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ble til Okkupasjonstidens
likvideringer

iil,knytning til Hartmanns doku- Et mørklagt lmpitel om grove forbrytelser som THE

ESTABLISHMENT har skjult og nektet å undersøke i
offentlig-rettslige former.

SN
O

likhet med
NS. Bakkrigsden
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
trauste
og urokkelige
regjeringen til Nygaardsvold
og i strid med dens ønsker
og intensjoner laget diss~1
skumle figurer
maskepl
med fienden.
Det er ikke så rart at de
gjenlevende militære hug~- I
fer fra dengang med aSSIstanse av MORGENBLADETS major geråder uti raseri over dette som de på
sin side må se på som det
sorteste forræderi fra den
flokk av arbeiderpartipolitiVårt storartede norske virket til å skape de daglige,
kere (og andre) som de ?å samfmlli kaster jo daglig tiltagende brudd på lov og
har dekket i et kvart ar- sin forbitrelse og dermed. orden og den til samfunnets
hundre og mere ved å sver~e korresponderende
globale I oppløsning førende oms eg? kroIlell til den legende de naturllg-; bestyrelse i form av propa-I gripende forakt for rett, ?g
g». Her vis visste bare var en legen- . ganda, ukaser og selvfor- sannhet '-- eller likegyldIgde, dette at Norge som stat herligende innblanding på I het - hos gammel og ung
i juni 1940 da avtale~ med de mest fjerntliggende og i Norge.
Tyskland ble sluttet lIkevel anrrivelig opprørende og
Det siktes til det offentbe ider- hadde til hensikt å fortsette m~neskefiendtlige forhold, liges nekteLse av offentlig å
ttet til den krig de avsluttet.
. . for eksempel i Hellas, Rho- undersøke
et
kompleks
elserie.
Offiserene er naturllgvIs clesia, Sør-Afrika og portu- (som cl 'herrer .så vel kjen;te IT I klar over ::t cler~s opp~re?e~. gisisk Angola. All denne ner til!) av ylu~gerske lønn)t kOu-! efter ImpitulasJonen l Jum i vimsede geskjeftighet med mord og ugJernmger med fakan få 1940 overhodet ikke lar seog offentlige geberder og et tale konsekvenser under ok.
;{et do- forklare eller forsvare sa-: broget reiseliv på statskas- kupasjon _ alt samfunns)enlun- fremt legend:n stemmer Isens bekostning begynner farlige forbrytelser unde.r
gamle med de faktI,ske forhol~l. nok å falle opp for den tål- p[lskudd av å komme «anglvere» og politi~k. utnevnt~
«retts- Ingen kunne slutte en. slIk. modige Ola normann.
: Ruge avtale
som
davæl end: I \Det hele bestyr virker hyk- syndebukker . billvs - , l
r ogs~ oberstløytnant Roscher- NI- lersk på bakgrUnn. av at det- skyldforskyvmngens og .den
dere l el sen med Ruges fullmakt te selvsamme Norge ved sitt stedfortredende.
sonmgs
Establishment
diktatorisk navn kalt <mazIster og forsatte seg ut over fundamen- rædere» som ett og det sam·
tale lovbestemmelser til be- me.
skyttolse av egne landsMen ikke nok med dette
,';:;:,< menns lovsikrede og hellig- - som man vil se - ble det
ste rettigheter til vern om under okkupasjonen også
"'\'<>'"
ære, eiendom og liv. - Po- myrdet og ød,,:lagt vilt ~ten
(rot/J. J1(J~ b)
H_,"," litilwrne lmr dermecl med-I
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-------------------------------------undertegnet i Trondheim
10. juni 1940 hvis Norge
sluIlle fortsette sin krig. Et
blikl: på de forplil{telser den
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SIDE 6

FOLK OG LAND

LØRDAG 7: NOVEMBER 197()

Lil~viderinr:ene
(jorlJ, fra side 1)

Da Hewins var
(I;or/r, frcl ride 5)
ende nytt Jlevis Og litteratur
Lralrtet meg som «Pl'o-Qt1ls. 1som haI utkommet om ham
Iing» eller en eller annen og hans tid efter Quislingslags rma"i».
saken og efter at jeg har
Jeg stiller meg faktisk mc- konsulert noen av hallS
get lo'itisk til aspekter av gjenlevende meningsfeller,
Vidkun Quislings politikk forekommer meg - og ipg
og han(lIin~;er opp til denne skulle tro en majoritet av
rlag, slik min bok om ham nordmenn idag - fl være
kimt viser,
den rette, tilb"rIige og fag-

IlEn

det minste fikenblad i form Iongiven
av oppdrag eller ordre fra
endel/gt
høyere eller høyeste hold
blant emigranter eller gjemmefront - det være seg den
11./<1.- ".;."
I
kommunistiske eller den
;:.':~:;~.:; ;~:;~~:
borgerlige filial. Kommunistene har tildels flpent omtalt sine heltegjerninger på
straffelovens omrflde, den
borgerlig-kristelige del har
gMt mer stille med dørene
nflr det gjaldt fi legge syn,.,.. ...., ',.....,....:
den frem, Man har jo pfl elet
.,.Ii'.','
hold en finere og fornemi '. ',,'1~" ". f. ,ri'""
mere natur som dag'lig glim- l,f""'1!.
rer i offentlighetens lys og F.mixrawenes bJeld Norsk Tidend gleder Jeg
St. Olavskorsets ros. -

I,.",.:""""
j~"

I

I~:::~::;:i:::i;;

Den k.ll·nnsgjerning at jeg messige kurs å velge for dt·m

i vesentlig utstrelming har som skal slcrive hans biorevidert mitt propagandist- grafi.
iske syn pfl Quisling fra
Oslo, olrtober 1970.
krigstiden i lys av tungtvei·
Jtlllph JIcwins

..

l!" • •

i NorRe

Ol'er 1011111110rd

Glede blant emigrantene over angrepet på Oslo

Sflvidt
Ralph
Hewins. mange nordmenn livet, og
Imidlertid gir hans intervju' et nærmere studium av emiEfter, den regjeringsbefal·
De ovennevnte g-rove u- hjertige behandling som har clengang med Quisling i for· grantavisens jubel over det·
te kapItulaSjon og vfipen·, gjerningers inadekv,tte be- blitt de likvidertes familier bindelse med det britiske te oss foranledning til å be·
stillstand 10 .. juni 1940 sat· f Imnd!ing- kan mulige~s skyl- til clel br,de psykisk og fys- flyangrep mot Oslo som lyse visse triste siLjer av emi,
tes tIldels fjernstyrt Igang des flere faktorer, hvorav isk, hm )Jidratt til fl forme ikke JJare rammet Vict.oria grantinnstillingen.
brudd pfi straffelovens para· tør nevnes:
disse ulylrkelige pfl en slik Terrasse, men ogsfl lenstet
Angrepet, som ble utf,lrt
graf 233, om drap og sabo- 1. Den i befolkning-en opp· måte at sårene aldri gror.
av fire britiske Mosquitos,
tasJe, tildels almenfarlIge
arJJeidede rettshevisstl{js.
Jeg har iklre tenkt 1\ r;fl
Er det noen som husker? hvorav iallfall 2 ikke vendte
forbrytelser av den type
hel under og etter okku- myndighetene inn pfl livet
Listen er lang og dyster. tilbake, skulle ogsfl være en
som er beskrevet I Straffepasjonens opphør.
for fl «krige», Det jeg viI, Det drypper ikke blod av hilsen til Nasjonal Samling,
lovens § 148:
2, De to riksadvokaters in- er helt enkelt 1'1 dra frem i den, men kaIe! uhygge gelf· som denne 26, september
«Deq som volder ildehabilitet og forutinntatt· lyset noen av hjE'mmefron· ser imot oss ettersom per· 1942, holdt partimøter i hobrann,
sammenstyrtnmg,
het under deres «behand- tens «helt.egjerningen>; dis- sonene dukker frem fra vedstaden, bl. a. sflkalt to·
oversvømmelse,
sjøskade,
!ing» av likviderings- og se som ingen taler om pfl g"lemselen. Underlig nok er rermøte i Universitets gam·
jernbaneulykke eller luft·
sabotasjekomplekser vis- banketter som holdes til ære elet ikke hevn rop som sti· le festsal. Og det var da spe·
fartsulykke hvorved tap av
te at de var selv deran. for Norges store sonneI' ger opp fra dette hav av sielt dette som fylt.e emi·
rnenn6skeliv eller utstrakt
Forholdet pfivises faktisk (les: Londons smfl visergut- dod og elendig-het, men en grantblaclet med slik usige,
ødeleggelse av fremmed ei·
og praktisk i Dr. Sverre ter), Nflr jeg skriver hjem- bønn om - rettferdighet.
Iig g'lede. De britislre aviser
endom lett kan forårsakes,
Kjelsta!lli's bok HJEM- mefronten, mener jeg alle
Jeg nærer ingen illusjoner la naturligvis vekten på at
eller som medvirker hertil,
MESTYRKENE» bl. a. på de gruppe,r som under olr- om kOlnmende anger og ru~ her hadde «our new secret
straffes med fengsel fra 2 flI'
side 2:17-:W, Dette er til kupasjonen ikke visst<' om ('Ise hos cle hovedansvarlige Bomhers» utført en bragd
inntil på livstid, men i1dw
overflod tidligere doku- andre metoclcr 1\ 1(1se strieIs- og hftncltlang-erne, lnen jeg og rettet et dagangrep mot
under 5 flI', sftfremt noen pfl
mentert i FOLK OG sp(1rsmfll pfl enn 1\ Jlrulw har et stille hfip om at en Oslo og Gestapos hovedIrvargrunn av forbrytelsen om·
LAND.
kniven og revolveren; og ela e!ler annen ensom sjel som ter. Men ikke sfi med Norsk
kommer eller fflr betydelig Vi Slull her efterhvert brin. helst fra Ilakholrl, Det er ilr· sitter i en l,rolr og ilrke kan Tidend. Der var det fryden
skade på legeme eller hel· gc fortegnelse over likvider- ke mulig, p1\ begrenset plass glemme sin Knut - Høver over at. NS-møtet hle forbred. Forsøk kan struffes li· inger og sabotasjehandlin. fl komme inn p1\ alle perso- - Olav - Levor - Erling styrret som var hovedsaken,
Ire med fullbyrdet forbrytel· ger, tildels med nærmere de. ner og grupper som brukte - Elsa - Faste - Alf - Og slilr var bl. a. beskrivel·
se,»
taljer, ogsfl fru illegalt hold, mord som argument i en Torleif - Ole - Rusten - sen:
Ad f. elrs. tilsendte ((uskyl· bygget pfl fremralwnde inn- dmlog om en krIg som Ikke Tekla - Polly - Hans-Cas·
dige» pakker og andre ting sats fra en medarbeider i en I var noen kng, men noen for- per o~~ mange, mange flere,
«Det var med lIbcskriv.eli,~
i likvidasjonsøyemed, se annen leir.
tjener allikevel fl nevnes.
entusiasme at befolkningen i
skal lese dette og forstå at
straf~elovens
~ 153.
Vår medarbeider sirriver
Jeg vil ilrke unnlate fl nev- hennes eller hans ønske om
Oslo hilste Je britiske fly som
HVIS ((angiveri» er kor·
fløy inn over Oslo fredag. Folk
rekt forsøk på eller utført lSelv dette om siU arbeide: ne de menn og kvinner som rettferdighet ikke blir glemt.
jublet av begeistring og ropte
anmeldelse av visse betyde.
«Nfil' diskusjonenes bø I· i tiden 1940 til 1945 satt i Det deles av mange!
j
triumf etter SOIll nyhcttn
G.l{.
Iige straffbare handlinger ger går høye om Hartmanns trygghet i London og be·
spredte
seg i bycn: «Engdsk.
som truer samfunnet eller ((avsløringen>, nflr forholdet stemte over menneskers liv
mennene er her». Uten hensyn
er utført, se herom str.l. omkring begivenhetene i og clød her hjemme, De heVi starter med:
li! faren klalret folk opp pl
§ 139
Norge 1940: 10. Julikapitula- høvde ikke fl frykte Gestapo
1.
takene og vinket lil flygerne,
I . Haagerkonvensjonens ~~~ne0SI~0~~~~~~~~ero~~: ~~~~a~~~~~~ ~t ~~~~e~~~~:
Politifullmektig T i Oslo,
Her og der kunne man h-ore
«Overenskomst om land· osv. Nar de lærde strides om I tet en krigSdekorasjon for Ifan ble ifølge "Norske NyKongesangen og ja vi elsker
krigens love og sædvaner», den betydning dette kom- heltemOdig og landsgavnlig heter i London onsdag 20.
mens bombene eksploderte j
inntatt I Nonsk Lovtidende plekset hadde og fremdeles virksomhet p1\ dem. Heller ,september l~)tl «mandag
sentrum og røykskyene vdtd
1907, side 265, bestemmes i har for en stor gruppe av ikke vil jeg glemme de hm. morgen, kl. !J den Ill. SQIl:.
opp mot himmelen.})
artikkel 42:
det norslee folk: Nflr det pfl ve menn som i ln-nft av sin lemIJt,r SIw!! r ..1t
«Et omrflde betragtes som fullt alvor veies for og imot «heltestatus» forgrep seg p:1 !ljomet av Asaveien og KirMen, om de rettferdige
okkupert, naar det faktisk
Ki'Vt'!l'llss.
' om rettsapparatet slml tfuS kvinner og J.mrn, og drepte Ol)"lllrsj·on.-,n VI'ste at han jublet over sjansen til :1 bli
j
fl d
d
b ener
f
d
s g un er en 1- i bruk for ennu engang 1'1 for trenings slryld, De «gode
u"
drept av engelskmennene,
endtlige hærs myndighet .. » kneble sannheten: Er det pfl nordmenn» som sIn-ev nek- ble skutt med samme vflpen slik Stoekholms-korrespon.
- Artikkel 43:
sin plass a hente frem fra rologene over de drepte «an· og ammunisjon som et nytt denten beskriver det, så var
«Når
den
lovmæssige glemslen et av okkupasjons· givere», «forræderen, «Spytt· offer 4 dager senere.
det naturligvis grflt og ten·
magt faktisk er gaaet over tidens kanslrje svarteste og slikkere» og (mazikrapyl»
Mordet ble behørig og, ners gnissel hos de uretttil okkupanten, skal denne l dunkleste kapitler - likvi· må vi for all del huske.
frydefullt
forherliget
i l' ferdige. «Quislingene krøp i
tage enhver forholdsregel, deringene av NS·menn og
Er det noen som httsker «Norsk Tidendn, emigrant· skjul», forteller en mellom·
som beror paa ham, for saa· ·kvinner.
den «sosialen tanke som be· bladet i London 6. januar I tittel. Og det fortsettes:
vidt muligt at gjenoprette
I alle år etter krigen har sjelet visse institusjoners l D45. Man hadde til og med
og sikre den offentlige orden disse mordene vært som et- praksis overfor de likvider- lrlart fl skaffe seg et foto«En del hus hle stukket i
og det offentlige liv. Okku- sende sflr pfl lsamfunnskrop- te familier? Er det noen gTolfi av åstedet med den
brann, og nlan kunne snarl hu,
panten skal herunder res· pen. Bitterhet, sorg og hat som husker "Storebror», da myrdede slik vedlagte gjenre sirenene fra brann, politi, ug
pektere de love, som gjæl· og ellers alle de følelser som han først drepte ekteman· givelse viser. Vi har bare
ambulansebiler som ille lil ,i<
der i landet, med mindre der kan storme gjennom et mal" nen og siden skjØt enken tatt bort vedkommende ofbombede kvarIaler. Det var (a,
foreligger absolutte hindrin· tret sinn hos en etterlatt: ut i et livsvarig nattsvart fers navn.
kl. 17 at de furste bombene
ger derfor.n
Den hjerterl'l og ubnrm· helvete?
(Fortsettes)
ble sluppet, og gatene ble som
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,Me..e 01'11 diskusjonslUøtet
i Studente..saanfundet

SIDE S

FOLK OG LAND
ALEXANDEIt LANGE:

Okkupasjonstidens likvideririge,r

KORTFATIET REFERAT AV EN TILSTEDEVÆRENDE STUDENT Et mork lagt kapitel av norsk samtidshistorie om grove forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å undersake i offentligretslige former - ennsi å søke å bøte på.
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHET ER
Artikkel 2

,
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O
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Undertegnede skrev 13.4.
1!J57 i Folk og Land t.il daværende ril<s,,,\vo\,,,t AllIi,,:
«AUer henledes herr Riksadvukatens oppmerksomhet
på at. påtalemyndighet.en ennå ileke har satt igang offentlige og reUsIige undersøkelsor av mord, røveri og
8ndro grove for/Jrytelser under og eLter okkupasjonen,
når bare disse ugjerninger'
.
..
t d 2
31
syntes å være begf,tt med et helst beVIS for «anglven». 217,223 anne le d, 25,2 ,
«riktig'» politisk fortegn, Cl./· Mcn ltv!l ua, nea rtKSau· <l33, 234, 243, 267, 268 eller
ler anstifterl1e var tilstrek- vokat AlllIe?
..
_
269 eller sammes følge~,
l 'I' T i t '1 t å
lIva angår Ccllkvldormgc- slqønt han tIl en tid, da fOleL Ig lØy p, S r, .
nc", f. eks. lllOrdct på NosØY- /Jryl.clsen eller dens følger
Dette er så meget mer på- broen av Elsa Kns o~ ersen ennå kunne forebygges, har
~-I~;;~:;;::::::-~ fall.ende
som det e: almi.n-I_ må det nå gis en offisiell erholdt påliteli~ ~unnskap
diskusjonsmotet i Studentersamfundet ved Ralph
nehg erkJent at ugJermnge- og uttømmende redegjørel- om, at den er I gjære eller
ne var illegale, i mange til- se for hvordan de faktisk er forøvet.
wins (j nr, 20), men da noen av våre lesere har
feller grovt kriminelle. Ikke' foregikk _ hvor mange som
Dog er han straffri, så.
_"dt om et nærmere referat av selve motet, har vi
minst er - som De vel vet ialt er drept; hvor mange av fremt
forbrytelsen
ikke
fått en av de tilstedeværende unge studenter til å
- mange gjerningsmenn i sakene overhode er «under- kommer til fullbyrdelse el.
skrive et slikt referat, Av plasshensyn og fordi det er
disse saker - idag helt klar søkt", osv. Hvorfor skulle de ler til straffbart forsøk, eller
over at de kan vente reak- drepes?
såfremt avvergelse ikke kunskrevet efterpå (men riktignok på basis av spredte
sjon. At ordregiverne ikke
Det må være en klar for- ne skje uten å utsette ham
notater) må det imidlertid bli kortfattet:
tillater at man straffer de utsetning at undersøkelsen selv, noen av hans nærmeste
umiddelbare gjerningsmenn foretas av uhildede folk SOI11 eller noen uskyldig for til·
får så være - men det bør hverken bar tilknytning til tale eller fare for liv, helDet norske studentersam- som professor Skodvin har fra påt.alemyndighetens side hjeIllmefront eller NS.
bred eller velferd.
funn var arena for en «de- vært en eksponent for. Hart- tas init.iativ i retning av erDet må ikke glemmes at
På samme måte, dog i inbatt» omkring 1940 mellom mann ville også rette søke- statning til de etterlatte, og elet alltid vil være klokt å tet tilfelle med høyere straff
redaktør Christensen og lys over dagens norsIce sam-, æresoppreisning 'av de myr- holde seg for øye _ herr enn den for forbrytelsen selv
Sverre Hartmann. Hva som funn, som, som han sa, had- dedes minne, iallfall bør ik- Riksadvokat _ at i disse satte, straffes den overordligger til grunn for en de- de mange «evige tapere» i ke påt.alemyndigheten mot- stygge saker har det gang på nede, der har unnlatt å hind.
batt nettopp mellom disse sine releker. Rettsoppgjøret arbeide søknader derom.
gang vært forsøkt å stimu- re en i hans tjeneste forto herrer, skulle være klart var aldri rettferdig, hevdet
A tale om krigshandlinger lere myndighetene til å gå øvet forbrytelse, såfremt
for alle.
Hartmann under applaus i denne forbindelse rammer lovens vei _ av hensyn til dette var ham mulig."
Kroa var fylt til trengsel fra salen. Hartmann kom overhode ikke disse former nåt.id og fremtid.
'
og dette viser, kanskje tyde- også inn prl et annet «vå- for snilernord på kapjf,ulert
Oslo 9. april 1957_
Fortsatt liste
ligst, at man er opptatt av pen», nemlig: villedningen. og okkupert territorium,
Alexander Lange»
2,J):Iordbrilnncn i_Wcrgcproblemene fra 1940 blant Han påstod at den norske som De vet. -:
lalldsveicn 3, Oslo.
studentkretsene_ Som van- regjering i tiden etter kriHva mordet. på f. elt~(3 ofre pluss et promjl!elig åpnet ikke debatten før gen benyttet seg av å Villede fikksjef Knut Knutson FifJ.lli:
Henvendelsen til herr
.
~
en time etter det oppsatte det selCrsfulle norske fol~.
·.l J • D '
. Riksadvokaten ga ingen syn«Rmgerlkes . Blad» nr, Bl,
program_ Arsaken var at det Rettsoppgjøret var et poll- an ,I' I.lr. e
lig reaksjon. _ Som siden .fredag 26. mm 19~4: atten
sku'
røystes» over resolu- tisk oppgjør, og hadde in- ..:!:,', skrIftlig .erk!!:.:rt at d~t skal søkes dokumentert var tIl søn~ag 21. mm hen.et en
sJ·or. . som tross alt i den "en ting med jus i vanlig I patalcmyndighetens besltbrann l Wergelandsveien 3
å h"J·øre.
te1se Ikke fmnes noe som rdet kanskje iklee så under· I. Oslo. Det var mordbrann,
.
senere tid er blitt Rød m"elll'n"
h
Fronts kjepphest. Hva som
Innenrikspolitisk
gikk
Ig ;;- har bladet i straffe- påsatt aven sabotasjegjeng
J g.
kommer ut av slike resolu- Hartmann helt tilbake til tik
som var ute etter Viktige
.
' a Il e.
d
loven finne
omhyggelIg,
men an
. . .l .e t O ff en.tI'Ig k on t or
sJoner
ve tVI
en k
om '
nng d en ru sSI'ske
• .
ikke
at ((angiveri»
er papirer
Mange kom sikkert for å revolusjon og hevdet at man
straffbart. Derimot er jo en l samme gård .. Flere mense hvordan ((den derre» måtte søke mange av arsafalsIt anmeldelse det.
neske: brant . mne, . mens
Har'
'1n ser ut, smørsmi- kene der. Hvem har ikke
Derimot bestemmer straf- sluknmgen pågikk, stpl salet L -':hristensen er kjent gjort det?! Den store forf l
s § 139'
hotørene en brannblh~ QlL
fra TV-skjermen. Det var un- ståelsen av at noe kom
e oven.
..
kjørte vanViUig---grassat:-derlig hvordan ordenes be- til å sl<je, fikk man da elen
Med bøter eller med hefte ""Lenger nede I byen kjørte
tydning har forandret seg i russisk-finslw vinterkrig var
eller fengsel inntil 1 år straf- de på et eldre ektepar, hvor.
årenes løp. Undertegnede et faktum. Man var redde i
fes den, som undlater gjen- av ektemannen ble slynget
tolket «(fascist» på 4 for- Norge for Il få en Kuusinen
nom betimelig anmeldelse 15 meter opp i luften og
skjellige måter, alt etter regjering. Et annet moment
for vedkommende myndig- drept. momentant. Den overhvem som sto på talerstolen. var Altmark-episoelen, hevlwt eller på annen måte sø- kjørTevai--lfølge med sin
Et nytt vokabular så kan- det Hartmann.
keI' avverget et efter militær hustru på vei hjem fra et
skje dagens lys: ((Blåbrune»
Så kom universitetsstipenlov straffbart mytteri, krigs- selskap.
synonym ((Halv fascist". diaten inn på Kapitulasjonsforræderi, spioneri eller forEtt av ofrene var: Grete
Man skulle anta at studen-I avt. av 10. juni 1940 og hevbund om rømning eller en Eilertsen fra Hvaler. - - - tene, særlig Rød Front's til- det akkurat hva som er blItt
forbrytelse mot loven om
hengere, visst.e at i Sovjet- presisert av spesielle grupforsvarshemmeligheter ~§ l, 3, Tbeo(~~~k!a.!1_L!es_Hi!ll'_
Samveldet siden 1917 hadde per.
2, 3, eller 4, eller en forbry- scii;"IJygllingSelltreprellør i
lO mill. mennesker møtt sin
Hadde Ruge lov til å opptelse som er nevnt i denne Oslo
;kjebne på lite verdig måte. tre på vegne av den norske Redaktør C.C. høJtet ingen la",- lovs §§ 83, B4, 86, 87 nr. 2,
Han ble brutalt myrdet i
r debatten angrep sverre stat etter at kapitUlasjonen bær i St"denterJam!lIIu/et. Og dog 90,91, 92, 93, 94, 9B, 99, 99a, sitt hjem 22. november...!!;å,
lartmann «skjulementalite- var et faktum, og hadde h"dde hall en felle, JOm het Per 100, 104a, 148, 149, 150, 152, Han boddelØstl'irvegen 15,
en» i det norske samfunn, j
(For/J. Jid. 7)
lmfJlerJl,md - - .
153, 154, 159, 169, 192, 195,
--rFOi'lf. fide 2}
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Stor sammenkomst for
SS-Panzerregiment
«Wiking»

_

•

I..J.I~ V Ide r

_
II1 ;: e I1 -

-

(For/J. fra ;ide 5)
re tid vært mistenkt for å
UA\"
skje med
V. Aker. Mordet ble utført ha angitt norske patrioter
:k Bratteli I Rippberg ved Amorbach av flere menn som 'ringte til Gestapo mot betaling.'
til våren.
på døren. Da han åpnet dø- Etter å ha skygget vedk.
~b~f~~eD:t Til våren, nærmere be- ren ble han drept med flere tid fikk man sikre h,,·..;~,,~';'
. ;ter skal gi stemt 15. og 16. mai 1971 skudd fra maskinpistoler. for hans skumle trafikk,
parti som vil det bli arrangert en sam- (Fr~qld~8. nov. -44). han ble grepet nettopp som
Inalt eller menkomst for tidligere sol- "Ytterligere oPPlysninger: I han skulle overlevere (le.
mer De at date l' fra Panzerregimet 5 «Liket har en rekke sår i an- stapo materiale til nye ar· .
torsk med- «Wiking». Møtet åpnes 15. sildet og i hodet. Ett skudd restasjoner. Under et etter·
? Et 'eritt mai kl. 15 i Gemeindehalle er gått inn over det venstre følgende forhør vedgikk han
ene ...ndre i Rippberg bei Amorbach øye, tre skudd gjennom høy- sine forbrytelser og døds··
norske og (Odenwald) nær autobanen re kind og munden, to gjen- dom ble avsagt og fullbyrdet,
dtalinteres- Frankfurt - Wtirzburg.
nom halsen, et gjennom den straks etter. -»
kal vi ikke
Sammenkomsten er be- høyre og tre gjennom den
.
d
kjentgjort i «Der Freiwilli- venstre skulder, to gjennom 6. Bøvard SQ!ek~nhuSI .
'v~eI e~~; ge» for oktober 1970 og det brystet, ett gjennom den Tretfclii-Gudbransdalen;·,
sin helhet, l)
land. Men oppgis at man kan bestille høyre hånd og tre gjennom ~NorskCriy1iefer-' fra Lon·
kesmann
ul
nme, hvem kvarter hos Fremdenver- den venstre.» På åstedet fant don, tirsdag 27. feb. ~
1me hit og kehramt Rippberg (Rat- man ikke mindre enn.23 pat- Stockholm, N'T13:Etter hva ". har det fu]g
IV til å opp- haus), 6969 RippbergjOden- ronhylser, kaliber 9 mm og det opplyses fra Oslo til
Syvertsen o
er verken wald. Arrangementet ledes en hylse, kaliber 7,65 mm. svenske aviser ble det fre·
· nevnte har s
eller Brys- av Darges, Mtihlenkamp og Måten mordet er begått på dag kveld forøvet et atten·
Enhver få
temme det. Dr. Renz.
og ammunisjonen som ble tat mot den kjente
rede
signah
)de krefter
Sammenkomsten vil væ- brukt viser tydelig at den- Bøvard Sprekkenhus,
~ vi må slik- re av stor interesse for nor- ne forbrytelse er utført av ten, Gudbrandsdalen. Han
, kjent at bla
r. Heldigvis ske frontkjempere eftersom politiske terrorinster. (lnd- ble skutt ned i sitt hjem.
·AFTENPOS
~refter i ar- så mange av dem gjorde re §~Amtstiden- Attentatet ble foretatt av to
gjort !lled i
,å og stor- tjeneste i dette regimet.
de november 1944J
menn som dagen i forveien
".
Iran
prester,
.
llld sa det
--'
hadde oppholdt seg i nær·
;'fessor.
tevnte at en
Eina.- Al,c.'r:4. RrimjnaIlwnstabel Angel! heten av Sprekkenhus' hjem.·
A.P., S.P.
oble drept av pistolskudd, i De ble iakttatt av folk på
Einar SY'
bli en god
in Dlerno.'ian
s l o 4. februar 1945. Dra s- stedet, heter det i meldin·
...
get
klart, si.
!!l~~g~n.. ble fakk_et., dømt til. gen. Fredag kveld gikk de'
t Men f n·
l e.
E'
o b h '
o tt
d
d
-.
krigen
med
·
'r arh"!ider- . d mar A erg ar mnga
ø ~n og s~utt. Hans vita: inn til Sprekkenhus og kort'
.
k Il et tysta ledet. Den mycket F.J. w:s:;TøarT3. juni 1921. etter kunne man høre to
·nors]{e kap
enn ....na - vaIkande
bokfOrlaggaren Bodde i Oslo, var medlem skudd. Sprekkenhus ble
.' stalldsavtall
TaIt ~å det tf~ån Nåorrviken, f.d. re dak- aven kommunistisk terror- først truffet i hodet, og da
't'k
oren p «Hammaren» m.m., gruppe som opererte i han forsøkte å komme seg ut
. l ere som..
. k e mer. S
'
vil gjør ar lC
e and
trettlOHokksundtraktene i 1944. gjennom døren, ble han
e talet har kamrat Aberg ('g:ilae:-«Valdres»)
skutt i ryggen. Skuddene ble
dreier seg c
Grølhl.ll1d kampat for nordmannaanda
avfyrt med en amerikansk ':.' urette hvis I
- och han fOljde val Svan
5. Mord
pistol, heter det i den tysk·
avtalen.
Bondes kloka ord från 1891:
N orske nyheter fra Lon- kontrollerte meldl'ngen, og
Vi kan ne
«Det ar ej blott en rattighet, (l on, tirsdag den 4. april -44, hele utførelsen «vitner om at.
r spørsmå- t
om dette ul
u an f as t mer en dyrbar pligt
12
vaneforbrytere har vært på
mtuelle til- fOr hvarje svensk att hafva nr.
06, .kl. 12.05:
ferde.» «Det er ingen tVI'I om
vidt våpenk
t
«Angiver henrettet. Fra
., så er vel
et
klart
øga
fOr
sitt
lands
Norge
meldes
at
nole
en
anat
dette
umenneskelige
drap
.....
telig
har hl
)ver at det intressen och uttala ett .
.
gIVer nylig ble uskadelig- vil skape en kraftig reaksJ'on .. '.:,.er oppe til
rskjell er varnmgens
ord i ratt tid, då .
av norske patriotiske i Gudbrandsdalen,» blir det .... professor fe
ren og re- h an t ror sig se ~ågon fara gjort
'k'
..
fremhevet i nazistenes kom·
fra første fOr fosterlandet.»
Sl nngsorgamsasJoner. yed- mental' til hendelsen.»
·.,lom Norge
orskjelIige
_ Ja, det stod tidigt klart ~ommende mann var. l 20funnet sted
stand fra fOr kamrat Aberg, att vara ~salderen, og hadde l leng- ..-...--..------.~-....--..--_--..
sluttet nOel
Når det beredd på fOrsvar av faderKRISTNE VENNER
~r viktigst,
.
fra
annen,
nejorden. Jag trOl'l aldrig,
;en at en att Nordens innebyggare kan gagnande arbete. leke ens Har du lyst til 3. treffe gamle veR·
Men
når
ce vil ord- så helt forstå och vardesatta infOr fangeIsehot tvekade ner i et 3.pent miljø? - K,iJlnt··
. stilles ansil
Immentert det arbete han utforde. For han. Sanningen skulle kom- Vemfer møtes den første fredag
'
.
~atte våpen
hver
måned
i
Colletsgate
43.
Etter
ma
landets
soner
och
dott: fortjener det var ett mycket stort och
en
ta.le
er
det
bevertning
og
an·
rar
blI
del
.
.
.
eventyret
n"
forsvinne
Kamrat Aberg kommer att ledning til selskapelig samvær.'
lpskausen
Syvertsen, )
Møtetid kL 19.15
RRC. eftersom vi jo tilhø- namnas vid siden av sanBarthold
igvis sies rer Commonwealth selvom ningskamparna:
tistel' Bor- en prøver å skjule det for Lunden, Willy Grebs, WilTannlege
~t da også folk. «De hvite seil» har som hel~:n Liljencrantz, Olof 01'rof- ..... r.......-n
"1'711inco
T r'I".,...Cll1
rp.,O'Q
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O~kupasjonstidens likvideringer
Et morklagt kapitel av norsk samtidshistorie om grove forbrytelser, som THE ESTABLlSH.
MENT har nektet li undersoke i offentligretslige former _ ennsi li søke li bote på .

De vestlige demokratier trykker Spania til siu bryst
-

Inn i Fellesmarkedet og pli vei inn i NATO _

I

'l

EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
Artikkel 3
Ole Nilsen synes ikke at
likvideringer er den rette be·
tei,'11else for snikmord og
skriver til oss:
- - «Men jeg er ikke helt
enig lned Dmll i Deres siste
artikkel om okkupasjonsti.
dens likvideringer. Jeg synes
De er altfor hensynsfull når
De bruker ordet )iJrviderin.
ger. Ordet er altfor pent. Det

Mens man her hjemme Rota som den viktigste. Den
fremdeles driver sin idotis· er hjemmestasjon for de
ke utenrikspolitikk med å at.omdrevne u·båter. Og lurt.
blande seg' opp i andn~ lands I vftp('nhast'n i

Torejon ved

indrepolitisk forhold ser Madriel er en av USA':; slor.
elet lIt t.il at man har bedre ste luft baser i Europa. Fra
forst.anel i USA. Vi husker l!)(j:) av var det på alIe disse
jo alIe den hels som opp militærbaser i Spania en
gjennom arene har vært dre· dobbeltlwmmanclo og begge
vet lnot l,lraneo-Spania, senn lands flagg" var heist side OHl
iklw var demokratisk nok siele. Da avtalpn melIorn cle
Ior de hjemlige grautpolit.i· to land utløp itu' ble det Ior.
kere. I det siste har hetsen handlet påny og for ikke så
daJ)bet av og man har iste· lenge siden ble det under.
den vendt seg mot HelIas, tegnet en ny avtale som var
likesom kamuflerer at det
Men dessverre er det også som
sin ytterste konse. som har omtrent nøyaktig meget fordelaktig for Spa.
gjelder feIge smkmord. Av de som den dag i dag skry· kvens
konkluderte
med samme styre t['; mot Sør· nia. Fra 1. oktober av er de
Afrika og Rhodesia hvor amerikanske tropper bare i
den grunn har Jøssmgene
.
.. ,
d
Id
d t
k
k
t b
tt t
d t ter av sme «heltegJernmger» mor og vo som e enes. våre hvite stammefrender Spania som «gjesten) og får
.onse ven
eny e or l' som bl. a. besto i snikmord. te saliggjørende.
. IIkvldermger, da det pynter «De var SOldater», er det
Jeg har den dag idag _ forsøker å forsvare den si· bare lov til å nytte basene,
og forskjønner ugJernmge·
blitt hevdet.
25 år etter okkupasjonen viIisasjon de har bygget opp. \Som står helt under spansk
g
Når man nå her hjemme tier kommando, som gjester. En
ne. Je~ tlll~oe~ reOOde~fo~~
De «gode» nordmenn, som! vanskelig for å tilstå disse om Spania, så er det vel ut ordning som viser Spanias
foresI" at,
' <:
• A
under okkupasjonstiden satt I mennesker, det være seg an. fra forståelsen av hvor nød· stigende innflytelse i verden.
benytter ordet ;;.'"kmorc\ trygt i London og trøstet seg svarlige eller håndtlangere,
President Nixons besøk i
Istedenfor IIk~ldermger.»
med bl. a. å oppfordre andre! det minimum av posit.ive vendig dette land er både
for NATO og tor Fellesmal" Spania understreket Spani,
til mord og mordbrann, lage trekk som gir dem rett til å
kedet og- fordI. man ser at as betydning i Middelhavet.
Vår spesielle medarbeider bigamilover, forberede hi. kalle seg mennesker.
skriver:
sto riens største rettsparodi
Noen har vel angret. og er. USA naturligvIs bare tar Det er ikke å tenke på et
hensyn tIl det og blåser de forsvar av NATO.landenes
m.m., har for all tid fått ris· kjent; andre har hel t. en. norske lIeimedemokrater en sydIlanke uten Spanias med.
JEG ANI{LAGER
~et sine navn på narrenes keit mistet evnen til det. De
virken President Nixon kom
Når en skal studere og; for· minneplate. For så vidt kun· verste har aldri eiet evnen lan['; marsJ.
dype seg i et slikt stoff som ne alt ha vært vel og bra. til å gå irette med seg selv. . L oktober gikk Sparila inn derfor' til Spania på sin eu.
I
Fellesmarkedet
uten
at
det
ropareise _ og for eksem.
okkupasjonstidens likvida·
Men p.Jir...selvsamme ,!!"nn
Jeg anklager elisse men.
sjons· og sabotasjekompleks 00' kvinner (som forøvrig neskeI' for over ~OO snik. vakte noen oppmerksomhet pel ikke til Bonn _ skjønt
består av, bør to ting være rrDnner meget om personene rnoEl.-_ . - - ' , - - - ' -__ .. her hjemme og fra samme det som kjent hest år uten.
motsetninger
helt klare for en selv. For i Laxness' bok «Kjempeliv i
Jeg anklager dem for ~Iato ble det en endrmg I rikspolitiske
det første må man få for· høye nord») fikk en dikta. mord på over 2()()O uskyl. forholdet mellom USA og mellom de to land. Spesielt
Spama,
som
(let
burde
ha
må
en
da
merke
seg at de
ståelsen av det djevelske to risk makt ov~som <}Ig-e P'~"'''8crrr ril\_oU~;rrr.
vært grunn for norsk, dags· har forskjellig' oppfatning
spill som ble registrert fra 'ble pasm posf og gjorde sIn I!ge·1r!.!..Tl~portmidl",t:.c.
London i tiden 1940-45, og pnKt~ oppsto de situasjoner
Jeg anklager dem for pre,~se tIl å beskjeftIge seg av st.riden i Midt.Øst.en, !lvnr
Spania helt entydig står på
som gikk ut på å så ha! mel· som utløste råttenskapen.
kvelning, skyting og lmiv. med.
Otto Skorzeny, der som de arabiske lands side, mens
lom sivilbefolkning:;m-Qg NS,
Hvis man riktig går dette mord av kvinner og- barn.
kjent er bosatt i Madrid, USA som kjent enda mere
at terrorbombing og spreng· området etter i sømmene vil
Jeg anklager!
G.le
ning av sivilproduserende
kommer inn ph disse endre· entydig står på I,~raels _ så
bedrifter ikke først og man oppdage noe meget in·
7 A I'
F'
de sig-naler i en artikkel i, entydig at verdensfreden
fremst sikter mot en mate. teressant, nemlig at m.Jrrd
. ~1~n21
DEUTSCHE WOCHEN.ZEI·I settes i fare. Likevel er altså
og sabotasje kom likesom i
Drammen. Vår sjef for TUNG. Han nevner at de situasjonen den _
ikke
riell ødeleggelse rettet mot bOlg'er, og deGicf tidspunl<. mannfiiTTlw'h(oret i byen. Ble
okkupasjonsmakten,
men terCraLondon.guttene og de. funnet skutt utenfor Dram. amerikanske militærbaser i minst på bakgrunn av Sov.
Spania
ble
by[';get
opp
fra
jets
oppladning
i
Middelha.
ad en djevelsk utspekulert res herrer ble redde for en men. Liket hadde ligget i fle.
195G av med marinebasen i
(Fortr. sid, 15)
vei å velte elendigheten og normalisering av forholdet re dager for man fant det.
ansvaret over på dem som mellom okkupant og okku.
Kilde: Norsk Tidene! nr.
bare gjorde sin plikt.
pert. For det var nemlig slik UJ5 (441) -;-I:Ollilgn, lp i'dag
For det
man måi .'It f'orlloldet ITleIloIll Lon. ,'Wl"-T94-4---'
kunne
holdeandre,
sine følelser
.~.
.
sjakk, selv om det kan være dons intelligens 0['; virknin·
N.T.B., fra StockhOlm
vanskelig når hele berg av ge~ aV eIeres. gje.~n~nge~It°1
S. ,JonaSS('II, Fritz
elendighet slår en i ansik. Vlr te f orøvng, I < e a le
____ ~~~ ~_ ~ _
tet. Det er vel heller ikke slo ut til deres fordel. Der·
H(11g-e T(l!lsberg Blad ble
noe m"nneske gitt helt å for nkk vi Øksfjord, Maja· den :~(;·år [';amle politi kon· I
kunne holde sorg og fOl·tvi· vatn, Bitlern, Tinnferjen, stabel Prit." Jonassen fra
lelse over dette i tømme.
Bindalen, Martinsen og man· lJQ.!:t.~n~ sl<utt forlc;clen. Det'
Bakgrunnen for at det ge andre. Disse hendelser skjedde da han ved halv· ni
måtte skje som skjedde, skapte forutsetning'er for en tiden om morgenen skulle
skal jeg ikke ytre meg om. ytterligere opptrapping av l.'~'i.e EU5t"d,gaten og Sol.
Det får andre gjøre. Men mord og ødeleggei'se.
listrandveif'11 på vei til sitf
som før nevnt, anser jeg det
Virkningene
av
denne arheide. Han ble rammet av
som min plikt å bringe frem vir,ksom, heten resulterte i.11;-7 skUdd og eløde tre ti.
visse foreteelser av et hit· fOlkerettsl.ig'L!gi]I5!c!,;re/?'I",r mer etterpå.
.
til dunkelt og fortiet kapitel fhttYskernes siGe. Døds·
«Jonassen har arbeIdet for
av vårt lands historie om i:lOmmej'ogmrieiiperringer Nasjonal
Samling
sielen
ubøtede, samfunnsskadelige ble i propagandaen utnyttet 1D4()), forteller TLlI1sJwrg
ugjerninger. av emigrantene på en så dje· J)la~L
Vi har ber i Norge i dag velsk utspekulert måte, at
Kilde: "N..Qrsk TidencJ",
en del mennesker som. opp· eksessene
sommeren
og nr. IlB (434) ,.bQ!!cl 0n , ons.
riktig og ærlig har tatt opp høsten 1945 bare var en na· dag' 1. november HJ44.
sin innsats i «Mord A/S" til turlig følge.
N.T.B. _ Stor:khnlm
ny vurdering og erkjent at
Det var et hatets og urnen·
l. 11. 1914./de har feilet - de angrer. neskellg;hetens evangelium
([lOrlJ, .rid" JO)
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En julaften bak Jernteppet
In

gjenkalte i erindringen vestmaktenes bidrag til jUleevangeliet i 1944.

(HO

i .. ;:' (~.. _ _

i Arbiensgate (nr. 4). GårNr. 9.
clcii-:"aste simimen, likesom
Kunngjørin'T fra «Norsk nærliggende hus ble, sterkt
hun livet ved at IItID hadde
vært på besøk hos sine bes- Tidend)) nr. II!J (425CL(m~ skadet. En 18leboer, clen 53lørdilg 4~ november 1944 ånge . Inanda_Hansen ble
teforeldre et godt stykke
(N.T.B. fra Stockholm) tunnet_ som lik 1 rumene. 3
utenom byen og bare ble
Politimann skutt i Oslo. andre personer ble sterkt
øyenvitne til vestmaktenes
yn1elding:eio·- slim ("'-kom- skadet. Attentatet som var
forkyndeIse av juleevangeliet. Hun Ii\ i dekning i en vei- met til svenske aviser, heter rettet mot en norsk. medgn1ft i re-dsel for sinf~ for- ,kt at clet Httpr har fllntlpt arhelder ved et tysk tJfmeseldre som oppholdt seg i sted et mord mee! politisk t.ested llllslyktes,. mens flere
byen og som hun ikke skulle bakgrunn i Oslo. Det var en [annher mistet SlU husvære
eg derfor bryr meg
få se igjen annet enn som politimann som det forøvrig og bare v~d et tilfelle. ble
fortelle om en julinnskrumpete lik pl'! ca. 40 ikke er oppgitt navn på, som ikke tiere tamlIler drept el,k jernteppet, så er
cm.
søndag ble drept i QQ.lli2l: ler såret.))
·e . . å kunne anty.Jeg sitter og sel' på parti- berggaten i Oslo.
Kilde: «Indre Smaalenej\
egentlig betyr
merket hennes - hammer -mIsse to nenUCJser er iden- nes Amtstidende,; nr. 14; 2.
meskeheten når det jeg meg ikke på . .Jeg tenkte
og sigd. Hun avslutter da Og- tiske, da jeg ved' et senere februar· 1945).
gjelder.
meg imidlertid at det kunFra A.L.s utklippsamling
n er en nedslitt jern- ne ha noe å gjøre med de så beretningen med å si at tilfelle rikle tak i et notat
n,
en
ombygget fattigslige juletrærne med det iallfall var <'n ting rus- med f1p]'c opplysninger om m.v. har jeg sakset at vedk.
serne ikke gjorde: <le har likvielasjolll'll.)
hd
Torgersen pg var
agn fra ål'hunclre- nakne grener og noen få Iysikke bOIljbet en eneste av
«Norsk Ti(lend)) Nr. D2
".
'.fl "".",.,
med harde planker pærer som var anbragt på
kjemper.,./--c
"'"'1""'-"" ' c
vlire byer, aller minst er- (42B) London, Onsdag- 15. 11. .1"'" ...,.....l'~ """<I~"
....~·.I (~
p' 'et er ileke sa stasjonene.
1!J44, sielo :J.
Ielærte lasarettbyer.
rl
.de for det er
Min med reisende hadde
En angi vers død _
Il. .J~.!Jf"nsen!...øI~sfjord.
mange som har rei- vel tilslutt forstått min nysDet er vel Ieanskje noen
«Den sist.e angiver som
Husmor. Våren 1942 ble
:se der i det sovjet- gjerrighet og fortalte meg at
som
kan
synes
at
hennes
n,har
fått
sin
bekomst
er
den
deL
en opprØrende u. begatf
.
erte område julen hun egentlig var fra Frank- aksjon var urimelig, men
t hadde jo vært opp. furt am Main, men at hun jeg har selv - rilrtignok i ytterst farlige, _Q!af \yabø , gJernmg i Øksfjord i FinnUngarn noen måne- i. begynnelsen av femtiårene trygg sikkerhet i en bun- i '1'oftesg~te i Oslo. Han har mark. r'olk fra et angivelig
oppff:lclt Ui1iIer navnet sta. norsk marinefartøy gjorde
rveien, og det frem- hadde måttet flykte fra VesI ikke nettopp reise- ten, ikke minst på grunn av keI' - fått oppleve reaksjo- sjonsbetJent Ivar .Johnsen strandhugg for å ødelegge
nen
hos
tyske
soldater
som
f0af-15.
6:"-1913~··og me(j-bo: SildOljefabrikken på stedet
heten.
amerikanske - fargede solI1estes
vedkommende
Wab(l-ble samt å Iiltvidere
en NSvar de
. fra
Hamburg.
Deres s1G.r::MariegafiLfi,
. _.
d
en togreise julaften dater. At hun ikke tålte å for
.{ker ankomsttid var se tente juletrær Imm av at angst og fortvilelse over ter- skiltt i porten til Sofienberg_ mann. I ste et for å skyte
gaten 1 om formiddag-en den mannen i huset, lagførel' i
men ikke noe nytt hun hadde opplevet a se «de
rorbombing·en
av
deres :l1. oktober.
.
Loppa lag Ag·nar .Jørgensen,
. jeg hadde opplevet Juletrærne som vestmaktehjemby,
hvor
de
trodde
å
ha
I forbm,Telse mpd den lik- meier de ned .Jørgensens
,mde reise før - ne bombet Frankfurt med
sine kjære om
i sikkerhet.
Da videringen som blir foretatt hustru. Den .t 5-årige datteIlavs.
julaften 1944.))
rapportene
den grufulle
e sittende rett overFosforbombene haglet ned terrorbombingen begynte å av angivere, Skrives det på ren er oyenvI ne.
KlIde: FnttyoIlr,.]Q_42.
Jame, og min vane over byen og pa en eller an- strømme inn ble de fylt med velunderrettet hold i Norge,
lkte jeg å gjette meg nen måte var de innrettet raseri og hat ·mot vestmak- at folk som er øyenvitner
fjerne
gammel hun kunne slilr, fortalte hun, at det tene . .Jeg gad se den stats-, tIl slI~e ak,sJoneTr,
12. Nore, Thorleif
[en her måtte jeg først kom en liten eksplo- makt, det. være seg Hitler seg fIa gJcrnmgsstedet hUl':
9.!:.dfQ~er i.l:elQi~ic:tl\ioss.
ISS. Imidlertid la jeg- sjon høyt oppe i luften og eller Stalin eller hvem som tlgst mullg . .De mli Ikke hh
,il en spesiell ting, så dalte de ned i form av helst, som Inmne ha stoppet t.att av poll! lei. og- la seg Han ble funnet Illyrdet. lIan
var hak1lundet 0!L.puttd i
Il' at hver gang toget «praktfUlle))
juletrær. Det disse karene hvis de hadde presse for opplysnInger.)}
en smck Illed stein., Sekken
ved en jernbanes ta- var vestmaktenes julehilsen fått anledning til a ta hevn.
lli(~d -liket JJle- [ulmet i Van] O. Tnrg'(~rs{"n.
mte damen ansiktet til menneskeheten drysset ut
Man har i arenes lØp flit-{(Den
ifl[IlUlr sprengte sjø_ved_MQ~~~_
le. ~- togreiser i øst over en fUllstendig vergeløs tig belastet den ene part for
Kilder: «Norske Nyheten>
l,
merke til at lasarett by.
alt mulig, men det må vel ten'oris er en 4 etasjers gård
Fra RegjerYng·;-ins -lriforn1a,t ikJ{e prates, samEn del" av befolkningen være
overmenneskelig' å
sjonskontor i London. Nr.
ed fremmede fore- hadde heldigvis evakuert kunne hindre folk i å ta I mens de sender julehiIsner i 1:111l. Mandag, 26. juni 1944
. praktisk talt ikke, fordi de iklre hadde noen hevn overfor grupper eller form av slike tente {(jule- kl. 1l.:lO .
dØdssynd il spørre særlig tiltro til at vestmak- mennesker som fryder seg træl'lJ som min reisefelle
om hvorfor hun / te ne ville ta hensyn til en er-/ over slike terroraksjoner og fortalte om.
ansiktet slik innlot klært lasarettby. Selv reddet hykler «deilig er jorden))
Min reisefelle forlot vogla. !!ila~·J.~!_ ~.. ~v,~.!"
nen på en liten stasjon et
Adresse: j~L. L.llallingdaI.
.:..':.:','" .. """.:.,.""""." ...., steel i flSt., en forblåst, naken steppe. Selv hadde jeg Raaen fikk seg tilsendt nytestanwnt.e, siden likkiste.
~nsli\tt hennes alder t.iI 50Ble så den 12. mars 1!J45 Iilr:jO ar, men av elet. jeg hprte
i samtalens IOjl forsto jeg vidert sOln "angiver». (Sil(~
ringstjenesten i Hjemmeat hun hoyst kunne vwre fronten.)
(Paris. fra JiJe 5)

Jleier vanligvis ikke
julehistorier og senle utgydelser i den
dse. Sant il si føler
len ubehag nilr det
,deilig er jordew>.
Jlgelig hal' jeg også
'ntimentale stunder,
er bare min privat-

SN
O

,Jon,

n;1i

I

l-7.

2H-:W

flI'.

Kilde: «Norske _Nyheter))
Som jeg skulle få erfare
fra London: (i.·april 1!J45.
'1a min videre reise i julemtten og ved samt.aler mecl
ikke sli m, sa hadde vest.'naktene hatt sin besøkelses.
Cas]laris~a!e 1, Oslo.
eid, n1l'n de haclde forspilt (Hirdmann) Tre hevæpnede
,inc sjanser - ikke minst menn avla om lrvelden den
Ja grunn av sitt Iorfi1lgel- ~:Uanllar 1!)4.'i et besøk i
,esvanvidel og sine stupide hans leifighet~ -Leieboerne
IJsylwlogiske f"ilgrep.
forteller
om
grusomme
Skal jeg ønslw god jul? skrik. Ute p" gaten ble Petlen far vel v'cre glad så len- t.ersen slått bevisstløs og
;e en slipper Juletrær av [os- kjørt bort i bil. Pettersen
[or og som vanlig gjøre elet ble aldri funnet.
':leste mulige ut av den gitte
KiIcfei'7"CiNorske Nyheter))
situasjon. Men for all elel: fra London 2. 2.1945. «Stock·
'a meg slippe å høre {(deilig holms tidningen)) . 4. 2. eller
er jorden.))
5. 2. 1945.
Ca!.
(Fortsettes)

I

«Gledelig i"/!» Hilsen Churchill og RooJeveJt.

JULEN 19'

Som van I
mere om k\
finne frem I
gjore - vi
moment: de
lagene finne
det er rlkti~
også gjerne
for oss av
keI' for jul. \
forskjellig g
er da efterfo
så mange Ol
for våre lesl

MEllOM TO SK

CbrisII,m 11. ,/
lo

skjegguldre

J.

IV. CINe",

Den lystige soce,
i Fcedrik>tad. Chris
har lagd en feng~
50111 tid ... k,lVollk.hle

hundres t-x-gynnelse
tt tidsrom hJn kal

kaller <cM(;'lJnlll to ~
Som s.t /lunge ;
den eldre generasj
teren tyddigvis vis:
ter med .1 furstå dl
genc'rasjon, like van
i sin bJ.flldoll1 hadl

datidens

skjep-gme

han gjor lapr(: for

det som lur hendt
N kamkjt, litt velll
,dit· vi ddr~ <~j"r.
Og som ms dvel
helst og hest veJ u
barndoJlllllells fork

Det er en h)'ggd

for Je til.hskomne,
enda mere spt'sielt fl
Bokens illustrasje
marlund, gjør den 5
ligere.

SKÅNE OKKUPE
EROBRET
S"OJ nI (,ill S.

Ur""'"'. /.w. C
Historien ruller
sted at ingl'rl lellg(:
som hendte for Il
siden. l tI.tg U/es
det Olll Nor,lt:n I
IlKll n.ir ,dt komm
dt,t jo ikke :.,t frykt!
kri.~ 0.l~ okkllp.ISjOI
V;H d.'p:lig liv j 1\
mere CIlIl dt' fint
Sn.'rigt' h.ldde J~
og sluk/t' efterhver
som var norske dl
fIlj)(('t vi en rekktD,lnmark /ll:\lte gi t
le danske bnd Sk.tl
Det er s.t rart JllI
Ilesten alle har gJ_
alltid 1!Oi:n som hus
hM SU Ilt' va:rt fast
men det er ikke mal

vi faktisk fikk over
studenterhlad som f
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FO LI( OG LAND
NR. 1 -

LØIWAG !J ••JANUAR 1971

20. ÅRGANG

ALEXANDER LANGE:

En edel nordmann
Som

LØSSALG KR. 2.-

Okkupasjonstidens likvideringer

sitt liv var et stykke norgeshistorie og en
sann patriot

ET MORKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove orbrytelser. som THE" ESTAB·
LlSHMENT har nektet å undersoke i offentligretslige former - ennsi å soke å bote på.

J. KR. TORNØE VED HANS VENN RALPH HEWI\'IS

EN FORTEGNELSE MEQ ENKELTHETER
Jeg var glad i og respek·
i~:"i~;
terte dypt min venn kaptein
w:ifi.'.
J. Kr. Tornøe. som jeg idag
.. , •.. Fjerde artikkel
fulle skulle få et menneSk~ lensmenn (!) den største fahørte var død. og jeg skriver
I Aftenposten nr. 43 for fifåS1ilt[e_~effirri16!:ParteiJ~ I'e for de tusener unge menn
med ekte sorg. I min lange
2G. januar: 1!J4;, sU'ir-·enfciI.O~ ll.1å agltat.o~eI1::-rorne:--JlvIS som har gJ~mt seg bort·for
erfaring som journalist og
grafisk 'gjengivelse av et av- 11gn<.'l: rdtro.9.l1.QQ. ~ ~ :-». ås,11p~e reglstrermg for mo·
farende mann har jPg aldri
snilt av direktiver fra eksilDe onde frukter ble 11Iu- blIisermg Cl) eller tyskerar·
møtt en edlere mann. Han
regjeringens d/abolslw og strert } _ enll g r:ll1t.enes bla~ belde. Det Ilar derfor vær~
ar uten svil, og ute av stand
.......
hatefulle agitasjon. Alt sam. «NOIiSK TIDEND). f. eks. l nødvendIg å sette skrekk I
•1g1 åtnænlk'e en ond eller uvtenn ·
·.;...
,·. . .\i.•. . .
.
men i direkt.e strid med nl,r · 74 (t41nOb), London. 2,nSda g dl.le eNIS.I:ndsnnlenfUnllsofm
1l
a e, en sann Pil .no t
'l"!!,
norsk grunnlovshjomlet retL .~.'l ~eP:I .er.
. "l
lai. e . e ors "e .
uten sjåvinisme, en født fila·
og under medvirkning eller
Vår lIste over myrdede.
se av hVOI farlIg det er å ut·
sof som tok sin politiske
"~~l~.::
viLende av personer som tre.
levere sille landsmenn. tIl
vanskjebne med mot og
. ,<;:.0:::.:,.;,1
net seg på «retLs».oppgjøret,
15. og 1Ii.
,tyskerne. Det er blItt gjort
storhet. Han var en frem·
. )i\""
og med tildels ledende sUl.
E!rieparet IIOIlGEN
på den måten at vedkom·
ragende historiker på det
.': "
linger i dette. Den dengang
- - _..
mende lensmann - som Il{·
It han khadde Ykalgtlsegh··.. tIt·d.
,.,,1,
av politisk stivkrampe lid· «IINI'jOSreSnk" tT"lidaen'~,dl'vesl~lr(:nvs:,))enn It{8l erdm angl~t-Ihkakr.fåttt se g
... g nors ·amen ans { IS o·
ende Finn Moe angis s o m '
'"
.
l sen t en 1 en I IS e me d
rie, en mann som hevet seg
[orfattel,'----;'iV"-nbdenstående
«Som det vil være kjent vedheftet VISIttkort. På kor.
over personlig akademisl, tiver, nye tankebaner og til tekst:
ble den beryl,tede NS·lens· tet står det: «Velkommen
strid, bare interessert i å S0· å gjøre ferske oppdilgelser i
mann og angiver Horgen etter. HIlsen Horgen .•)
ke sannheten, og alltid rede form av m-keologlslw funn
- «Agitasjonen må vekke drept tidligere i sommer
til å søke forsoning med si. og tapte litterære I,ilder.
lidenslmpcjlc~gjenni:>lllstefkt (m.a.i. juni). Det ble først
ne motstandere. Han var en
Kronen på verket illans (iverdrevne .. frem§ljllinger. gjort et mislykket attentat
17.,18 .• Hl .• 20. og 21.
oppofrende
familiemann suksess lmin så nylig som Den må male l sort og hvitt: på ham. En sprengladning
Olav Olsen. sønnen Er.
som daglig fant trøst efter 24. sept. 1970, da den høyt MotstanclernC . beskrivos.med var blitt anbragt i hans bil lantl sam re) r
tehustruens dØd i deres full·
djevelske.-Wl1erigerrie-mcd pil en slik måt.e at df'n skui·
arffi'ulerc.
komne kjærlighet og som le· anerkjente amerikanslm ru· englelige eller 118!.'Ql!ilii:,-egen. le detonere ved starting av
Indre Silliiaienenes Avis
.
b
b
neforsker professor O. G. s_·kaIJel,·.. ·.···· .
-.bilf'n. Imidlertid var det noe
ve t f or sme arn og arne· Lantlsverlr foreleste for full.
nr. 130. onsdag 15. novem.
barn. En fullkommen vert, satt auditorium i Oslo Uni.
Ingen nyanser. ingen re· iveien mf'd bilen og da Hor· ber 1944: «Den 9. november
alltid rede til å yde gjestfri·
't e t S A I (
.B
:o;ervasjoner: Massen må ha· gen undersøkte motoren kl. 7.30 ble det forøvet et
het .og til å gi andre del i si· ve~sl i n . u a senere I er· te og elske, fremfor alt hate. fQrJLhan sprengladningen og sprengstoffattentut mot firne kunnskaper og sin hu· ~e)
ælvi"';r ~v kO~gh?~~v. den må ilclre Iloldes hml,en unngikk sin sl,jebne forelø· ma, ingeniør Olav Olsen i
mor. Et eksempel for oss ornøe og 0,111 sver, . a e og ubesluttsom. «Her kjmn· pig.
Vål .
korrespondert l åreVIS og
. . _ .. ' ..
erenggaten I Oslo. Fuma·
alle i denne forandringenes d. t
. T ' . f "1
ti f.;er <2'.1(10. IL. DJev~len», skrev
Senere ble både han og et1'femStllte spu'iiffJærer for
verden med dens omstridte ,e Vfl, (:l.nøes OlS ag a Q,v"n_.ITE',<'lm. i SItt berømte hans 11Ustru - også nazist ~ sivilt norsk bruk. Da eksplo.
verdier. en mann som holdt anen ,<lnmen skulle kom· "Varse10rdl> 1914.
sprengt i luften.»
me tIl Norge for å berette
.-..- sjonen fant sted var 16 ar·
fast på gammel takt og tone om de store {remslu'itL som
«Alle de som er med oss
(Det er opplyst at det ble beidere og funksjonærer i
og likevel forble ung i hjer· nylig var gjort på den an. ~r titl~lerkeC1e....ieLIelj,kende; 1mstet h!)Q9gr!l:nat.er inn på firmaet tilstede i den lille
te. sinn og ånd. Slike menn nen side om tidlig nordisk e~llenlC!nne.sjmr~<\llede .:>om ekteparet? sove~ærelseJ!V()! fabrikkbygningen. deriblant
er sjeldne og kan U,ke lett bosetting i Amerika. (Oslo. vegrer scg ved å følge (JSS o.f(så'-var små barn). NT firmaets eier. ing. Olav Ol.
unnværes.
pressen var tilstede, men det er sjmrker:':og bal'!di~ter. A.l (ort.setter:-«·Ved sItt nøye sen og Ilans tre sønner. At·
-{an vil ikke bli glemt, ba· kom såvidt jeg vet intet ro. der .!'.k.t.lI!~være noens()m· kjennskap til befolkningen. tentatet har krevet 5 døds·
!led en dødsannonse i avi. femt!)
h~ls!Jl!ulighet [QLat andrg, til skogen og skjulesteder i ~Ing. Olav Olsen. nans
sen og en gravsten til å vit·
(For/J. "de 2)
l~()~ cnn rent onuskaps· sine distrikter. er angiver· sønn Erlundli1f1Te arbercre:ne om hans bidrag til sivili·
re ble drept. Dessuten ble
sasjon og viten. Hans per·
tre-Rndre s~ret. Man har
sonlighet vil leve i minnet
slått fast ardet uten tVI'!
hos efterfølgende generasjo·
jl G.
'-~.
t,v{,) ,,'
dreier seg om en sabotasje·
neI' blant dem. middelald·
y"
<"<-MI 'V!
"
V'" handling. I nærheten av
ie eller ung, som hadde
llA/----~~ --" -- --. l' ?;' ..... -:'
gjerningsstedet har man fun·

~.: , ·~.,...

et~dla
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forholdsvis nye område av
tidlig norrøn·amerikansk hi·
storie som år for år tiltrek·
keI' flere spesialister, stu·
denter og alminnelig interes·
se, i Skandinavia og i USA.
I denne henseende døde han
som en lykkelig mann. som
visste at hans pionerarbeide
hurtig vant mere og mere
godkjennelse og som så
limgt fra å være bortkastet
hjalp til å åpne nye pers pek-
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New York.

~

Brutalt myrdet
den 1. ilPri!1943 aven mord·
kommando fra «Osvald».
gruppen. «Edgar» førte kni·
ven. Det mest uhyggelige var
at Gh. A. bare var på besøk
hos en venn. Denne viir uk
setfs5lh det egentlige mord. >
iiUCLVed llkvIdenngen av
denne kommer så Anderson
tilfeldig tilstede og blir da
drept som et farlig vitne
-

(Foru. Jid~ 7)
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FRA KUL TURFRONTEN/
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Nytt rått overfall mot nOr·
(for/I. fra lide J)
Minner han om en på hva som skyldes en dyktig Disse to ugjerninger skjedde ske fiskere uLenfor Vadsø.»
Tre mann drept og flele
etter aL r;jerningsmermene
. og rettferdig» som det s1. hjemlig grunn? Vi tror det personinstruksjon..
Den etter vår menmg sva-I hadde drukket tett. Kilder: hårdt såret. Vadsø 17. mars.
smukt het. Fengsel, «van· ja_ Han som for å dekke
NTB:
{(Et nytt morderisk al·
ære», ruin, gjorde det umu- over egne forsyndelser spilte. keste scene i filmen er dron- «Menn i M(Olrket»., Or; Johan
Dessuten Iiert overfall på norske fislig for ham å livnære seg og fariseerens rolle. Etter fore- i ningens gang mot bøddelen', §Cha!:.f!C..!lbi:P~- .
sine, og sist men ikke minst stilling~n pil Klingenberg I"~ bennes Sist" øyeblikker. Hroar Hoven l ,,8_ rvWn 15. kere fant sted tirsdag utenfor Vadsø. Flere fiendtlige
han måtte fratas stemmere!.- var det en som spurte oss' Det er riktig at dronningen juni 1951.
flyangrep med sprengbomten (ho, ho, for et fiffig på- hvem vi ville foretrekke av skal være stolt og at hun går
ber og mitraljøseild fiskere
funn, likesom de forfulgte kardinal Wolsey eller for- med hevet hode mot skafot- 2'1. ltucslåHcn, Olav, Hol
som lå med sine små åpne
~!!!lIilfg"(liir
hadde noe å tape på det!). faUeren av smede- og- fari- tet. Men det er ikke nok,
Mange nordmenn ble mei- seerskriftet "Folkedommlm Imn må gi ultrykk for mere.
«Norslec Nyheter», Lon- båter ute i fjorden. Tre fiskere ble drept og flere hårdt
et ned av eksekusjonspello- over NS». Det valget var lelL. Forakten for de nederdrek- don 21. april 1945:
tangene. Men mange, mange Vi ville Ilelt ubetinget fore- I.lge forfølgere må være der,
"H,uesT1lUen, Olav ble ons- såret. En liten skøyte som lå
flere ble drept på annen må- trekke kardinal Wolsey. Vel men .~gså n,oe ~nn;~ ~g ve: I· dag den lB. april drept ved inne på havnen ble ødelagt,
te - av håpløshet, bitterhet, var Imn en kjelLrmg, men I sentlIg. An/,sL, angsten fO! ('.t. revolvcraLtentat mellom men det ble ikke anrettet
sykdommer de ofte hadde motgangens time viste han det uunng-åehge, fortVIlelsen I Hol O" (;"ilo i Hallfngdal: skader i land. Det brutale
p'ådradd seg i konsentra- allikevel en viss storhet. over å måt.te dø så ung mens :rolit1Sk-·lilfVli:1åsJoll."RuesTåt- overfall har vakt- den dypes·
sjonsleirene. Ikke alle had- Noen vil kanskje si at den lIvet burde st.å åpent for' ten var org.leder i NS-avd. te indignasjon i Finnmark,
og sorgen over tapet av de
de nerver og krefter til å norske prælat dog bIl) be- henne. Hvor t.appert hun cnn på Geilo».
stå imot det oppkonstruerte lønnet med Storkorset av St. be,kJemper dødsangsten,helt
I dødsann. 25. april sto: tre norske fiskere er blandet
hat, «folkets rettsbevisst- Ola,:,. Det Kjør ham sanne- m.! det Il,ke lykkes.
«Min kjære, dyrebare mann, med harme over de metoder
het», og alle forfølgelsene.
lig II,ke større, men kaster
Det blikk lmn sender bød- Karis gode far, min son og de allierte pirater· benytter
'. er vi tilbake til utgangs- bare et avslørende lys over cl.elen med øl,sen, det. som I vår bror vår svigerson og seg av.»
> ,l{tet. Dronning Anne Bo- vIsse forhold. Det var ikke far ham tIl å nøle og sl,.wlve" svog-er ~ OLAV RUESLATleyn ble dømt til døden på alene den norske kirkes d?t burde ha sagt .så meget.' TEN _ døyde brått i frå oss
29. Landl'fllll, 011'.
grunnlag av de falske an- ulyklw, men hele det norslm Pa flln:en ~a det .mgent.m g . tirsdag 17. april, nær 40 år.
Politi.nester i Hønefoss
klager.
folks al.l"rlwns pnmas I lanVI Cl klar OV(:I at dette Svanhild Ruoslåtten. Vesle
Kilde: "NORSKE N YHEHvor sto Kirlmn i del.te dets hårdeste år hadek~ "do!>- kre~er en sLor skueSPiller: Kari. Mor, svigermor og svi- TER», lørdag den 21. april
oppgjøret? Selvsagt på mal,- belt-bunn)), «((m mnpaslil:en mn~ .. og det er GenevlCve ~erfar. Sysken, svig-erinner 1!J45: _"Ved 9-ticlen ciirlillor.tens or; urettens side. Kardi- mann, fylt aven ubendig- BUJold Ikke ~ ennå mIlfall. or; svogre Alle som vil fylgje genen Hl. april ble Landerucl
Wolsey var en kirke- t.rang til " spille en rolle» Men kunne Ikke regIssøren I.il gra vi' er hjarteleg vel- utsatt for et revolverattenAe· av det mest grum- som h.r.dommer Bonnevie ha trådt st~tt;nde til? Også komne. Sam las i Hol Kyrkje tat idet han gikk over en bru
han har SVIket. Noe av det. to d
26 kl 12
i byen. Han ble alvorlig så·
sete vann, sleip, falsk, makt- omt.alte ham.
vi nevnte måtte han ha kunrs ag ). . . »
ret, men en tror at livet kan
syk, uhederlig.
At Kirken som helhet net få frem hos den begavete
Tollef RUUD skrev i F.F. reddes. Stapo etterlyser fresviktet forundret oss ikke, unge skuespillerinnen_
27. april 1945 bl. a.:
dag i avisene en bil med tre
det har den nesten alltid
samlet ikke lenger på møb- gjort i skjebnens stund.
Men bortsett fra c1ette var
"Med største sorg mottar ma!11l som mistenkes. (En
ler og ting av verdi som de Med noen få lysende unnta- det en minneverdig film vi budskapet om Olav Rue- spesiell informasjon sier at
kunne bli glad i, og som de geisel' og med den edle sog- som fortjener å sees, ikke sl"t.l.ens hurtige bortgang. ddte iltke var "Osvalcl)), men
kunne risikere å miste igjen. neprest A. E. lIedpJl1 i aller minst. fordi den innprenter Med deg, kjmre Olav, Ilar vi uHørt av et bestemt hold på
Fra 1. september da vi var førsle rekke var rest.en av oss at TlisLorien g-jentar ser:: mistet vår beste støLte og- Hønefoss, som omfaLtes
i Polen fikk private ikke len- prelatene en sflrg"lig- bande. allt.id i en eller annen form, kampfelle i laget og en ærlig med interesse). Landerud
ger kjøpe kaffe og sjokolade Hva kunne ildm Kirl",n ha usselhet og faisIrhel er Inr;cn kjemper for frihet og reLt .. forteller selv at det var to
i butikkene, bare på en kafe. utrettet hvis den i «reLts»- ny oppfInnelse. Kommer RuesH\Lten var medlem av
mann i bilen. At den var
Som alltid i vanskelige tinoensinne den da. g d.a ret.:t og Hol herreds(,I·ng, oppnevnt venstrerattet, at han så piscl
å d t
t
b
kaoset eLter krigen enig og
er g r e vers ut over y- besluttsomt var gått inn for sannhet for alltId VII trIllm- domsmann og skjønsmann i tolen, en Colt 11.25 bli retbefolkningen.
rettferdighet i ordets virke- fere over mørkets dystre herredet. Han var no lagfø- tet mot seg. Han gjorde da
Men dog er Polen uten lige forst.and, ikke som en makter?
rer i Rikshirden og tillits- en brå beveg-else med hodet.
tvil et av de frieste land bak hul frase i forfølgelsesvanlIors Ilc Com hai
mann i Geilo lag i Hol av Delte reddet livet. Han forJernteppet. Turister kan viddet.
Nasjonal Samling. Videre talte også at han ble hjulpe.t
fritt reise omkring- hvor de
var han herredsjegermester aven ganske ung gutt. over
ønsker. Vi var ihvert.fall IJaVi ·kommer tilbalw til
for Hol herred.»
I broen-og frem bl sykehure i kontakt med trafikkpo- skuespillerprestasjonene
i
Iset . .)) Denne skolp-elevpn
Iitlet.
filmen. Vi Ilar tidligere selL
(Fu'/J. frei li.lc 2)
"
,ble noen -aagcr senere funSiste dagen i Polen kjørte Charles I,aug-hton som Hen- tablishment vil rimeligvis ;~5. Sti"nsl'n, Klrl, advokat. net død i skogen i nærhet.en
vi en mer østlig vei gjennom rik VIII. Han laget en ypper- heller t.reklm et lettelsens
Dem illegale avis «Fritt l' Itv Hønefoss. Et l!hebagclil:~
P('~mern. Det var sørg-elig lig· figur, nesten på høyde sukk over at nok en «god Land}), nr. 93, onsdag 1. no- vitne var horte.)) {(8. Mai})
å
lYor forfalne de g-amle, mee! sin sagnomsuste kap- nordmann}) med de gale far- vember 1944, meddeler at' is. mm 1951:-.
st,,,,e tidligere t.yske herre- t.ein Bligh i «Mytteriet på ger har gått bort før en advokat i Arbeidstjenesten,
gårdene var blitt. Og vi opp- Bounty». Allikevfll er vi til- uimotståelig offenLlig opini- }::"arl Stiansen er likVIdert av
levet også ikke å bli forst:\tt bøyelig til å forptrekke Ric- on krever restiLusjon for Hjemmestyrkene. Stiansens
ANNELIESE PAROW'
når vi snakket tysk. Formo- Ilard Burton. Han virket slike uskyldige mennesker arbeidsområde var TeleTANNINNSETNING
dentlig er befolkningen her fullstendig overbevisende og som det finnes tusenvis av. mark. "Fritt Land» melder I
Trondheim
flyttet dit fra de gamle pol- vi merket oss særlig det. un- Det faktum at en slik prek- sarnrne nr. at i den siste tiGisle J ohnsonsgt. 5 - v/Lad ....
s"" 1stområder efter at dis- dflrfundige spill Iwormecl Lig mann som han frem de- den er det likvidert over 20
moen kirke - Voldsminde
s,
: tatt av Sovjet. På det han forsøkte il dekke sin les kan bli bakt.alt av sine «angivere».
vis trenger den slaviske be- monarks samvittig"l1et når landsmenn viser at det er
folkning inn mot hjertet av det. gjaldt den gemene 0PP- nOe sykt ved hans bakt.alere.
26" 27. og- 28.
Tannlege
Eutopa.
treden mot. dronningen. Til Hat avler vanligvis hat, men :!2:<' jJeke. navngitte fis]"'r("
Vi fikk en hyggelig toller, syvende og sist. var det hore- ikke når elet gjelder Johs.
BERGENS TIDENDE 18. M ART IN KJE L O A A S
sikkert av tYSk avstemning, bukkens trang til avveks- Tornøe. Bare medynk. For
Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
slik at vi kom smertefritt !ing som spilte den helt av- han var den snilleste blant mars 1!l44:
Telefon 334900
ombord i ferien med alle vå- gjørende rolle, ikke eie kun- menn og spredte godhet «Milt·aJ.Jøsciid og spreng-·
re gaver, Og snart stevnet vi stig oppkonstruerte motiver. rundt seg. Nå ber jeg om at .hoJnber J110t åpne fiskebåter _.~_._,.--.~---_.~-~-~---~.~.~.~--i"ien mot Ystad og det frie
Den unge Genevieve Bu- hans ånd må være forent i
K R J S T N EVE N N E R
Skandinavia_ Folk i de sknn- jold har fått mang-c lovord evigheten med hustruen,
Har du lyst til l treffe gamle venNfir det gjelder kaptein ner i et åpent miljo? - Krirln~
dinaviske land vet egentlig- for sin Anne Boleyn. "En ny som i døden aldri et sekund
ikke hvor godt cle Ilar det i stjerne er skapt.» het det. i var bort.e fra hans noble Tornøes epokegjørende ar- V t>lltier møtes den første f redas
forhold t.il de millioner som pressen, og det er riktig nok. sinn. Må hans sjel hvile i beide med å klarlegge den hver måned i Colletsgate 4J. Etter
må tilbrin~e sine leveår hak Mange av hennes scener er I fred.
norrøne kolonisasjon i Ame- en tale er Jet heVt':rtning og anJerntennet - et resultat av aven betag-ende virknmg-·I Jeg gjentar: Jeg holdt av rika, viser vi ellers til en ledning til selskapelig sann·ær.
lengere artikkel i FOLK OG
de ~ «8tore»s kamn for de- Allikevel er vi ikke alltId helt ham
Møtetid kl. 19.15
LANDS julenummer (nr. 27
mokrati og frihet fra frykt, sikre på hva som skyldes
Oslo, 6. des. 1970.
og 28) i 1965,
nød og savn.
hennes egen begavelse og
Italph IIewins
(ForIJ. fro lide 5)
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SIDE S

ALEXANDER LANGE:

o kku pasjonstidens

likvideringer

ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove orbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å undersoke i offentligretslige former - ennsi å soke å bote på_
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER

Osvaldbanden. Asbjørn Sun.
de har skildret fremgangs.
Il1,Hen. Man ville drepe her
i Oslo en formentlig «angive!'». Da han vpd anlednin.
g(m hadde en gjest-;--clrc[lle
l"!lan ngsa harn. ( {(Meni1T/
morke)) s. l :l2-12:l.)
Ved et for!'ic)k på ran i

"

1';I",r Spiln,ballk nekt.et. kasseJ'(~r J[Ullll h utlevere kassen, han hle skutt ned. Det
skal Ikke ha vært noe fl utArtil<l,eI 5
moret AL) måtte treffes i sr!.te på hans nasjonale
Jet nymodens Norge som utpreget utenrettslige for- holdning. tMakan, AL). Har
adder av emigranters og HleM mer. J[jellllllcsfyrkcnps scn- politiet undcrsokt denne
galisters «rettslig"" selvfor- t.ralleclelse m;lt!:e i stillings' sak'! I~lt' hans etlerIatte HLtt
svarstiltak kunne selvsagt medfO!" ta stilling til de f1"s·1 crsl.atnmg'!" .
,..-:l";t. ./ 4
ikke Johan ScharlTenllPn; og fr sjJorsmill om cksrkusjon I J.1[er fngJormgen tn)J1gl.c lo' ~r--..
nOlm andre tie stille.
Idet det var en sLående regel I X om natten mn I en barakScharffenberg skriver i al. ek l..'.'.:::"rc aVrl('lin~Cl" ikke' ke. for fl få bren.ncvm og
r' , særdeles impliserte 01'llilclcle m,VI1(llghct bl a foreta I sk,lot to tys~c kngsfang:er. I
«VERDENS GANG)) 21. eksP!msjon, mcdmindre det Ved 1'{)JII'('liK
resollls,jol)
leo. lfJ52 tImler overskriften var nodvenrlig ,\ handle øye-I' fIkk lwn "bc~l.ll1gct un~'!):<:;l
- «LlKVIDEIUNGENE))
blikkelig. (Jeg' ønsker å gj~)- se av tdfa}c)) ett"r mnstJllmg
blant annet - her bør man re oppmerksom på at enkel- av sl.8tr;racl J. Chr. Il att g-I'.
lese hvert orel flere ganger. I.e tilfeller av eksekusjon er
l.Jrap a veITer"s" kngsDe er relat.ivt milde i [or. skjedd uten at de norske [nn,(cr hlir inl,,' 'IS on,l!.':
men, men var i all servili- hjemmestyrker idet.heletatL [ordol1lL Det ble tatt hen1\l,IlIlJJ/Jode (hllgget OK JI.'cldfellll dl' el1 kONJ)'kk JrCJ/d1JJ1JJe).
teten dengang et tordenslag hiu' vært engasjert.) . . .
syn til hans forhold under
for de skyldige fra øverst til
krigen.
Omkring 1750 ble denne
nederst:
Den skrevne offisielle hiAv nærliggende grunner
I Ilorsl, ,. .. ttspkic ],al' det [jaur _
ved et tilfelle _
"Professor dr. Arne ble dokumentel'
nå 'vit'l·t hr"I,t fCll'sl<iellig g'j'~nfunnet
der den var storie, (som alle kjenner,
s'o
,
Bcrgs!;ård nevnte i «Vm'dens
mer eller mindre) , kan
.
fRi'l
på ftie samme
halldl.il~gcr
aven
bonde i h TeleGang)) 13. januar de såkalte !i,jorL))
,
l
I tgjemt
I
d
l
jevnføres med smaabølgene
StI fortsetter Scharffen- ( .. r
Of( "erlles
110 liS {(' mark. Figuren var
a e og
«likvideringer)) under okkupaa sjøens overflate. Men da
berg:
Dokumentene
burde
sialltll'tlllld.
skrev
Johan
intakt.
Men
under
transporpasjonen og fremholdt «at
denne skrevne historie jo er
len hjem ti! gam'den lot bondet går surne ulykkelege vært skjult på sikker mllte, SfDarHenberg. blitt til under makthavernes
den figuren gli så Uforsiktig stadige oppsyn, ble intet anmenneske mellom oss som så ansvarsspørsmåIPt kunne
røvet etVi fortsetter vår liste:
neel gjmIDom bergskora,
. meiner elei har mist sine ha bmt [o)'svarli
net enn hva som passet tilhvor elen var stukket hort, latt aa komme paa perga. .
kjære med stor urett. Burde ter frig.lormgen
. . .
:lO. PI'ders"n. \\Talier, Jkrgell, at
nesen ble slaatt av, Piguikkje sume av desse sakene
mentet
eller papiret. Denne
Lensmann Horg!'1l og hus33 år.
ren ble oppstillet inne i gaarog bli prøvde?))
«kirchlich gesteuerte 'Getru
ble
drept
i
juni
1044
veel
nIe
den
:]0.
old-ober
1~44
dens
hovedbygning,
i
en
. Etter frigjøringen Ilar i ensChiehtsschreibung)),
som
kelte tilfelle de etterlatte at. en hånelgranat om natUm slmLL))<\ trild<en av to ukjen:: gammel stue av grovt 1.øm- det saa diplomatisk heter,
søkt 11 få de dreptes minne ble kastet lOn Klennom .vm- te menn. Trikken var for mer og hOldes eler i akt og er derfor i sitt hele opplegg
renset veel rettslige under- duet tIl soveværelset. Iilem: inngående fra Kronstad. Pe- rere den dag idag, _
Det med I,raftens vemod - for en vesentlig del - og
~'''Kelser, men Itiksatlvol,,~~ .mefron(ens leclf'lse aelvarte I clerscn sto i mørket foran på
i hele sin synsmåte he.
forbød enhver slik un- et Slrkltlre~e ,."Norges Lens-/ plattformen, og da trikken fylIt.e anlet, det vaakne tenk- visst
historieforfalSkning.
l ... ,·S(') te se ve
un l' • 'l men)) . ~R. JulI 1044 mot å saknet farten i en sving, _ somme uttrykk, de velutvil,- (Jevnfør: «kongen satt hos,
" n n Ilcr l!J15 om «etter- grrpe mn mot motstands be- kunne passasjerene høre en lede leppene _ gjør det og raadde for hva som skul(FortJ. Jide 7)
sannsynleg, at hodet er ment
"forskning av visse særegne vege Isen. Lensmenn som
bryter denne parole må være
å forestille «Tor, legems- le skrives.)))
saker fra okkupasjonstiforberedt
på
å
møte
den
i'
kraftens
og den 1mslege lykden)):
samme skjebne som PolitilieS gud»'?
For igjen aa gaa tilbake
inspektør Lindvik og lens,
' «Disse sa~,pr hlit· å l1('n- mann Horgen.»
,:
Videre cl' det naturleg å til sammenlikningen med
"~~c av (lataJt.IllYI1(hg'h~- Hadde hjemmefrontens le' t.enke seg, at hodet kan stam- sjøen, saa er saaledes dens
'Il s"Snart <lei vp" lIlh- deIse gitt ordre til å drepe
' me fra de tider, da den dyp framleis ukjent. Dette
,(' s c. er ors ,nmg~ Horgen selv med fare for og; fremmede tros nyomvendte hode er en hilsen fra det
store, (for det meste), ubra!!"! pa .I..t n'l1!' al <lell' så å drep" hustruen?
l tilhengere gjennomsøkte al- kjente
folkedyp. En av de
f!'" 1 mg SOIll sakel) an:J Et,t.,r pålitelig opplysning
j Ile landets bygder for å ødemeget
faa ting de nidkjære
F"", I'r lPg":.'!. SOIll P.~.!J.(>!!i! ga Il an !;I' ordre om "Iikvf:
' legge forfedrenes helligdomt.i1hengere
av den nye tro fra
I motstalldl'" mot Ct('!,d('" derin,;)) av polilisjcf Martil1mer. Eieren av dette symog SOIll f(llr.' lH'rav , "Pi S('1l B. februnr HJ1.:2,.
bol paa en av hans (og hans Lille-Asia ikke fikk brent.
~oreltg~elld .. tilfell!' må Han IHll"cle forutsett at
<etts) mest avholdte guder
Vi vet ikke hvilke umaale~ns('es som rcfln",sslg». tyskerno ville ta represalier.
har derfor bragt hodet i sik- lege kulturskatter som ble
ødelagt;
vi vet bare at de
l skI'. av lG. mai 1047 t.il De lot. hCl1ret.l.e ialt visstkCl'het opp i Ødemarken. _
Riksadvokaten ga statsråd nok:17 norclnwnn.
var mange og store, særpre\ .J. Chr. Hauge - i egenslmp . De MILOH.G-mcnn som
Underskrevne tegner og gede og uerstattelege. De
av tidligere sjef for hjemme- fikk ordre om «likviderinmaler fikk av gam'c1ens no- raatnet, mugnet bort, ble
styrkenes sent.ralledelse - ger)), mente seg bundet av Vel l'tlr jobaJ/ SdJtJr/fellbcrg eJ/ vwrende eier, (etterkommer hugget opp, eller brent. Ruen redegjørelse hvorfra hit- lydighetsplikten.
Ansvaret politisk !lJofJ/(tIlder dv NS, men av gjenfinneren), lov til aa nehaandskrifter,
enkeltvis
fotografere og tegne figuren, og hele samlinger, ble brent
seHes:
faller på ledelsen. hdIJ Nlf' ikke pilii!: til J ,l!,i "(/lI''--m:Jetlå i sakens natur at' «Likvideringer)) ble også l'dl/ p;; hIlllIbel OK feil dl' dell Betingelsen var, at jeg ikke bare fordi de var skrevet
beslutninger om eksekusjon foretatt. av grupper som ope- j:now. [)d!:CUf I:'rt.lUiJb/lJl'IlI llil måtte fortelle noen om gaar-/ med forfedrenes bokstaver!
,(Et pent borgerlig navn på rerte på egen hånd, s<lledes bilre IJII.rJ:e dd jon/c.
den der hodet oppbevares. Haandskriftene behøvde ik-
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det sagt at Jarle Svartebekk ble skutt av politiske
grunner. _
av norsk og svensk
(ForlJ,' fra fide 5)
. ' I bedsplikt skutt ned fra bak- det med en stump gjenstand.
Kilde: «Norske Nyheter»,
'ylralitet som de allierte' smell, og de la merke tIl at 1hold, da han var på helm- Man antar at noen har pas- l_olldon, 9. januar 1945,
gOdkjennelse av.
to menn hoppet av og for- vegen,
set ham opp, da han var på
dward: «De skandi- Svandt i mørket. Trikken ble
På en mindre gård som veg hjem fra Politistasjo- 41, Lensmann J'Jrgen Falster
viske stater kunne kan- stanset og man fant Walter ligger omlag 3, km fra ørje nen etter enelt tjeneste.
nllrlllg, EIdanger
. je selv være mere villige Pedersen hårdt såret. Han og' 5 km fra grensen, oppHenry Lau ble 2(; år gamStOCkholm - NTB 9. 4 .
. å tillate passering av ble bragt til Haukeland Sy- daget folkene da de kom i mel. _
_
1945: lt'olge meldinger fra
)elp til finnene eftersom kehUs, hvor han kort etter fjøset om morgenen, at e!1
Kilde: «Norske Tidpnd», Oslo ble det lørdag formidalarmert over utsik- døde.
kVlg-e var borte. De fant rien lAJlulolJ, 7. okt. 1844.
dag beglitt et pOlitisk mord
ble til en russisk fremKilde: «Norsk Tidend» nr. omSIder bak låven, slaktt,t
i nærheten av Porse-runn,
ngen ut over Finland og 89 (425), LONDON lørdag og flådd. Det underlige var
3,1. Et iI<I((. illelliil'isert
idet lensmann Jørgen FalslåIedes kunne hilse alliert 4. november 1944, side 1.
at gJermngsmennene hadde
oti"~ ter H0ring fra Eidanger ble
lp velkommen enten til
1'('(lersen, \'Valt"r ble hen- tatt svært lite av kjøttet
N.N. 17. ap ri! 1945: Stoek- skutt på vei til sitt kontor.
imdP""tøttelse av finnene el- rettet aven {(hjemmefrollt- med seg, bare det beste av holm NTB.
«Norske Nyheten medil
Jrsvar av det nord- domstol» (') Anklagen lød lårpartiene. Forøvrig var det
T.T. melder fra Oslo at deler 9. april 1944 blant an!ge .. orge og Sverige efter pli «angiveri», FUllbyrdelsen klart nok at. øvede folk had- man mandag morgen fant en net at Røring var medlem av
finsk sammenbrudd. - av dommen skjedde i Ber- de vært på terde, for alt var mann liggende skutt i Våler N.S. og hirdmann og at han
Den russiske krigsma- gen. «Borgerlig Iikvic1asjon.» fagmeSSIg gjort.
ved Moss. Han val' drept av ble ansatt i Eidanger som
iIlns tilsynelatende svakhet, Kilde: Den illegale avis Det. val' også en anm'n om- -5 revulverskudd.
lensmann under okkupasjo_
vel som tyskernes uven- {(Fritt Land.»
stendighet som fortjener
Hans
legitimasjonspapi_ nen. Røring. var født i 1907,
lide nøling (som det syntes)
oppmerksomhet. Denne går- rer val' blitt fjernet, men av
liiIe<l - risikere et angrep i
31. Brynhilds!'n Gunnar ,den har Ikke hund, men tele- politid {(irientit'isert.» som et
:ft!s
,et de alliert.e til,
Oddvar, 22, Dralllnl('ll, '
fon, hvonmo!. nabogården tidligere medlem, visstnok
:fIvertlall en tid, å se med
. .
.
hal' hund men 1kke telefon. lagfører i vaktstyrken på
(Paris. fr" side I)
mJndre engstelse på muligPOlItIløytnant l Drammen Dette må bandIttene hatt Gimle. _
svarte med et brev i det forietene av å kjempe med POlItIlmmmer Gunnar
kjennSkap til. Da gårdsfolkefalskede navn av hertugen
anum
såvel som yar
BrynhIldsen
ne oppdaget at kvigen de:l5, Fh'sland, Alf
av. Hamilton, en av de per!led Tyskland. Slik var opp_l..i
' 1945 kl..lfi
. ire res var tjUVSlaktet, ringte de
Fodt i Jo'ana verl Beroen soner man i Tyskland trodlavet til det' skandinaviske av
menn utenfor sm straks til lensmannen, Han 27 . .iuni 1015 dod 12. fphru" Cie favoriserte separatfred.
lrosjekt.»'
bolIg ved Lwrstranden. (Den kom hurtigst mulig og ~
10 r
I
l
l 'I
j'
b
.
lIdt
R. fI
'. For elet første var borg-er.lIge
hjemmefront). lende. EU"r å ha befart gJ'cr- al' ,'1.,. Il e s <utt n"d pil . ':. aveIsse rever In,;" 10
apen gale.{\rheln(~rgatpn
ved i til
ltnlge
Mt'rker
en InVItaSjOn
Jet
det minste håp om
var fra Horten. ~
ningssteclel:, foretok han un- Morgenbladet
i Oslo. LikviHess
ti! å besølce
Britan;Idet nøytrale Norge og Sve- Han ble ,.l år gammel.
dersølwlser I terrenget om- dermgen OppglS uIT'ørt av' nia.
ige skulle «hilse veikomKIlde: «Norske Nyheten), kring for om mulig å oppda- Milo)',,"
,,'1 .·,t.
t>
Merker avslører' og-så at
.
london 7 febr 1945
' .
. tt
.
"
. '
,,'Clmgs lenese.
allIert forsvar av deres •
" ,
g-e sPO! e er g1 ermngsmen_ (;jerning'srnemwne Oppgis il Hess' ankomst ikke var u.ordlige provinser. Dette vilnene. Ved ;1-tl:len kom
og KB. _
ventd. Tvertimot ble han på
eøyeblIkkelIg ha ført bl rus- :l2.I.ensmann Gunnar Schau t.llbaket11 gården, og veel LKilder bl. a.: «Fritt Land» sm f1yvnmg over Nordsjøen
lske og tyske' motforholds:15, Oymark.
tIden kjørte han derfra. non- nr. H), onsdag- 14. 2. 1945. forsynt med en eskorte RV
ødelagt de t.o lands
«stockhOlm NTB: Lenspå
ble ståeneIe ?g _ _ lIer pr ;'PPlyst at verl RAF-fly og en mottagelses'oytralitet med et slag og ha mann Gunnar Skou i Oy- se et.tel ham en st.unel. Han slmddsalven i A-gaten ble komit.e bestående av britiske
orvandlet Norden til et mark ble forleden skutt, sil cia at lensmannen steg' avl en eldre mann sk;lclet. Han embetsmenn og medlemmer
kampomri'tde innen blir det melcIt fra Oslo til
avgIkk senc.re ved elwlen på av Secret Service ventet for
nrl tId. Intet
Imtm, svenske aviser. ,Det Opplyses <.n
og lIke, eue,r h;11 te grunn av
_
1å hilS,''', ham velkom, men. i
IV kunne ha blItt hIlst mm· at han var tilkalclt for å un- han to slcudd. SamtIdIg si't
n,erlwten av landstedet tIl
:re' «velkommen» i Oslo og dersøke· noen dyr som var, han tre karer sprmge tram
:w. ,'-;aIlIllH'kk (var Oslo hertupcn av Hamilton.
'Iockholm, noe
di- tjuvslaktet, og' mens han ;:a
der de
Skutt ned i
gate
Bo;en forklarer derfor
ilomat
og JournalIst der holdt
på med
dette,
kom
det I ll;ggf.
gdvejnble
p. Oslo , torsdag 7. desel;1he; hvorfor Hess foretok misJ'oISSte
3 menn
tl'lstecle
som
skJ'øt
Mm. EI t tare d'?Je 'I
s ocu
c e av_

~var
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i fyrt hvoretter de f<ll:.S.Ym1Li. 1944,
nen i fullstendig tro på fritt
, annet, som Wood- ham, Dette med «tJuvSldk-/ retning av svenskegrensen
KIlde: «Fritt Land,) nr. Il, leide, viss på at han ville bli

~allierte «visste at de iklce

iard sIer i sin innledning: tet» var tydelIgv1s arrangert, med lensm;mn';ns' do'ku: Mandag Il. desember 1944, tillatt å vende hjem når forfor å lokke lensmannen I en i mentmappe,
handlingene var avsluttet,
p
.
mme åpne en avgjørende felle, het det, og det er ne -/
:17, L.'nsmann Georg Stanl!c, Den forklarer også hvorfor
lIllP mot Tyskland i 1939 pe noen tVIl. om at han ble
Legen ble t11kalt av bonS"IlL..,
Churchill skrev i sine memo:Jer 1940». Likevel ventet skutt
P?lIt:Sk årsak.:,
de,n: som ?adde
Lcnsmann"n i Sem ble arer: «Nål' jeg tenker tilbake
iI3II at Norge og Svenge
AmtstIdende Ul smkmOldet, men det V.l1 søndag aften 24. sepU'mber på hel" historien er jeg glad
rulle
') at de allierte klln- nr. uB, Halden, onsdag 21. mtet å gJØre. Døden hadde 1!J44 myrdet av to menn fra for at jeg ikke er ansvarlig
l g,
3 på Tyskland og mars 1945: Lensmann Schau mntrått momentant. PolItiet komm _g l
.
t k t for den måte Hess har blitt
liissland samtidig midt på i ØY'::ark ble snikmyrdet av fra
har foretatt
og blir behandlet på. Han
interen
og hva bandItter mandag n9. mars terfOisknmg. Alt tyder på.lt 1805, kst.'1941, qdresse Tøns- kom til oss av egen fri vilje
Jere er: praktIsk talt uten s. m.l. De hadde opptrMt bandIttene hadde lagt en felhadde en gasjelog, skjønt uten fullmakt
intertropper eller utrust- som tyvslaktere og derved le fol' lensmann Schau, l den _
---'-.- I hadde han en slags egenskap
ing! Hele «prosjektet» var lagt en felle for ham,
henSIkt å drepe ham:
Kilder: «Fritt Land» nr. aven sendemann.)
tke bare umoralsk, men ogLensmann Gunnm Schau 78, 27. september 1944 og
Historikere vil glede seg
l tåpelIg, noe enhver på
Mandag ved middagstider var ansett som en meget Statskalemlercn for 1913-44 OV8r i't Ila til rådighet en bok
ildet
ha forklart.
ble det utført et gement dYktIg pOlItll',;ann. I .10 lir
. som i et kvart århundre har
Med kunne
b
erindringer om mord. Den 35 år gamie lens- hade.le han. t.lenes,teg.l.ort I
,I.t ben-I'avet l' n-lemselen.
~urchillsitre«Hvite
interven- mann Gunnar Schau ble un- AskIm som si'tdan, mntil han 38, :"!J~aarrl
l:\:.. l,<I"""'lw/.:'
Johann('s Sv"r- '"
b
b
!on» i det unge Sovjetsam- der utførelsen av sin em- den l. januar iår ble ansatt
O>V>"'-....
_-.-..-.-..-"".............-.-..-.-.."""'''''''.....-_''''''''
elde i 1918 i Murmansk,
I Oymark. Han etterlater seg
:l9, Søgaard, Odd Ti"de.rkangelsk og ned til Onehustru og et lIte barn. _
,manII, Løl'enslmg
,
Månadsbladet
asJøen, var Kreml nødt til som førte til «vinterkrigen»,
r følge svenske pressemel_
.reagere kraftig mot alliert I desember var den samme
«Norske Nyheten), I,on- dingel' ble brødrene SØgaard
FRiHUG,
1lervensjon i 1939--40. Den- frykt et gjennomgangstema ,Ion, 21. mars 1945: Schau, drept. De val' begge ansatt i
Upolitisk og romsynt ore frykt var faktisk en av i sovjetpropagandaen.
lensmann i Askim, ble man- statspolitiet. DOclsfallene ble gan for sunn og nasjonal kul_
rsakene til at de engelskWoodwards kapitel rr, dag den 19. mars 1945 Iikvi- avertert i norske aviser. Det tnr, med artiIdar om h("lse:anske forhandlinger
i sec ti on ii og fremover, do- dert i Askim av to ukjente heter her at de plutselig ble og samrundsspørsmlil, spaloskva i mai-august 1939 kumenterer bakgrunnen for menn,
revet bort.
nande tylgjetongar, dikt m.m.
røt sammen, og forspillet utbruddet av «vinterkrigen)),
Kilde: NTB (StOCkhOlm 8. I"ritt ordskifte om dei mest
.1 utbruddet av annen ver- slik den ble håndtert av de 33, Lan, Henry 26, Dramm('n august 1fJ44.)
ulike emne: - Al'Spris kr,
enskrig. De finske utsend- allierte, og dens fortsettelse,
Politimann, medlem av
:W,--, I'ostgiro tor hladpengar
I<!er hørte mere om denne det norske felttog, som vil Nasjonal Samling. Lau ble
40, SvartelJl'kk, ,larle
XO X21, !'røvenr. mot kr, 2,50
frim,
sovjetfrvkt under bli gjennomgått ! en ny ar-/ funnet død på en gate i / Tjenestemann i politiet,
Utgjevar: Erling Seim,
ffruktesløse forhandlinger tikke!.
Drammen i .Qldober IQ1±,. myrdet av «Osvaldgruppen».
K inn
oktober-november 1939,
Ralph IIewins
DØdsårsaken var slag i ho- I referatet fra bIsettelsen ble "" ____ .. -__• _ .. _. ".___•• "..,.
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SIDE S

FOLK OG LAND
SVERRE HELLIKSEN:

Okkupasjonstidens

Økende tvil om landssviksoppgjørets lovlighet

likvideringer

I

Oppgjøret begynte eLter
aVSlutningen av den tYSke

tiet av tysk okkupant hørte
Advokat Sverre IIeIlik- bedømmelsen av hans virke
s('n, vår mangeårige med- . der under tysk' domstol.
kjemper for sannhet og Dødsdommen ble godtatt av
rett i dette forhyklede Eidsivating
Lagmannsrett
en ny okkupasjon, alliert land, fylte 85 år 22 ..januar 12. juli 1945 uten norsk jury,
okkupasjon. For begge ok-' sistleden. AUe som I<jell' som etter straffeprosesslo.
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
kupasjoner gjaldt Haag-re- I ncr JlcJliks('n, og det cl' vens § 306 alene avgjør rlet
guler ingen Art. 43, der
mall/:c 1I:'"le i Il/: utenfor viktigste,
nemlig
skyldIegger oklcul'ant.en «den lov- våre wld<er, vet at hall Cl' spørsmålet, ved 10 modlemn1æssige lnagL», luoderer!' så utrolig vital Og' enga" Iuers lagrett. Den jovbeslGlllsåledes at okkupanten skal, sjert i striden om Nurge meisen var forandret ved
«respektere de love, som' som rettsstat at det nes. anordning fra London, men
gjælder i landet, medmindre tt'n ikke går an, Han uo. ugyldig ifølge Gr!. § 17.
der foreligger absolutte hin- serer både norsk rett og Dessuten vedtok Kongen og
dr inger derfor.»
foll,ereH for de utrolig regjeringen i London AlliertHøyesterett holdt et møte mange svikerne og svik. avtalene 16. mai 1944 '<om
14. mai 1945, referat inntatt terne i våre domstoler og siviladministrasjon og jurisi Reltstidende HJ45, s. l-lO, holder på dd vis liv i vår diksjon i norske områder
som ny sideinndeling etter jllridisl{e andedam. Og da befriet ved en alliert eksde først inn taUe 64 sidene. lIeJliksen vel Imn mere pedisjonsstyrke», som i pld.
[,'1rt p" en uhyggelig, rr, og Da Il"gynte lIt'mlig en ny Hl11 folkerett "1111 hde vårt 4 og 5 krever gjenoppret.l.elArtikkel 6
kynisk m',te. Den myrdede vur«""illg av rdtslivl't i Nor- rdtsvesell tilsammen, er se av ((de kompetente nor·
OI'I'FORDRING
var meget avholdt blant si- ge! Til da hadde norsk lov ,let ild<e sii greit fOl' dom- ske 1l1yndigheter i samsvar
Lesere, venner og' slekt- vilbefolkningen, som for det gjeldt ifølge Art. 43 og oleku· Ill('rll(, når han SOIll en med norsk lov.» Det var le·
ninger av upåtalt myrdede meste stiller seg hell. u[O!"- pasjonen. Både norske dom· o'HI ånd svever gjennom galt pålegg. Også i samsvar
personer bes gi oss alt de stående bl udliden. (Smaa· mere og okkupantens dom- rdtssalene. De Imn iallfall med Haag-Art. 43. Og det
kan skaffe liV na lefa te
lenenes Amtstidende, april- st.oler dømte etler norsk lov. efter I't av advokat Hellik. ble godtatt og var følgelig
På side 5, ny inndeling, an- s,,"s hyppi/:e b"søk iklcc kjent av eksil-Norge.
lysninger om dette fæle ka- mai 1944.)
Kongen visste at en kon·
pittel av norsk samtidshis«Min inderlig kjære mann, fores imidlertid: ,æra ons· påberope seg at de ikke
torie som hyklerske yrkes· vår {!;ode far, min sønn og dag i forrige uke er Norge visste bedre når det tråk. trakt må overholdes og pekpolitikere og våre impliserte vår bror, onkel og svoger, alter igjen et fritt, selvsten- keI' lov Ol!; rett under de te på okkupasjonsplikter i
rettsmyndigheter ilrke har politibetjent Harald Hau'g- dig og uavhengig rike. Det er Juridiske plattføtter. Il"I. sin advarselstale fra Lon·
turdet røre ved, for å berge land falrll. i kal1')1"n for fl;' ildw I"nger noen Iysk H.f'ichs- 1iI1S"1I <'I' s!ill going hå«" don 26. august HJ40, da han
sitt eget skjnn. Mons !lIan n-~r og fedreland :l5 tLf wun- kOllllllhsar ~onl kan gi oss Ull n~ SlrfJlIl-!", så d('Ue pr krevet «ro og orden» oggauler opp om relativt harm- mel. ørje og Ski 20. april ordrer. Norges Høyesterett iklH' mellt SOIll lIoelI av- priste det av Høyesterett 15.
løse forhold i andre land, 1944.» (Indre Smaalenenes ~an alter gjøre sin gjerning sluUende vurdering av april HJ40 opprettede AdmihallS innsats gj,'nllolll ct nistrasjonsråd for Norge
som man iklce har noe med. Avis nr.
,_5. aprIl 1944.) l samsvar med Grunnloven
Drap og sabotasje av
og norsk lovglvmng»,. og, llanl:t liv. Isteden gir vi som «fortjent av fedrelanovennevnte type hadde ~
«Ihly~".t('rct~ t,u' .derfor Idag
ham selv ordet i denne det» ved «å stå som mellomartil<lell
ledd melloni de nåværende
h.i~\ll i norsk Jov eller 4:l. og 41. ,kns Pettersen og opp Ig.ren sm VIrksomhet».
!{arl Dell)!'I,.
De ansatte seg selv igjen e t - '
maldhavcre og befolkningen
rett. Det vet ALLE, men det
1
i Norge. Eksil·regjeringen
Ved et jernbaneat!.entat ter 4 /2 års avskjed!
har ikke vært karriere beHadde
Norge
vært
fritt
B.
handlet
j strid med dett.e.
fordrende eller sunt for lied Lillestn~'ll1 ble to menn
I statsråd 3. juli 1940 utkjøpmannskap eller best.il· drept. De dreptes navn var mai 194.'> sh mhtte Grunnlov Heller ikke Art. 43 kunne
Iing å si det høyt. ~ Jens Pettersen og Karl Del- og lov ha gjeldt. Men Norge forandres eller oppheves gas s41edes anordning om
Sistnevnte etterlater vedble Okkupert og Art. 4:1 som vedtatt. av Norge i Norges beboeres krigsplikh~ A si dd hl'~.vt. Slike bek.
flagrante,
krenkelser
av s"g hus!.ru og ni - n - ) )<lrn. var gjeldende også linder al~ Haag 2. S"l)t. HI]() og inn- I.er ved foruudte lovenclrinmenneskerettens og straffe- Norsk Tidend, LONDON, nr. liert okkupasjon lil{(>såvel tatt i Norsk Lovl.idencle 1!110 ger, ,(Under den nåværende
som under den forutghende s. 4:l6, noten. Med formål: krigstilstand». 13. sept. 1940
lovens centraIe bud kan ikke 97, 2. desember 1944.
tyske okkupasjon. Allikevel «ønsket om at utvide ret- svarte regjeringen påny _
erstattes av hule påskudd
innførte Høyesterett eksile tens herredømme og styrke etter Kongens kritilek 26. ausom «angiveri». ((Motstandskampen» rettet seg her i lan- Fj':;:~ (~:~::~ii.~~:!~j~~,n::~::~l~n. «((landflyldige» ) provisoris- den internationale retsfølel- gust 1940 - med anordning
.
ke anordninger i direkte se». Og Høyesterett dyrket i om lovforandring ((Så lenge
det praktisk talt ikke mot
Ette.r hva «Smaalenenes I strid med Grunnlovens ~ 17, møtet 14. mai 1945 særlig Norge er i krig». Da begynte
besettelsesmakten. Men den
lovstridige, ugranskede og Amtstldende» vet å berette som forbyr anordning å for. grundig Art. 43, fordi det sabotasjer og snikmord på
feige myrding av landsmenn er elet kommet meld mg om: andre eller oppheve ((Kon- var en tvist derom med ok- landsmenn, medlemmer av
som oppdragsgiverne ikke et nytt mc,ml på en po,lItI- stitutionen og de af Stor- kupanten som var årsak til minoriteten, de som arbei.
likte, kan ikke passem med mann. POl1likonstabel Fmn t.hingef; givne Love». Konsti- at Høyesterett selv oppsa det og kjempet lojalt så lenhenvisning til at anstifteme Ludvigsen ble i sommer be- tusjonen betyr malctforc1cl- sine stillinger som dommere ge krigen varte, men gikk
over til ((ro og orden» fordi
var hØyt p'å strå.-Det verst.e ordl:et til en grensl~polItl- in[;en: den utøvende, lov[!iv- 21. desember l!J40.
Tvisten gjaldt et enkelt· avisene skrev at krigen var
er dog at man ikke har søk!; stasJon lenger nord. Her har ende og dømmende hver for
å mildne eller bøte på u· han tjenestegjort et par må- seg tillagt h.k,h. Kongen, stående tilfelle. Ellers viste slutt og på grunn av Kongjerningene overfor de myr neder til skJebnen satte. en Stortinget og Domstolene. den tyske oklmpanten res- gens tale 26. aug. 1940.
plutselIg stopp for hans IIvs- Grl. ~ 17 kunne bare for- pcl(t for norsk lov og den
PrOfessor Jon Skeie hevdedes etterlatte.
Virksomhet.
andres som fastsat t i Grl.1nye okkupanten var mer det da også at straffeanordA.L.
Fra fe.gt bakhold fant en § 112, og det var ikke gjort. opptatt av å sende de alJi- ningene fra London var
42. Haugland, Harald, 35, smIrmorders kule veg til
ertes krigsfanger til sine ulovlig". Likeså skrev proørje
hans hJerte og stoppet dets
I1Jemsteder i henhold til fessor Frede Castberg i
Likvidert for «ang.veri» slag.. PolItikonstabel. Fllln
4(;. Bråthl'll, t\rnt's.
Haag-reglene Art. 4, hvor- «Norge under OkkupaSjo20. april 1944. «Anklagen» LudvI~sen Vill' føclt I Are«Østfold l3ygdeblaC1», nr. etter «De skal behandleSj nen» s. 49, at regjeringen iklod på angiveri» og ««na"is!· m;~rk .l? ~pn~ 1~91n, °f,ch:'~ 101. :1I. august l!)42: «En mNI mcnneskevenlighet» og ke kunne binde innbyggerne
isk» VIrksomhet. «Norske bl, såll cl, s JMI L vcl.~l mann vecl navn Bråthen ble «Krigsfanger er i den fiendt· i det besatte område. Begges
Nyheter», LONDON, April <;amme!. Kilde: Indre Smaa· i mars 1942 snikmyrdet på lige regjerings makt, ikke i utsagn kom før Haaland1944
lenenes AVIS nr. 98, 1. sept. Arnes. (Også her ble morde- de personers eller avdelin- dommen. Allikevel ble den
Sa'ken mot Hauglands 1944.
ren knepet, dømt tiraøacn gers, som har tatt dem til- godtatt ved Høyesteretts
morder ble fremmet i mai
«Politikonstabel Finn Lin- ~g SKlIttJ. «Morderens navn fange» (Lovt. 1910, s. 487). kjennelse 9. august 1945.
1944. Morderen tilsto og noe Ludvig·sen falt på sin var 1imd
'.
rsen. Den nye rettsImItur i Norge
Kong Haakon holdt en ny
fikk dodsdom som ble full· post den 25. august. Kame- I an drepte Bråthen med ble imidlertid innledet ved tale 24. desember 1940 da
budet etterat bentidnmg var rater i Grensepolitiet.»
nakkeskudd, på ordre fra dødsdom over den 21 år han forsto at virlmingene av
avslått.
(Smålenenes
Amtstidende «Osyuld", Mordet ble moti· gamle Reidar Haaland, som talen 26. august 1940 ble
--netSkrives videre i lokal- nr. 200, Halden onsdag 30. vert med at B. var «angiver». var alliert krigsfalll!;e, og da opphevet ved regjeringens
pressen at mordet ble' ut-august 1944.)
(Fortsettes) han var legalt ansatt i poli·
(Forti. lid, 7)
ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove okkupasjon 8. mai 1945 og
for bryteIser, som THE ESTABLISHMENT har nektet 11 under· fordi Høyesterett var uvitende om at samtidig sLartet
søke i offentlige former - ennsi å søke å bøte på.,
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SIDII: S

FOLK OG LAND

.LØRDAG 20. FEBIWAR 1971

SVERRE HEllIKSEN:

Okkupasjonstidens
likvideringer

Økende tvil om landssviksoppgjørets lovlighet

Il.
1960, første del, s. 334 i overMegen kløkt er til ingen seLtelse: «Også andre over·
ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove nytte anvendt for å oppheve enskomster mellom partene
for bryteiser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under· den ugyldighetsgrUlill som enn fredsavtale kan tilende·
Iiggm i bAde norsk og tysk bringe krigstilstand - Den
søke i offentlige former - ennsi å soke å hote på.
lcrigsinnstilling. Det hevdes endelige innstilling avfiendtat allikevel foreligger krigs- Jighetene bringer krigs til·
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
tilst.and og krig «de jure» standen til avslutning (<<zu
inntil fredsavtale er inngåLt, beenden))), når enten begge
Men dp-t ble vedt.att. i lp-galt krigspartier stemmer overfullt.allig statsråd 7. juni -40 ens om A gjp.nnomføre den- før flukl,en til England at ne boslutning eller bare den
del. var «håpløst for Norge ene av partene har gitt sin
å fortsette krigen,)) likesom vilje tilkjenne og den an·
Ruge ifølge 'Krigens Dag- nen part i det minste intet
IlOk' r, OfJ4G) side 441, 9, foretar seg for å fortsette
juni 1940 slu'cv: «Det er krigshandlingene))..
Begge
enig-het Olll at vår militære clelf)r forelå mellom Norge
motstand opphører i kveld og Tyskland, og i prosessen
kl. 24)), Derved og ved i Tysklanel mot gestaposjef
samtidig kapitulasjonsavta- Reinhard i Norge for misle (s. 410) og etterfølgende bruk av okkupantens legale
.1 skueleI. Liket ble bragt til v'lpenstillstanelsavtale, beg- represalier i henhold til Art.
47. Stats l()litifulll1\l'ktig
leg()vakten og deretter vide-I ge omhandlende hplC Norge, 4~, der var tysk statsadvokat
T lorhlls,
ble lØ~l. (1914) ved rcsenclt til Gades institutt, og den siste «l.r'ldt, i leraft og norsk justisdepartement
den 11. juni 1940)), ifølge Ru- enige om at krigen var slutt
9-tiden om morgenen skutt for Obduksjon,
Den drepte er i .1:;-årsalde- ge s, 411,
,/, juni 1940 ifølge Aftenposda han kom ut. fra MunkeAdministrasjonsstyret
tens referat sid~ 14 den 20.
damsveien 55, hvor SLapos ~en og heimehøren~e' i Be;'sKOle holder fiL Gjernings· gen, PolitIet ber nå mulige hadde også 6, august 1940 lle- .lum 1967, morgennr.
Høyesterettsdom 6. mars
mannen kom syklende og øyenvItner om å melde fra sluttet hele det norsl,e forfyrte av flere skudd mot til Kriminalpolitiet. Av «Af-I svarsvesen opphevet, fordi 1fJ41!: Rt. 194B side 165, har
Thorhus på kloss hold uten tenpost.en)) for 16. mars 1945 Tyskland jo hadde overtatt en uriktig tolkning av pkt. l
å gå av sykkelen, Siden syk- framgår. det, at mannen het forsvaret av Norge, ,Jfr. un. i våpenstillstandsavtalen 10.
let han videre. Folk i gaten I\lf 1{lm, . VIdere at en kon- t1ertcglll'dcs, advolmt IIellik. juni 1940, Den er korrekt
foretok seg intet. Kilde: stabel l nærheten ble vars- Sl'IlS. «Tenlc Selv. De virke- inntatt i «Tenk Selv)) side
«Fritt Land·» nr. 97, fredag let om hendelsen av et eldre ligc lcjennsgjerningcr lwntra IGI: «Samtlig-e norske stridsektepar som sa at elet var fo- elet norske rettsoppgjøret.)) krefter (Die /;·esamtml nor.
10. 11. 1944. regått noe grusomt. En ung _ (19(;2) med bilag l, side wegisehen Streitkraft.e) legAttentatforsøk milt jltliti- kvmne I nærheten I følge H;1-16:1, norsk oversettelse ger våpnene ned)) osv. Det
mester Haug-cl', H.i" <an
med en representant. for Ok- av våpenst.illstandsavtalen, tyske
«gesamten» tolket
Islut.ten av november må- kupas.lonsmakt.en var Ikke Pkt, 4 sier at de norske offi- Høyesterett sproglig forvanned 1944 ble det gjort et at- langt fra der skueldene talt, sorer får bel10lde sine vflpen skeL til samlede istedenfor
tentatforsøk på politimester Hun rømte unna så fort. hun og kan reise hjem, og pkt, Il samtlige eller alle, som tyskHauger på RjUkan. Tre u- kunne. Ekteparet og den un- «for å beskytte Norge». Og norske leksikoner anviser.
kjente menn ringte på dø- ge kvinne blir nu oppford- fremfor alt. fast.sett.er plct. Ved de foreliggende 5 norren i Haugers bolig på Killa ret til å melde seg for poli- (~) l: «SamtIi/;" 1101'sl", sko eksemplarer av avtalen
som ligger nokså hØyt oppe tiet til avhøring. stridslu'l'ft"I' Ie):r;er vålll1ene het.er det også «alle». At 5
1
PsoåmdaålSpindeetn,' ODgetdevaJt'refl'lkJean_ 'j9. A!tPI1(at Illn! (; pnliti, ',,1,".(,~ ()g'Y'(~til }(!'Y'","k'cg.'rillt"~·k(t._iJ ,,"I','c'''1' norske eksemplarer forelå
,
,,'
fremgår av avtalens slutrene spurte om veien til inge~
l1H'l1n. 1 dr('pt.
dpts forhundne under dell ning. Høyesteretts tolkning
niør Engers hus. Da hun
I en privat melding til TT nå,'ær.. n" .. l<rigB varighet», ble da til «at de gjenværen.
pekte ut veien for dem, trakk fra Oslo heter det at nat·1 (den annen verdenskrigs). de stridskrefter i Nord-Norde plutselig opp revolvere ten til igår ble det foretatt
administrasjonsrådet ge innstillet fiendtlighetene
og sa at de ville sl,yLe hvis et bombeattentat mot 6 poli- fikk etler forsvars vesenets og overga seg, men den norhun skreIe. Men fru Hauger timenn i nærhet.en av Høne- opphevelse 6, juni HI40 Kon- ske regjering fortsatte som
skrek allikevel, og politi- foss. Ved 2-tiden om natten wms anerkjennelse som «for- ansva.rlig lede,r av la~dets
mesteren kom styrtende til. innlraff en kraftig ekSPlO.! tjent, av fedrelandet»!
ut.ennks, og forsvarspolItIkk
Imidlertid skjønte han at. sjon Wdsinnstilt bombe).
,Jfr. også bilag 2, side 1Ii4 utVIlsomt krIgen».
det var noe galt pfi ferde, og Fire av polilimennene var og 1(,5 i «Tenk Selv» om of·
Det gjaldt jo å «berge))
han forsøkte å stenge døren, ikke tilstede i bygningen, fisiell norsk-britisk erl,j0n- prcstisjrm for juristene, selv
Men karene skjøt gjpnnolll D,m ene av de 1.0 t,ilsteclevær-' neise, av bare fJ"ivillig norsk om henimot 100000 var feildenne og såret Hauger ende dvldc oyehhl\!,\,llg og deliageIse 1 IlntJsk kngsanhårdt. Han overlevet, En kil· (kn andre ble såref.'l'i Atten-I strengeIser. lng. Aftenposde - Norske Nyheter fra tatet. hadde en polillsk bak- tens nwldll1p'" 20. sept. 1946,
LONDON hevder 5. januar grunn - (KIlde' Norsk Ti-I noe Kong Haakon 118tegner
I rJ4~ at det. .l1ele vH.,r en. pro- de nei nr ,72 (40n) LONDON som elet en~ste ll1ulIr:e (av
vokClsjon, Lokalpressen og· on~r1afj/(,' r~4 11'~4.c..
hensvn III vapcn~lllIslanelen
andre kilder beliTpfter at. ~ M..; IJ-~..f:
()r~ Hna:~-rq~uler!l1gl'n Arl.
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dømt av dem, derav 45 døds·
dømt for landsforræderi og
Norge fikk skammen som
verdensrekordinnehaver
landssvik!
«Bostedets Lov» og Grl.
~ 17 utelukker norsk lovend·
ring fra England aven rømt
regjering. Alliertavtakne 16.
mai 1!J44 k,iente ikkl' lil,y,
cstcrctt i 1!l41! da de bie
hemmeligholdt helt til januar 1950, men de var likevel
gjeldende og vedtak der·
med gjort om alliert okkupa·
sjon hvorved Art. 43 fort·
satt ble gjeldende, Høyeste·
rettsdommen i Haalandsaken m.v. var også ugyldig
fordi 2 av dens medlemmer
ilcke var legale dommere,
men forhenværende som
selv 21. des. 1940 hadde sagt
opp stillingene og dette var
godtatt av okkupanten som
da isteden ansatte den le·
gale Høyesterett, som virket
i 4 1/, år og som var den vil"
kelige Høyesterett 14. mal
1945, da de forhenværende
illegalt utnevnte seg selv
uten å vite ,at Norge da var
alliert-okkupert med Art. 43
gjeldende.
Alliertavtalene bestemmer
i plct. 6, at «nordmClill som
medlemmer av den allierte
ekspediSjonsstyrke vil ikke
bli ansett SOIll medlemmer
av de norske væpnede styr.
I",r». De var følgelig bare
norske frivillige i allierte
styrker. Jfr. «Tenk Selv)) side 164-165.
Fra norsk hold ble det hev.
det, at Milorg. var med under okkupa~jonsskiftct Il.
mai 1945 som norsk militærenhet. Men Eidsivating
Lagmannsrett uttaler 20.
mars 1946: «Milorg ble først
mobilisert ved tyskernes kapitulasjoll» (B, mai 1945),
jfr, Rt. HJ46 side 702, siste
avsnitt, Før deltol, de delvis j sabotasjeaksjoner ut.en
å bære sine våpen åpent som
bestemt i Landkrigsreglementet., artikel l (Lovt. 1!110
side 4B6). Enda mer ifølge

I

(For/J. Jid. 8)

I

ctflftf'~ var et n10rdfoJ':"0k i

vplkient. sl il. fm
nordmenns side. -

:;0 .. ;-)1., ri2., S:L

flg'

:~7.

:J'L

S0J11 Slf'l'

at ("11 slIk ((jnr]

«gncle)) 1\,'1>,';(1"111(' .JOII Nil',I'n, :Hi, slIlI,'r {)1'cral( fl" kr~!(f(1n'nde
j\Tf"'j;:rF,sr.1,1f !;J',-;;[iaIlSf'II, sla!.m', l<rlgsopcratlOner I,

:m.

'I'h1\I' Tho.D.i1~.U -~)g A. .. thur:
,lf~!~ sJ/,ercr vidcl'rfra
Finn~'sG~J:-'l-"~'l!'"~'-i tyv(';u·s. {{,TpJlk Selv)}, .s. }1f):, <<!:;h·unn
<iAflenpostcIlH rred,q..;" lllnl'- - - - - ald('r('Il. .~-I :--)chlod~~lIpr l «Worterbl1~h

4H. Uiclf.:niifisPrl dodsofl'PJ".

gen,

mars l!J45: Morcl pil
«p" "'- arlJeids'"!.,,r! UI.0tlfor
gate i.Bergcn
St,av:\ng(~I )lCndt,(~ det fredag
Fra «Aftenposlen»s kor- en ,'ksplosjol1snlykl,e som
respomlent, 13P.rg0n ~,mars: kosld fl arbeidere live!.. De
Ved 21.:lO-tiden (j, mars Ille drept.e cr ,Ion NilsC'n, :lG, Alf
det. i gQSCPkrant~lln-1 JCril,sen, 40, .Jon Hansen, 20.
net en død mann, Det. viste Thor Thorsen og Art.hur
seg at han var blitt drept av Finnest.ad, begge i 20-årsal·
[I.

eks

åp~n

Volluorre,'llls»,

13crlm,
~

eler('n,)) (Kilde: RomsdalS-I
posten mandag n, april -1:' I,:
Denne ulvklcen var et elirekle maSSCdraJ.l. De drepte
var ilrke varslet av sabot.ø-I
rene. (Private kilder.)
IlJen IIYl! okk/lI',ujoIlJ<lv/dle III/Jet/eglle, ; Londoll 16, Il"'; 19,/,/.
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som en svindler og taskenspiller. Og så har man på
den annen side folk som
ser på ham nærmest som en
slags guddom, eller iallfall
fremstiller ham som en
skapende kunstnernatur av
aller største format.
Her hjemme er det jo vesentlig hetserne som har dominert, uten dog å ha kunnet legge synderlig mere ved
på heksebålet. Dertil' mangler de jo både kunnskaper
og den nødvendige sinnets
balanse. Folk og Land har
imellom forsøkt å skape en
litt mere saklig og nyansert
debatt ved også å gjengi
hva Hitlers venner og nære
medarbeidere har hatt å si,

desember (nyttårs- Øst-Finnmark inntil videre.
aften) bragte NRK resume Her skal innskytes at tysav saker og ting som i løpet' kerne i øyeblikket ikke hadmen det har IT
av 1970 hadde passert i Nor- de styrker å avse til dette
svært
ilde opp Dog ble intet nevnt om formål. Voksne folk som henok
ikke
bare
største sensasjon, nem- le tiden oppholdt seg i Narstanderne, men
at statsstipendiat i histo- vik under luigshandlingene
den ekstreme
rie, advokat Sverre \ Hart- mens disse varte, erindrer
Når det gjelder (
mann, i løpet av året hadde
(Folts. side 6)
har jo folk som.
ifiller' og tilintetge fått vår påsl
gjort usannheten om at den
beundring
ful
krig mot tyskerne i ALEXANDER LANGE:
vrangstrupen og
fortsatte etter 10. jutrett av å refse (
1940. Av hensiktsmessige
ne ondskap, og c
hadde rømlingene i
tige lmtolske pre
England og noen kontaktmar har vært ir
i Norge påstått at kriav det samme. In,
i Norge varte til verkan tydeligvis te
slutt 8. mai '45.
denne usannhet som ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove også en Adolf :
kunne ha krav
grunnlag kunne uskyldige
folk i Norge stilles for der- forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under- vurdering.
søke i offentlig-rettslige former.
De av Hitlers g
til opprettede særdomstoler
arbeidere som ha
dømmes til økonomisk
EN FORTEGNElSE MED ENKELTHETER
lige til å tute ill
, konsentrasjonsleirer
demokratiske ulv(
for noens vedkommende
te sin gamle ven
dømmes til døden.
har blitt mottatt
Hva angår de misvisende
og materielle for
avisreferater, har jeg ligres bøl{er går i k,
gende for meg: LOFOTPOSlag overalt og tap
TEN, HARSTAD TIDENDE
og OFOTENS TIDENDE,
listene i hele del
verden. Vi tenker
samtlige datert 1. desember
Baldur von Sehira
1970. Referatene knytter seg
da mere på arkitE
til foredrag general Odd
som begge har sik
Ubdback-Larsen
holdt i
sorgfri alderdom
Oslo Militære Samfund 30.
ræderiet mot sin
ber 1970. Formålet
mot sin gamle, del
med foredraget var å svekDenne av myndighetene instinkter. Det var den nor- gudede sjef. Mens
ke Sverre Hartmanns dokumentariske påvisninger om hemmeligholdte mordserie ske avindssjuke som bl. a. Hitlers barndoms
den totale kapitulasjon av av et stort antall er nektet herjet under den ulovlige bicek, for ikke å s
de norske tropper i juni '40, ctLerforslwt fordi Norge~ dreping under okkupasjo-I den gamle sjef på
hvorved enhver norsk mot- politiske og rettslige ledelse nen av folk som fikk «rett» I teatret i Weimar,
stand mot de da seirende var direkte Implisert fffisse etterpå. Men de hadde hand-I Ziegler, nok ikke ~
styrker var slutt, sam- LW;Jernmge1' eU~r komri1aIl-: let mot Haage1'kOnVensjo-1 derlig silke på s
'som den av tyskerne dert. Se f. eks. KJELSTAD- nens bestemmelse og norsk forsøk på å skile
slik DE kjente h
kapitulasjonsavtale tr.l.Vren man dømmer f. eks. lov.
nevnte har forøv
underskrevet av norske en ung, idealistisk bonde'55. Njøten, Olav,
gjort et nytt fors~
befullmektigede offiserer og g'utt til døden og dreper ham
fordi han har g'itt noen 01'8- 5f, (11 rstl"lll't J('nt, Bergen sendt ut en bok TI
av tyske ditto.
:N'5:RSK TI DEN D-;-Ll>N- ringer og uttalels
Det som har beveget gene- J'iker med videre til tcrrorral Lindbacl~Larsen til mot- ister - les patrioter - un- DON, nr. 91, 11. november lang rekke persone
.mæle er Sverre Hartmanns der okkupasjonen. Tildels 1944: «Njøten, Olav, politi- Hitler nær. Som
opplysninger om at norske kjøpt og bestilt av England, konstabel i Bergen. Ble skutt svar på Speer-bok,
tropper etter kapitulasjonen hvis de ikke følte seg opp- .!L, 11. 1949. Njøten var angi- han bl. a. frem w
fikk tyskernes tillatelse til muntret til å handle diktert vel' og
likvidert på vegen stikk motsatt rei
forbli som grensevakt i ut fra personlige kriminelle
/
(Forts, side 8)
Hitlers annen stor€

Okkupasjonstidens
likvideringer

SN
O

I

vde-

[ert.
fo-

:Wg

It:
fra
fra"
md-

J,

9l'e

r"'2-

l

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SIDE 8
FOLK OG LANn

LØRDAG

I')~

Likvideringene - _
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soml

år gammel.
Andre er
tmg han
hefter
ved Njøten
presenterte
seg som at
prest,

ilil~~A~'~!"~~~@\W~I~
- W~lll[]1k ~.,:.: ~

E ROE N S E T"'rtflCA
/'/1
~

~

;""--S~~J

slo om seg med GUds ord og BRANDT SOM FREDSPRIS.
bønn. Han v~r også Innviklet KANDlOA T!
re og veien til Vestlandet at de arresterte, eller ialI'l DEN MÅ TI,DlIC
I Telavåg·affæren.))
En tysk sosialdemokratisk
i\pnet.)) Det el' det samme I falJ ((de alJer fleste)) av dem
S'ste n tt f
, ~UNNMør;;Sp;>s;m:r nr. I' POlitikerdame har Hitt den nalphHewins beskriver slik er med i NPD. EJlers filr de~okraGsker:
29~, fredagl~. L. 1944.
genial<;l ide il foreslil ing-en
«De saklIge data
d?n ringere enn Willy Brandt, (J arl.lkl",lsenen I Folk og lIlan vel være glad over ut forslag r, 'n l
mYldede er følgeJ;de. Olav forfatteren aven gerilja. Lanel i 1%9, se bl. u. jUl,,· Bundesrepublikken pilny er nisasjon ra ~
om at fØd;'ISk,
NJøten ble født 30. mars hilndbok til bruk mot det numret): «Da (;3 tyske fall- reddet i siste øyeblikk.
skjermsoldater landet I nær·
•
iverksettes alle
~3 i Austerhe.im. !fan gje· egne fedreland, til fredspri. heten
av
Dombås
14.
apnl
kjønnsli
'e om'
nemgurk folkeskole, land~. sen og det berømmelige nor. viste den enkle Oppgave å I POLITIKKEN
neI' O g d g
gymnas med eksamen artl' ske heimefrontorganen VG
omringe dem seg å ligge er det ellers mange krOk. dighet~/I~en'::"r~1
um~ . handelsskole, Bergen _ som til og med har klart utenfor
evnen til. Ruges veier. Selv om Willy Brandt te 12 år. Ville d
pOlihskole og Statens POlIti' å utkonkurrere Dagbladet i kombmerte
styrker I 5 da· er aldri sil vilJig til å gi Po.
skole, hvorpå han ble ansat,t presseufyselighet _
roper ge.)) Det miltte alisil faktisk len alt man forlanger av
greiere med air
ved Be~g,;n polItikammer 16. hurra sil det ljomer. pet en Benjamin til for å vinne tysk land, så er visst ikke rilisasjon a v I
~ ll'23-,.., betjent ved Sta· skulle derfor ikke forundre elet store slag med de ruge· POlakkene selv så trygge folk, da hensikl
Po 11>.Jlii11 1941, førstebe· oss om den viden beryktede ~Im hovedstyrker.
likevel. Iallfall heter det i bart allikevd !
tjent 1. mars 1944..
norske nobelkomite føyet
en melding i et tysk blad f(ldselen av sven
«Han vur en. tid
nettopp Brandt til reIrken VI SYNTES NOK
ut dpn POlske regjering vil Opph0r? Man u
men sluttet seg s
I
av de minneverdige fOl·gjen. elet ble langt mellom avslø. overdra «kirkeeiendomme. I sin tIe! en pla
ford·bevegelsen. Innen. alle gere. Ellers skulle en J'o tro .
.
k
dan et visst s
Fretser var han en rettl,lllJet at elet måtte fl'nnes en' eller rmgene av (mazlstiske upp. ne i de polske vestområ. skulle kunne ste:
der)) til den katolske kirke.
.
planer))
Bundestyskland
. og avho Idt mann, ubestJkke· annen brukbar
svart ing før ('neia
så igodt
norsk dags. Efter den POlske kommu. elet tyske folk i l
hg. det
I pOlitIets
nes
mange arkiver
beVIS pilflll'
at turen kom til hvite negre. presse har besatt området nistledeIses
«rettsoppfat. ar. Og av svensI
Njøten ikke var noen ceangi·
med hetsere av virkelig klas. ning» ble den tyske evange. jo bare ca. Il mi
d
liske kirkes eiendommer
vel')) og u yr. Flans mnsats
OGSA" EN KRIGSBRAGD
.
se, slike som Dagbladets
var ti! beste for alle. D~
Jon-Hjalmar og Arbeider. ved krigehS slutt beSlaglagt
sKjedde var at ryTrtesprecle.
Den utrettelige tilbake· bladets Tron Gerhardsen, av staten av daværende «mi· TYSK PÅ FREMMA
re innen kristelige kretser i skuer i Morgenbladet, 1-'ar- {Ol' ilare r, nevne etpHr. In. nister for vestomrildene»
Det tyske spr
BergBi'iStartet en rykteflom, mand og deslike liberalist· tet nazistisk host ilovåtten C:ollllllka. Straks Vatikanet
Oder.Neisse. stadig terreng tra
som var til de grader skitten iske organer som innbiIder pleier å gå disse herrer for. anerkjente
at LONDON ble opprnerk· seg de er konservative, bi, sil vi begynte faktisk il grensen kan imidlertid en ti germansk hets
som, og etter en tid sendte Benjamin Vogt har fylt 70 frykte fOr at hele Vest. stor del av disse eiendom. pag-anda. Aldri h
likvideringsordre. En av de ill' og er behørig hyldet i Tyskland var blitt brandt. mer i Oder-Neisse-området gen til tyskspro[
sterkest mistenkte er les'ef alle slags PUblikasjoner. demokratisk. Men nå er overføres til den katolske anstalter og kul
. F. S., L.haugen w7 Han ble Han er jo mannen som Tron Gerhardsen pil pletten kirke. Så filr en da se om sjoner vært så h,
arrestert for offentlig' rykte. skrev smedeboken om sin igjen og filr trespaltet opp. agnet slukes av Vatikanet, tyskhatets hoybor:
makeri, men ble sluppet ut Ramle russlandskollega Vicl- slag i Arbeiderbladet for som hittil har nektet il gOd" det fler og 1'Ier SI
det interessant t
igjen da han viftet med Tes. lnm Quisling og den ubøyeli· «Nynazistisk
terrorgruppe kjenne det polSke rov.
vendig å lære tys
tamen tet og sa at en kristen ge forkjemper av den evig avs/ørt
Vest,Tysklanrl.»
Chicag-o
kan d!
spre,l"r ikke h1gn. Men Sllln· fortsatte norske krig,'n, S1' Hikt ;;:lJok bar cl"n slol'(' FLERE OG FLERE
SPI'Og-lwrertorening
men av all elendigheten ble man bu kIwI' ""'bC1dig- bilde salYllllensvergelse bare be- SPORSMALSTEGN
at Olav Njøten, en av de på venstrefløyen og nyanse· stiltt av «1:) mann i alderen kan en visst sette ved vel'. at nlan lor tiden
fineste mennesker som har ne bortover. Ikke minst i :JO-40 ill' i området Dussel. (lien av det norske forsvar ;, 000 elever. Og i (
vært i Bergenspolitiet, ble Dag-bladet naturligvis. Der dorf - Kijln - Bonn)) og trass i milliardene det kos. antallet tyske sp
drept av «kristne» rykte· leser vi så øyet blir stort og kan altså ikke tilhøre Hit. ter og trass i NATO-dirige. vokset fra 15 til 6!
spredere.))
vått følgende: ce( Vogt) var le1's g'amle drabanter. Og ringen. Soldatene får lov til
med og organiserte norsk riktignok hadde de ennu ik, å løpe grasat i «røde soldat.
.
motstand i Gudbrandsdalen, ke drevet noen terror, bare bøken), mytterier og sol da·
56. Nilsen, Anton, fra Hurum slik at tyske fallskjermtrop. vært i besiddeIse av noen terråd, vel ikke fordi for.
ANNELJESE P I
rue likvidert i
per ble nedkjempet til Dov· l1åndvilpen, men en kan jo svarsledelsen intet skjøn.
TANNINNSETI
s
v.--J!IlIil I'l . l "
aldri vit" hva slik" skumle neI', men fordi en unnfal.
"I
folk som "l' Ill'nige i den ltmde presse faller rien i
Trondheim
Kommunist·g-ruppe_
Nilsen hjertet og trofast til det sis· lJrancllslw realisasjon av ryggen ved enhver anled. Gisle Johnsonsg-t. 5
var
ml
. n
r , l' /C,a nglven)).
Mt
t
'
moen
kirke
Vol,
'ste
ltf)
.
,
te (Kilder'.
- -.
tyske Østområdel' kan finne ning-. Siste nytt er at det i ,._
___
_ _- _
_
(Kilde:
Norske Nyheter,
«
enpos en» pil! Det verste var imidler. dagspressen slils stort opp
LONDON, 27. april 1945).
26/27. april lfJ45, ceFritt tid at rabulistene haelde at
solclatermøter
krever
fOllo>, 27. 4. s.å., «Fritt Land)) brukt et bilde av Willy streikerett for soldatene! En
57. Mathisen, Thoralf.
nr. 49, onsdag 2. mai 1945.) Brandt i norSk uniform vet faktisk ikke enten en I
!?lats [lol, tllwnstahel
Kierschocvfgt. 5, (
som blink Under skyteøvel· skal le eller gråte. Imidler.
Telefon 3776
5H. }{nllc!Sl'n, Si 'vart eas lar ser. Sammen med sin øst. tid bør mun vel absolutt 1
Boks 3214 - Sel
BI.; mandag
kl. fl
Et meellem av Nasjonal lige kompis, Ulbricht, i sov. grilte over kommentaren
den _ 5 . .
1.144 slrutt amling-,
Sigvart
Caspar jetuniform. Men dette kan ira Ung-e Høyres formann Ekspedisjonstid: Tir
I
.. Det,t';,. var en KnUdsen ble skutt ned på' vel ikke egentlig kalles ter. Hans Svelland. Riktig-nok fredag fra kl. 10 ti
gaten utenfor sitt hjem fre.! rorhandJinger mot de to 10k han «personlig-)), (han
Mandag og lørdag he
)
. dag' morgeIl. Man Lant liket rOrlIlllIsset" kaml'rater? Da klJnne tydeligvis ikke si noe toret stengt.
«I ntt
ons .. ved /l·tiden om morg'enen og- prestemI' jo de hellige dyr CJIn organisasjonens stilling)
Redaktør h-fdsolll l
dag 27. september 1944.)
mordet
hadde
antagelig- rA venstre fløy bedre saker.j avstand fra streikerett _
58 fl
. , It
P IT ,skjeeld noen timer tidligere. De bruker levende politifOlk tenk det da, Hedda! _ men plregnes 'ruffel efle,
endt:
avtale.
. " ammtn\ Va .pr
Knudsen var avdelingssjef i som blink!
«medhestemmelsesrett stil.
betJent vi'lI
POlIil"j' likvidaSjonsstyret, som tar i EgenUig- skulle man vel, ler jeg- meg- positivt til». Sil I
Abonnenmentspr
•S!.lSJIHl.
, seg av likvidering-en av eien· tro at elet nasjonaldemokra. efter Svellands mening hør/ Kr. 50,- pr. år, kr .
Likvidasjonen ble utført dom som tilh0rer norclmenn tiske parti gjennom felles tropnsjet'en før han kom. halvlr i Skao,linavia.
av den kommunistiske «sil· som er deportert (!) eller innsats av de g-amle partier manderer fomlegge sol date· kr. 30,- pr. h.dvlr.
kesnorgruppa», og skjedde dømt for statsfiendtlig virk· og DEUTSCHE NATIONAL. ne til «medbestemmelse)) omslag innenlands: •
natten til den 19. april 194? somhet.» (Kilde: «NorSk Ti· ZI';ITUNG var sil utradert om det skal være «Presen. pr. år, kr. 30.- p,
POlitibetjent Damnwn Il e dend» nr. 74 (411 l, onSdag av tysk politikk nt det ikke ler geva'J'» eller ceVed foten
Bruk postg;ronr.: l
fulgt til sitt siste hvilested 1:1. 9. 194·1. NTB fra Stock· var nOdvpnclig mprl nok en f-!<,v,eJ'». Dette sillmlte Un"e
f.Ø'i'ii\lg kr. :
/lV en stor sørgeskare. Han hOlm samme datum.)
omgang. Men sil synes ikke Høyre blir da mere og mere
var en avholdt mann. Hel·
(Forts.)
Gerhardsen. Han slilr fast forvrøvlet!
Utgi"" AfS POrK Q.
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re. IKKe alma er VI enige
0t::l V Hal" VI IKKe lest .Lindtag ha
berghs omfangsrike krigs-' med Oredsson, men hans vad h~
erindringer ennu, men Hein- synspunkter er interessan- ikIada
rich Hii.rtIe, kjent tysk publi- . te og hans personlige innBeta:
sist og medarbeider i DEUT-j sats for det han tror på
Hitle
SCHE WOCHEN-ZEITUNG" imponerende.
nalsoci
Ikke minst har Oredsson Han o
skriver i nevnte blad at han
ikke kan finne noe bevis for følt seg kallet til å tre opp ideolog
den siste påstand. Man må mot alle angrepene på den marxis
da ha for øye at Lindbergh døde Adolf Hitler som ikke idag jo
ikke fremstiller sin nåværen- kal'! forsvare seg. Det syHan
de oppfatning, men offent- nes vi er tappert og be- seger ~
undringsverdig forholdene Som :h:
det norske Såka.lte samtidshistorikere som lliggjør sin dagbok hvor han
at den tyske okkupasjon av Norge var dømmer ut fra forholdene tatt i betraktning.
gamla:
Og sannelig skal han og.
dengang. Men nettopp deri
Efter
. o,:erfall, ~ens de når det gJelder ligger også den samtidshis-I så få slippe til i FOLK OG istiska
som JO Ikke lar seg benekte, hevder at toriske verdi av dette verk. LAND med sitt syn. Han fick h~
slike planer mot Norge, men at de
Den verdenskjente amer!- har sendt oss denne artik- nens' lE
omføres uten med norsk samtykke.
kanske oseanflyger er jo en len:
En UPI
mycket
, åpenbart vrøvl. Det var ikke av hensyn til av de få prominente ameri"
.
.
. . kanere som har opplevet
Backer om Adolf Hitler revoluti
at brItene nølte, det var av hensyn tIl oplm- viktige avsnitt av forhistoutkommer numera som på och sin]
)
rien til annen verdenskrig løpande band. Man kan
Han l
li 1940 amerikansk sendemann i London) og sto i personlig kontakt
gliidja sig darover, darfOr på de å
~rchilI noen uker før den tyske innmarsj i med førende politikere den- att det bevis ar, att den man varlden:
Norge gjennom ham hadde latt spørre hos gang. Hans erindringer om- en hel varld gick i krig mot nation j
.
.
"
fatter tiden fra ·1937 til 1945
som det makt ti
VSA ville understøtte en mvasJon l Norge.» og han beretter, som han inte· alIs dog overmodigt hette - med sin byggnac
Oredsson:
skriver: «- - i bevissthe- ideologi i bunkeren i Ber- kom ar
ten om at jeg tok del i en av lin.
många
jøder hadde de største kriser i verdensaktigt s:
Men. det finns ett aber, ka och
historien.» I halvoffisielt
och det ar liisarnas uppfat- gångar.
(ForN. side 7)
ning av kritiken som fOres
Så ka
fram mot Tredje Rikets get, var:
/
/"
Ftihrer. Allt fdr många av fdrbigås
ALEXANDER LANGE:
fOrfattarna skyller sine egna Hitler 1
misslyckanden och brister axla. Ro
på Hitler och folk som «gav och stat
UPP» ·1945 finna i bockerna statsche
sig sjålva rattfiirdigade och Som så
utropa: «Las Speer, c1ar ser folk och
Du», - - «Se nu sjalv vad segrar '
ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove Rosenberg avslOjar - osv.» dat. Anc
Och så satta dessa fOredetforbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under- tingar glorian på hjassan ten ble'\l
bara bål
søke i offentlig-rettslige former.
och tycka sig så bra och herren (
gjort så ratt genom att
Jag fr
EN FORTEGNElSE MED ENKElTHETER
«tankt om»!
ha hegå
Vågar någon havda for- Hitler?
Dette hører til de krimi- yrkesmann, noe som litt et- svar av Hitler och veder- kunnat
nelt ansvarsløse handlinger, ter ble innrømmet av ordre- liigga den varsta kritiken av ter som
hvor tyskerne med hjemmel giverne' til mordet. GJer- honom, så hojtas det, att gå någr
i repressalieinstituttet kun- ningsmennene var fra' Ale- man ser Hitler som Gud FaNår,
ne ha latt uskyldige mennes-, sund. Oppskriften den gam- der sjalv, att man ar blind och llis~
ker blø. Det er langtfra en le l{:jente: Snikskyting fra och fanatilrer och mycket na, som
patriotisk handling, men bil. Ekers hustru V:Wtet ett annat.
fdrfatta:
Tvhrt om, år det ju de sjiilva, l
sansynligvis inspirert av ele- barn
umiddelbart etter u............
menter som - på bakgrunn gjerningen. (Kilder: Bl. a. som missunner Hitler de be. l. Hitle:
av okkupasjonens rådende Sunnmørsposten 26. 1. 1945,
forhold - umulig kunne vil- o. fl. priv. brev fra LL Ta- .,
fOrsv
le folkets vel, men ville erte raidsen. Denne salwn rum- I
Hade
tyskerne til gjengjeldelse mer ellers mange råtne de-' i
samn
som kunne slmpe hat!
taljer ueg'net for trykken. Se
om l.
også Fritt Land 15. 12. 1944.)
3. I kri'
60. Eker - g-assver]{sjef og
keI' ]
NS-lag-fører i Alesund
Gl. Moe, Faste Svendsen,
sjmv~
Ble brutalt myrdet like før hovedkasserer j bykassen
missl
jul 1944, på Borgundvegen
Oslo
4. Inger
pa vei til sItt arbeide. Mor.dFritt Land, nr. 112, 15. des. I
mått
ordren gikk ang'ivelig ut fra 1944 meddeler at (<<angi-I
och
LONDON. Eker var helt u- vern) Faste Svendsen Moe,
som
(For/s. side 8)
1939
skyldig og en fremragende
I
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rif-II hmel
ten» fordi de c( f orh Sch.
erl Iger
ar h utyskundc
gItt ut i Tyskland ble· gendgefiihrdenden
k e t seg
som kjent i sin tid beslag- krigen»! Følgen av dette er melsen _ det
lagt, men forleggeren rømte at det ikke er tillatt å drive I fra Schiller. n.
med opplaget til Egypt før reklame for bØkene lenger./ som det vil r
politiet fikk slått kloen i det. Det hører med til historien det som der si
Begrunnelsen for aksjonen at boken brukes som mili- forbausende (
var at bøkeno «forherliget tær lærebok i Israel og for. heten vil gje,
nazismen» idet mar: kunne laget som har utgitt den der har den gam]
se SR-runene på Umform?n karakteriserer den::;om en mann de VaIer

blitt dømt til fengsel i Sovjetsamveldet på grunn av
sin historieforskning. Ja, er
det ikke for galt 'med de
fryktelige russerne, tenkte
vi et øyeblikk, men så kom
vi til å tenke på at norsk
påtalemyndighet har satt
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land er
ogf>å.
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"{JUl
k(Jrnl
punk"" nå

protestantisf
_ men rikt
k i"
,
inr1 l (·t <·V D<.I.})(Jhw·'(:l1t. Ved TROPPEREDUSERINGEN
la",,,,, på "I. skutt ned vI. åp,m "al." " t.,ap,,,,,, 1lI ddle h"" blo han I NATO
.r gen var.
'Vo «"okr"n· Bygdø Alle Ikke langt fra skutt bakfra. Det Iykles ham
Det er ikke rart bevL'Odt ra va" uru
re førte til at Frogner Kirke!. Han bl" å komme opp trappen og med dct NATO vi så lett. gamme.
'ge e""r kri· truf/cl. av to skudd. GJcr. banke på ytterdøren. Ule på sindig sctter vår lit til. Si.
'ed L "ngsle nlng.mannen kom seg unna. trappen eller evcnl.uelt Inne den 1966 er NATO· troppene le ø Ikke o ,
,I. år og Ira- Svendsen M,," var hoved· i naboens gang ble han I Europa blitt redusert med
I't'kk p.
r",Ugheler i ".a",">rer I By",,,,",,,,. f'un· skult m"d yturelrgere 4 ialt 1"" "00 mann. }'rankri.
gertc også som leder for NS- i:;kudd i ryggen. Inne i gan- kes uttrcdcn bragte et mi'
'..
,Isen av dette gruppen i
gen segnet han om bev,sst· nus pi'< 600UO mann. USA Chu'ehllls ,
av ""lveste Likvidasjonen angis utført løs.
trakk 15000 mann ut .av tro at avslø
>l,
b .<revne av «den borgerlige hjemme·
Politiet ble straks alarm· Frankrike og har senere vekke synd
.krenkelse er front. (Svendsen Moe ble ert og lensmannen bragt til trukket ut ytterligere 34 500
prates
man unekte- skutt ned bakfra av to ukjen- SYkehuset, hvor det viste soldater. Belgia reduserte ImIdlertld l
lver hva som te menn, mens han suasertQ seg at han allerede var død. sine NATO-forband med spørsmålet
'id Widerøe's i Bygdø AlM ammen med Kriminalpolitiets mordkom. 20000 og Kanada sine med gene om N,
den uhøflige sin hustru. Klokken var da misjon og andre spes iali s· 4000 marm. Det tyske Bun.
til et så hel· l4::<n;--j;irdag 10. 12. 1944.) ter er i uavbrutt arbeid med deswehr, soni det opprin.
anmelderen.'
etterforskningen.
nelig var fastsatt skulle bi- ________
nok hverken 62" 63, SS Hauulsch.rliibo
Yngvar Løvdok var født i dra med 520000 mann har
et eller truel I rer Geor
ilsche SS Ober·
Hallingdal o. 12. 1097. innskrenket seg til en freds.
KR I'S T"
sto påstand scharfiihrer Kurt Ohtsc
Han ble ansatt ved
styrke på 460 000 mann.
. tro om alle
Den 28: april 1943 ble 2 men Politikammer i 1920 og
*
Har du lyst til
l?
tjenestemenn ved det tyske var her like til 1. jUli 1943,
ner i et åpent
Venner møtes
SikkerhetspOliti, (de oven- da han ble konstituert som GUDDOMMELIG ERKJEN,"e Hansen nevnte) under utøvelsen av lensmann i lIaug i Hokk NElSE
hver måned i I
fC)l"
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sund.
Det venstreforvridde «FO. e/1 tale er det
Løvdok etterlater sog hus· ROM" som utkommer i ledning til ~
tru og 2 sønner på henhOlds· Wien, hadde i et nUmmer
Møtet
vis 17'I,
16 år. Løvdok var fOr ikke lenge siden et inter,
en ualmlDD.hg godt likt Vju med e,,",ilspanieren F.
mann. Mordet må sees på.Arrabal som oppholder seg,
blli<grunn av at han ved sm i Paris. Herr Arrabal pres.:
Kim,ho«
~h P"ndesplIktog
terte ifØlge Porum følgende
Te1efo
Løvdok, Yn"".r
Skapt" mISunnelse
rasen tanMvekkende utsagn: Por.
Bok, 32
Lr L _t 25
!en,mann i Uaug
I vlde kretser. Alt lalt kan nograIienbringer oss nær.'
ygga, men
«Ringerikes
'Blad»
nr.
14,
. Sles om denne ugjer· mere Gud, og orgasmen fø. Ebpedi'io",,,
lUnnit upp
nmgen at atter frydet. de Ter til erkjennelse av Gud. ("d'g (co k
på många, onsdag 26. januar 1944:
«Lensmann Løvdo" myr.
seg over velgjort Hvis dette er et forsøk på M,nd'g og I,
!n.
del
i
UriU)1men."
jobb.»
.
å markedsføre pornopro.
",ngt.
edrik den
I
emlgrantenes
blad dukter i kirke og menighets. Red"',., M,
1 historie- -«POlitidepartementet, lede·
ren av. sikkerhetspobtiet «NORSK· TIDEND»,. Lon· hus, får vi være glade for at ph'g"" trul
meddeler.
Trrsdag lR. janu· don, legges naturlrgVl s . det donne nye «sannheten» ennu ,nde ""le.
rivit histoar
ved
HUO·lrden
blo lens.! hele ut som en pOllt,sk ikke har fått noen «presse"
st få har
mannen l Haug,
Løvdok skulle I:a her hjemme foreløpig.
- Manni- Løvdok, skutt utenfor sm blItt passet opp utenfor sm
,*
Abonner
lan skild- bopel i Schreinersgt. (?) i' bolig a v en ung mann som
Kr. 50,- pr.
ts tankar, Drammen. Lensmannen var påståes å ha skreket at han ELLERS
19ar, och på vegneimefra til et sel- ville hevne en dØd. Siden leser vi aven gammel ame- ha'lvår i Skan
kr. .:>0,- pr.
irld, som skap, da han ca. 100 meter hadde vedkommende skutt. rikansk statistikk at 71 %
tagit fOr- fra heimen sin ble overfalIt Løvdok skulle angivelig ei av. medlemm.ene i det kom- omslag innen!
Joken fOr og tildelt et slag i tinningen Norsk Tidend) ha vært ved munistiske· parti var zion- pr. år, kr. 3
ngar».
Bruk postp
med en kølle. Lensmannen, bevissthet under transpar. ister. Men det var i 1930 og
Lossa
som var
heltoverfallsman_
Ubevæpnet, I opplyst
ten til sykehuset
kan jo ha vært en tilfeldig- / Ut;:iver AlS
F
kom
seg fra
om dette. _og da ha het.

sin tjeneste skutt ned bak·
fra aven nordmann som sto
i engelsk sold. RK. Terboven
)
var
tilstede ved den høytide.
2 år till sitt
IIge
bisettelse'; Bcr=, KlI·
arav 6 år i
de:
«Fredrikstad
Blad» nr.
is tan hela
101, onSdag 5. mai 1943.
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Når imidlertid Einar Ger~
hardsen også beg"ynner å
skrive, så ville det interesrad
sert
mere om han hadde «erne- «lndll.rtrigaJsene eler opp SIClfller
nn- og byggvrk» i ilfiinchen, Jkrit'er indret» noe lenger tilbake i
llitt STl~RN. Her i Norge herjer jlll- tiden, da han var en av de
fremste antimilitære agitaoren b/,ml ve gelc/S jonen bl. Cl. i
torer. Han ble jo i 1924 dømt
en
Stmndal.røra.
til 75 dagers fengsel og fra;en,
dømt
retten til å tjene i riikk
Bonden vil ha et middel
kets
krigsmakt
for et tidsav. !mot kålmark. Ja, kjøpman.
rom
av
,10 år for «straffbar
ned I nen har det. Er det effek·
t i tivt? Ganske sikkert, mot antimilitær agitasjon»,
En slik opplysning i boIpP' kålmark. Hva andrevirk·
ms· ninger har det? Det vet in. ken ville gitt en bedre bakgrunn for hva han har å be-,."
,gt i gen av dem! Vanligvis rei- rette
om.
den ses dette spørsmål i det herød le tatt ikke.
.
Den svekkelse av forsvakan
På en kafe sitter en lang- ret som den antimilitære pohåret ungdom og ser sultent litikk førte til, skaffet oss
vert etter alle sorn kommer inn. tyskerne inn i landet i 1940.
·ids., Hans «hunger» er ikke etter Men nok om det her og nå.
Efter 9. april kom det en
~ 1" mat, men hasj, marihuana,
lrli b «sne», eller er han allerede tid her i landet som passen- I Tromsø, linder jlllkten i 1940, laget de hovedamvar/ige )
tals- kommet til LSD og heroin? de kan kalles «rømlingenes Jlrofen, arbeiderparJirømJingene et opprop:" Om det skriver al
- Han vil ihvertfall ha et epoke»., Sammen med man- rillen GerharrlJen nr1: «Som del går fram av 0pp1'Opet' som L
lim· stoff som skjenker ham en ge andre rømte også Einar fil, .rrl arbeiderorganiJ(/Jjonene de/ som en oppgave /l bidrd
Jpet «reise». Han er villig til å Gerhardsen ut av Oslo, da ji(!t/(ll'll 1ft riP j,,,,d(j!I.» En f(?,. .ri del t'dl' el vert/iLl/lit bidrag
;k( betale. Og han finner som tyskerne marsjerte inn. Av
) av regel en tjenestvillig leveran- boken kan man ikke se at spor nordover i landet, uten vold om å få arbel
han meldte seg til tje~este/ i at det er lett å forstå at drag, ble han ergerlig
min dør.
Jeg
Hva andre virkning'er har de militære styrker. Men mange av dem hadde noe «Regjeringen kan ikk
når stoffet? Hverken leverandør han og mange andre rente i særlig å gjøre der. Da noen rundt i landet med €
;lim- eller forbruker reiser dette Kongens og regjeringens fot- flyktninger bad Nygaards- haleheng efter seg
den spørsmålet.
oberst Thue som he
På bensinstasjonen får bi- ALEXANDER LANGE:
«frontlinje» i Romsd:
:rod- lene fylt tanken: Bensinen er
til statsråd Trygve
jvde tilsatt bly. Det forebygger
«han ikke likte regjE
nemlig at motoren «bansom hade forsømt
bben ken. Andre ,virkninger?
ret, og nå fikk vi f
Man har så smått begynt å
Antimilitære agitator
leges undersøke dem, og resultaTranmæl og likesinni
\
:rop- tene er nedslåeride.
le han ikke gi lov til
Irene
Den lettvinteste og mest
sere noen sperring».
ss si økonomiske måten å bli ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove
Gerhardsen var f
lrøp· kvitt industriavfall på, er å forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å
ordfører i Oslo og bL
undert en sende det ut i luften som
blitt på sin plass der
søke i offentlig.rettslige former. .
L
i. røk, eller gass, eller som
rømme og overlate O
kun· slam i elver og fjorder. Det
fOlkning til å greie s
EN 'FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
«Fo- samme gjelder møkk og
best de kunne.
md»: kjøkkenavfall. Hva' andre 65. Lindvik Gunnar
oliti.
I boken fortelles
Fra Oslo meldes det at
min I virkninger denne praksis
inspeldpr., _
Erling Georg Stør ble døde- møte som utenriksr
m" har, begynner vi å få vite en
del om: Det siste nr. av det ble onsdag morgen den 24. lig saret natten til 17. mai Koht hadde med n
fort- tyske ukeblad «Stem» skri- mai f944 tatt av dage i sin i Rosenluantzgaten. - Han partementsfolk i E
CIøde en uke senere. - (Sik. Disse hadde også n
talel· vel' oni, Mtinchens «selv- leilighet i Lan aards
ringstj
enesten ).
sine jobber i Oslo. D
e enn mord»: Industrigassene eter (Oslo) - melder det illetrykk for at de nu ,
opp statuer og byggverk. Og gare-olad «Fritt Land» freer det noen som da tror at dag. den. 26. mai 1944. 67. En politimann i Oslo. se tilbake og ba K
råd. Han svarte at d
funn, de sparer lungene?
. LlY~dvlk var en meget dyk6~. Hans far
gjøre som de ville r
,ehusAndre eksempler: En eld- I hg og ven~esæl mann og kolHøsten 1944 ble en politi- De reiste 'så tilbak
lende re dame jeg av og til tref- Ilega. ~orbl.t~elsen var meget mann i Oslo «dømt» til dø- sier om det: «Da jeg
'enge- fer ferierte for et par år si-: s~or ~ pohhkretser over u- den av pistolpatriotene. De flokken gikk, kjente
lellige den i Kanada. Hun hadde gjernmgen ~ me~der bl. a. 'lykkedes ikke i å lage det som· om rottene fo
hver· lest de', noe romantisl<::e A~ten1?osten l maI 1944. ~ fornødne bakhold, da politi- synkende skip». Det1
ngen. «Jalna»·bøker, og ville der· LmdVlk v~r født 18: aprIl mannen stadig var på vakt vel være å sette sakE
,r det for gjerne se Erie-sjøen, 1905 på. gården Segelstad, mot snikmorderne. Såplut- det. Det var jo
til - som omtales i dem. En side- ~åvang l Gudbrandsdalen. selig en dag ble mannens mentsfolkene som
sning vei førte gjennom skogen
. '
.
far skutt ned på åpen gate.
feltet. ned til stranden - og en 66. Stør, Er]mg Georg, Oslo Denne hadde intet med poli- bake til skipet. Ratt
le spiltes av andre!
NTB - Stockholm 17.
tiets arbeid å gjøre. D.ette
)blem' velvillig buss·sjåfør tok en
Så gikk da flukte
(ForlJ, Jide (,)
ni 1944:
(For/J.Jide 7)
(For/J.
:te,as·
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Likvideringene ,- -

I brennpunl(tet -

!!:.amgikk også .av det 1)1'1"
~et som tenoTls{ene etter.,
pa sendte l;tannen. Her
Sluev de neml1g kal~t og ky·
msk at 9a
olltJmannen
selv «var
,
nmg», hadde man istedet
skutt hans far, Hvis ikke
politimannen selv innen må·
nedens utgang innrettet seg
slik at kulene kunne nå ham
også, ville hans bror uten
videre varsel bli skutt. «De
har valget», slutter brevet.
(Kilde: «Sunnmørepos·
ten» nr. 294, mandag Hl. des.

-

arbeide slike aksjoner
ter for egen regning, som
dommer for brukbare pro· en føler seg kallet til
det uttryldwlig gjøres oppgrammer. Boikotten ram. Og det tør vel lmnsk,je
merJ{som på. Disse fotnomet jo nemlig ikke NRK en alminnelig mening el
ter skal vel i første rel{ke
som sådan. Det er jo en mo· hvert som de såkalte <
supplere LiddeU Harts
nopolinstitusjon som intet le» streil{er tas opp i
knappe tekst, men ogs,\,
har å tape eftersom den jo kampmiddel av ytte
får man inntrykk av, leg'ikke har lwnkunenter som venstre fløy.
gl' noen lodd i ({t'n alli·
lmn snappe kundene.
Det er vel i det hele
erte !{l'igførings moralske
Det var vel derfor man også fullstendig hinsides
da
vektskål.»
også opplevet det merkvel" fornuft å bibeholde det g:
dige at NRK iherdig var med le systemet med streik
For egen regning vil vi
pa fl boikotte seg selv. Make lockout som miiter 1\ av~
mest tvilsomme tilføye at motivet vel i førs·
til opptreden skal en da lete re stridig'heter i arbeidsli
krigsforbryterpro. te rel{ke er å støtte opp om
lenge efter. Det burde være på i et samfunn som er
Yar at plan· den norske historielegenden
de høyt gasjerte medarbei. bundet sammen i enll,
gjennomføringen om det uprovoserte tyske
1944.)
dere i NRK's simple plikt å henseende som de moder
mot Nor.~e ble «overfall» og de edle vest·
hjelpe seerne og lytterne i industrisamfunn. De enl!
Je Yiktigste til- makter som lwm den tapre
tyskerne. Man NygaardsvOldregjering
til li!). E,!.'n!-.!~~!.\.:....-.U.....J~~~.!:.i en slik situasjon med korte te interesser er del' S(
i Oslo i
orient.eringer om hva de hjul som griper inn i hVI
forstit at den hjelp, den versjon som hl. a.
'1 l ')4r.) Il
1 ld
1,'I'''lnrrleds!)roglI'
~e ()pptred· and I'e og det kan lett 1
v
britiske r~gjering serveres i «Norway and the i1pn (,. ,) . - un lal c an·
for 11 approbere Second World War» og som givelig (<angitt» et våpen la· ende sier, slik at ikke·sprog· kaos i det hele hvis ett
eller hvordan Riste nylig frisket opp slik ger. Kvinnen var skutt med kyndige kunne få iallfall litt hjulene løper løpsk. Det
anklagere kunne vi nevnte i forrige nummer. dum·dum ammunisjon. (Kil· glede av det som sendes. var klart for fremsynte fo
de: Det illegale blad «BUL· Isteden opplevet man at de allerede for mere enn
Jom på et slikt. Det mest interessante ved LETINEN», :lO. april 1(45). ansatte
iherdig boikottet kvart århundre siden, (
slik fremgangsmå. denne sak er naturligvis
seg selv og sin egen institu· derfor hadde da også Nasj
de mest. iøyenfa~. hvor forlaget søkte sakkyn.
. "
sjon.
nal Samling en programpo:
av hyklen som hl' dig assistanse ela man fant 70. Yngre mann It !evHlut. Dette har naturligvis intet som sa: «Lockout og streI
det nødvendig iL korrigere [or angivelig li ha meddelt med «streikebryteri» li g.i ø forbys. En' arb~ide~s lo
den britiske militæreksperts besettelsesmakten data om re Rent bortsett fra at det fastsetter
arbeIdsgIverne
fremstilling av britislm pla· folk som gjemte seg for å jo' har blitt noe rent sykelig og lønnsmottakernes retti~
neI', bygget på foreliggende unngå arbeidsregistrering. over denne frylden for heter og plikter, deres inr
dokumenter. Hvis det da ik· Likvideringen ble foretatt «ztreikebryteri». 'Ingen kan byrdes samarbeid ?g bE
ke var en slil, «sakkyndig» på ukjent sted, sannsynlig· jo rent moralsk sett være stemmer hvorledes mtere5
som selv bØd seg frem? Hva vis like utenfor Drammen. t'orpliktet til ikke bare å setvister i arbeidslivet ska
vet vi!
(Privat kilde og «nOLLE- sympatisere med, men di. avgjøres.»
Det tør vel efterhvprt bIl
Jo, forresten, noe vet vi, TINEN» 17. november ·44). rekte å delta i konflikter de
nemlig 'at den anonyme fot·
svnes er tåpelige og me· flere og flere som synes at
71. Borg-en, Reidar
n'ingsløse. Det er 11elJer intet ogsi\. denne post i det gamle
som noteskribent ingen annen
drevet sans er enn vår mangfoldige ble myrdet aven lljernme- moralsk forkastelig i å mot· program var prisverdig. Og
i historie· venn, professor dr. Magne frontgruppe vG,d Brunkollen,
iallfall . synes vel folk når
Muren i ø. Bærum. De var
det skal Skodvin!
Også av hensyn til slike det gjelder boikotten av
dmtt
ut
for
1'
1
«arrestere»
helst ikke
kriminelle drap er det at NRK at det var en tvist
En annen side av saken er
9. mai 1945. Heltene man så sent som i 1971 må som burde vært avgjort på
~ml<)"'l'iltpt Nor. naturligvis om det forelig· ham
skjøt'
ham
ned
under
fore·
tørt ger tillatelse fra Sir Liddell
tviholde pi\. en avsløret des· en annen måte. Streik og
Harts arvinger til en slik givende av at han flyktet. perat løgn at Norge som boikott er ikke anvendelig
en
monopolbedrift
fotnotevoldtekt mot hans Borgens enke anla sak mot stat fortsatte krigen efter mot
forlag har ~ndsverk. Det tør være mu· Livsforsikringsselskapet
"Brage» med krav om ut. kapitulasjonen 10. juni 1940, som ikke kan skades ved
Irapitels vedhg at ogsl't den sak kan. duk· betaling av forsikringsbelø. ela Norge trådte ut som fak. slike midler og dermed hel·
(uunet det ril{· ke .opp, og at de bnt,Iske pet for to poliser på hen. Usk l{rigsdeltaker. Har ler ikke tvinges til å gi efter.
,til noen fotnorettI.ghetshaverc slett Ikl~e holdsvis ti tusen og femten BRAGE i denne sak intet fo· Og aller minst bør slike mid·
er lIke fornø~de med p~ . tusen kroner. Det ,smarte retatt seg for å komme ajour ,le~ kunn~ ~nvendes i en
fessor Skodyms. forb.ed~m. selskap anførte overfor den med anstendighetens krav? tVIst som l VIrkelIgheten an·
. går Staten. Folk bør ikke
med faner og ger og hlstorresknvnmg sivilt myrde des etterlatte at
72. Dokken, Olav
kunne aksjonere mot seg
mmne dem om I som forlaget på. vegne av polisene er påført «midler·
Olav Dokken, vaktmann selv. Skal tVlmgen megling
finnes et annet det norske EstablIshment.
tidig tillegg», hvorefter sel· ved Kon 'sber
å enfab. ha noen berettigelse, sa må
*
skapet, når forsikring-stage· rikk, b e myrdet 10. oktober det da være i en slik situa·
ren dør innen to år efter teg· 'rn1!'4. Hans eneste «synd» sjon, men partipolitikerne
ningen som følge av at han var hans medlemsslmp i Na. er for feige til å sette seg
har deltatt i «den nuværende sjonal Samling, en norsk opp mot slagordene og de
krig», bare "plikter å betale nasjonal bevegelse fra 1933. mektige arbeidslivsorganisa·
deres matematiske verdi.
(Kilder:
Loka pressen, sjoner.
med
Byrettens fryktelige dom, «BULLETINEN» 17. novem.
Den svenske statsminister
ror de efterlatte lød på at ber 1944.)
Palme våget det ri!{tignok
nLADPENGE~E?
de skulle få polisenes mate·
delvis nylig, men så gjaldt
matiSKe verdi - 340 Kra·
73. Dahl, Rolf
det jo ikke det svenske LO,
hetaIt?
Den norske hjemmefron· men frittstående lønnsta·
':':"~~,~=::..wtens sikringstjeneste har av· kersammenslutninger, som
ivet Rolf Dahl som «angi· man gjerne ville stekke vin·
ve}'».
gene på. Man valgte et mel·
~,~~<>r"':"~-.rnr>"<V't<Y\rNYbN1nr""lDi'}{b(')0{
( Kilde: Privattelegram til
lomstandpunkt med et tids·
~ AFTONTIDNINGEN, Stock· bestemt streike- og lockout·
forbud.
har de hj'er:e::sk:::g::::t::::e stempet
holm 3. juli J944.)
Bedre hadde det vært om
;:,
74. Johnsen
man både i Sverige og Nor·
SKORZ7NVBOKENE med, slik at en ikke får drive
For en kort tid siden ble ge allerede før den bitre nød
reklame for dem i Tyskland.
~ en herr Johnsen skutt uten. og et forstående økonomisk
Men FOLK OG LANDS BOKTJENESTE selger dem:
for SQ,fienberggt. Il, QsIQ, kaos tvinger til det gjennom·
Otto Skorzeny: Lebe Gefåhrlich
Heftet kr. 25,Han var rapportert som «an· førte NS·programposten fra
dengang i sin fulle utstrek·
Otto Skorzeny: Wir kåmpften - wir verloren
gi~~~;;de: «BULLETINEN» ning.
Iallfall ni\r det gjelder
Heftet kr. 25,117. november 1944).
statens tjeneste.
I'olitikus
~JUooovuuoUUOV001.J1..JUVVUUV\AA.JU1.A.A
(Fortsettes)
(I'o,:/s, fra lide 2)
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som kan skje.

september.
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Einar Syvertsen
nse folkerettslig sett var
:et altså ikke. Hverken fol,erettslig eller konstitusjoleIt badde vel regjeringen
.dgang til det.
I
Den honnør til 6. divisjon'
om tyskerne innleder kapiulasjonsavtalen med har
ørt til komplikasjoner i det
lorske
efterkrigsoppgjør,
lerom er det ikke tvil. Når
n imidlertid leser kapitulajonsavtalens innledning og
(en efterfølgende tekst, blir
let klart at de betingelser
om følger innledningen ik:e kan innfries av 6. divijon.

Men tydeligvis er det
grenser for {{frimodighet» i
NRK. Iallfall ble det efterfolgende, som VI iallfall
synes måtte treffe midt i
blinken i denne sammenheng, ikke antatt.
Den unge mann som har
skrevet artiklen har nå
sendt oss den til offentliggjorelse. Og vi trykker
den
naturligvis
gjerne.
Forst og fremst fordi den
er så godt skrevet, og dernest fordi den gir uttrykk
for synspunkter man sjelden ser fremfort av unge i
dagens Norge - skjant de
vel burde være nærliggende.

Og skulle vi ellers foye
noe til det den ung.e mann
med den pangermanske
innstilling skriver, så måtte det da være dette at det
dog var noe n nordmenn
som forsto hva det gjaldt
i annen verdenskrig. 7000
til 8000 nordmenn dro som
frivillige tilostfronten og
10 % av dem vendte aldri
hjem. Og bortimot 100.000
norske kvinner og menn
protesterte gjennom Nasjonal Samling mot at eksilfolkene og andre i Norges navn engasierte seg
på de rode bolsjevikers
side i Europas skjebnekamp.

-

Er -finner å kunne si at

ALEXANDER LANGE:

symptomatisk når De
~fter gjentagende oppfm:d'inger omsider, i Aftenposen 26. januar iår, presenerer i faksimile en ampuert
pitulasjonsavtale, og
;elvfølgelig med den omliskuterte innledning som
let hovedsakelige. Og likeså
;elvfølgelig er det viktigste
mttet ut. F. eks. 'det viktig;te av ~ 4. I fal\:similen gjen~'is det følgende av § 4's
ekst således: «Das deut;ehen Oberkommando wird
laeh erfolgter AusIieferung
ler deutsehen Kriegsgefan~enen
sowie der Waffen
md weiteren» - - Mens
: 4 i sin helbet i norsk over;ettplse lyder slik:
«Efter utleveringen av de
yske krigsfanger, samt våL_

o kku pas j onstide'ns
likvidering er

KNUT HAMSUN VAR SA
INGEN LANDSFOR
RÆDER! - Vår nasjonall
arv fra Welhaven og Bjørn
son holdt han i ære; de had
de alle tre en fast tro' p~
'Pangermanismens
sak. «Din Hjemstavn
Bonde, er en hellig Jord.» Vi husker hvorledes Bjørn
son engang tok fram stor·
Sleggen og likviderte en
«europ6isk
åndshøvding»
som hørte hjemme i Palestina, men som hadde satt
seg i hodet at han skulle
dirigere Nordens åndsliv:

IVISST

SN
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let

J3jOrtlJljeme BjørnJon . 1Jar pal
ger17w1/iJI - ~

Fra
fortiden stammer
nroduktet fremtiden. - Vi
vet nå at den første likvidering - i all fall den første
som er gjort kjent for alt
folket kan tidfestes til
sommeren 1942.
Riktignol\: ble «angivere»
sivilmyrdet på' skumleste vis
så langt tilbake som september - oktober 1940, men
disse har vi ikke papirer p{t
enmt.
Ellers arbeidet morderne
og deres bakmenn - hvori(Forts. side 7)
blandt gullfasaner, «beaumonde» og prominens trutt
og jamt like lnilT«frigjøringsvåren» du skana. Og videre?
Vår spesielle nwdarbeidpl'
G.K. skriver herom:
Fra vinteren 1942-43, og'
ut hele 1941, ble det myrdet
i bakhold aven gruppe nor. ske «helten>. Disse brydde
seg iI\:ke om formalia, eksempelvis å offentliggjøre
navn og' hvorfor. De bare
drepte, og samlet så sammen mordene for så i en av
sine organer å oppgi tallet
på de drepte. De ga anvis! ninger pD. hvordan de drepte og frydet seg ved tanken
på neste offer.
! La gå med at disse «menn han JtJare nal' annet ewa nesker» en tid hadde trodd
(I~::::':!:t!J:,!,~,:.'!.'J!If...•,.f.!.!.Tl;:L
p~, noo som val' VAren rt

I

kjempe for; men alt til sin
tid. Etterhvert som myrderiene skred fram, forsvant
den siste lille rest av såkalt

patriotisme.

Tilbake var bare blodrusen - - gleden over å drepe, gleden over å så bunnløs sorg og fortvilelse hos
ofrenes etterlatte. Det psykologiske i en slik atferd vil
jeg' ikke komme inn på. Jeg
har ikke den faglige eller
almdemiske
kompetanse
som skal til. Til kjedsommelighet har jeg hørt og lest
at krigen lager sine egne lover: at det som skjedde på
mordfronten må sees i lys
av disse lover: at de som
myrdet i detalj og parti var
unclerlagt en slags patriotisk
mord- og blodpsykose og
følgelig må unnskylcles og
fritas for ansvar.
Jeg skal til en viss grad
r;å med på et slikt resonnement, - til en viss grad.
Men saken blir ikke bedre
for det. Skal jeg følge denne
saken videre lmn ikke kon-I
klusjonen bli en annen enn I
at ~U!'ivaret faUer på dem
som Ra sin ordre om at den
og' den måtte drepes. Det er
såkalte hø tstående menn
og kvinner i le en e s 'l Illger og med overslld over
(Portr,

Ji!!!' ())

«Mæl/em Georg Bra 1/ ri I' S
og mig er det den; forJkcl, at
mine fOlfæclre helr gen ne", 1IIa!fige gellerdlioner Je/I 111 Oljer
,dog og fjedlog rjo- ONr de
J/ore ridder, - meclenJ Br,lIIdeJ
og

har hdl'l Utlkg,1arIlIdnj(llIdiJe-IJflfik
Jorn nrermer!e IIIJigl,»

den

h(II1Y' J/regt

!iI

elt

N'år en klegg biter seg
fast, blir den gjerne slått
fIat. Her gjelder ingen ærefrykt for livet.

*

DEN NASJONAL-SOSIALISTISKE
REISNING
i
Tyskland var en positiv, en

-

(Ports. Ilde 7)

-'- mm lTemil, !bren

11(/r

del.
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SIDE 6

FOLK OG LAND

Nasjonalromantikk

!I~il~vi (leI-i II g"ei' e

I
(FoT/J. fTa "ide 2)
,gelse med Hellig Olav og' (Por!J, fr<l .lide .5)
"ErihPlPD)) sl,rey således i
Nr. 37 - 7. nov. 1943:
Secret Service som var bak· hans kors i forgrunnen. En situasjonene og menneske· nr. 15, 1U4:L "Vål' regel er:
"Vi f\lrlanger den streng·
spiller også her for å hisse av stifterne var den kjente matenalet de bruIde, som J~J' <Ld en forsamling p:'! lO este disiplin og strengt lwr·
opp stemningen mot den prest Kjelel Stub. At elet cf. ma bli :l laste for orgiene. log en vet at elet finnes en rekt arbeide av våre folk. De
tyske okkupasjonsmakt. Og terhvert - . og naturligvis
Bak trygge murer og' bak angIver blant dem, så lIkVI· som SVIkter dette krav bør
hvorleeles det nå måtte være under en viss påvirkning fra tusenvis av kilometer med den'" heller alle 10; enn at være klar over at veien til
med dette, så var naturlig· i utenlanelsk holcl - ogsiL IlOS hav, lot de eIe siste rester (rei, ene skal ra lov iL ut· krematoriet kan bli temme·
vis heller ikke Kaj Munk noen hlandet seg inn visse av menneskelighet. og sivili· rydde det frie Norges S(1n· lig kort.»
'ma7.ist)) eller «fascist)) i den' elementer fra var heelpnske sasjon falle. De >;atte finge· ner.» (I)
«r"ra Iljemmefrontens
. «popylære dagligtales» be· fortid, er riktig nok, men ren pa knappen og åpnet
Denne artikkel var' under· vil·ledelse."
tydnmg, lIke lIte som QUlS· det var JO l første rekke ut·! slusene for det laveste og t.egnet «Bjørn Varg)), men
«Hjemmefronten har
ling var det og like lite som slag av nasjonalisme. Det! råtne ste i menn('sl{(,sinneL jl,g har hans borgerlige etterretningsvesen som er
Olav Aukrust var det. De la vel intet annet i det i, Vi lmn trygt si at de som navn.
overalt. Vi ser alt! Vi hOrer
var alle tilhope uforbederli· bunn og grunn enn et na· i skjøt, sprengte, klublJet,
En annen affære er at den· alt! Vi registrerer!
ge nasjonalromantikere.
sjonalromantisle
svermc,ri, knivhogg, druknet og bren· ne masselikviclasjon ble fo·
Vi har vare folk overalt
QUisling, som Andenæs for feelrenes llvsfprsel og I' te, var bloclberusede more!- n,lalt flere g-anger.
i nazistenes egne rekker.
treleker spesielt frem i sin tro.
automater, og som etter ole·
Samme nr: «- - lwldt og Vær klar over at det kanskje
SkI
polemikk med Egg'en om
Og tlYa Quisling selv an· lmpasjoncn har falt sin ubpnnlJørlig vil vi sende er en av våre folk du snak·
aar
Pavens sl,jegg, har forøvrig går, så var jo han i likhet sl.raff i form av ødelagte dem i døe!en som slmder lwr med eller skriver til som
var
uttalt seg klart og utvety· med Aukrust en religios· nerver (om cle ikke 11,-,11- hud· var sak.)) 22. sept. HJ4:!: «Pa· lover deg «full diskresjon)).
nd!
clig om sin innstilling til be· mystisl< svermer. Man lmn ele mistet sitt menneslwlige I'olen - DNl over Ql1isling· Tenk over delte ndr du for·
Sl\e
grepet «BILIt og Boden)) som jo for eksempel lese hva han preg ela). Vi lmn vel si at (le ene.»
søker deg med ditt nieldings·
SOll
Andenæs finner sa ,mazist· sa i rettssaken om delte. Og· fIl,s!.e av disse bar fMt bote
«Fribeten» nr. 12. 1943: verle POl' kort tid siden ble
san
isk)). La oss imiellertid først det er jo ogsa en kjenns· 1 nole Men de store "gutta»
"Silkesnoren el' en bra en avskyelig judas som vil·
blo,
gjengi hva han sa i rettssa· gjerning at han overveiet. a - de som sto ved lcongens metode. Det kan ofte være le utlevere sine venner til
deg
ken om dette med "nazisme» trekke seg tilbake og' overta side eller satt i kongens rad: risikal)elt meel vapen som fienden, henrettet seks ti·
(Det st.enogral'iske referat et prestekall. Så bos bam de som sendte opprop til larmer, men si!leesnoren er mer etter at han hadde for·
J)
side 98):
var da iallfall ikke "den "det norske folk)), (
som sagt lydløs. Ofrene an· søkt seg.
kristne ramme falt bort)).
kjempe
kompromisslost lar en valekcr og rod og gul·
Vi vet hva han ville si.
l'"
" -' -.- Vi ble bit nazi,ter,
Begge de to t.juer p'\ det mot fiemlen: cle SOll] ette'r st.ripet. farge slil, at det !Jlir Men fienden vet det ikke!))
til lrms for at vi ikke h"dde litterære marked, Eggen og den il. mai fremdeles myr- lelt " finne ut. l1viJJ<en rase
«Frihetem) nr. ti - 1971:
Fra et møte mellom «Kret·
noe meJ nazisme i1 gjort'~ vi Andenæs, er enige om at det uskyldige og' siden for· de Cl' av. Silkesnoren er en
ble stemplet som nazister. Vi Olav Aukrust var nær knyt- fulgte eie etterlatte: disse bra metode, men en almin· sen)) og den kommunistiske
øver·
~lOnpikk il hruke ordet nazisme, tet til elet gamle ættesam· har ikke fått den lonn de nelig snor av hamp g:'!r også motstandsbevegelses
lmeget g'odt an, mnn den bør ste ledelse - Punkt c: «Det
vi hrukte dtt konsekvent ikkt'.» funn og forble trofast mot fortjener.
dette. En m:'! vel da ha lov
«De var soldater», skrev være myk og smidig og lJØr blir tatt opp arbeid for å
Om «Blut og Boden» sa til å se på hvilken innstil- VG, hvor det kanskje var holcle en vekt på 50 kg for opprette et sentrum, en fol·
kedomstol - besH\ende av
han dette (som vi personlig !ing dette ætlesamfunn og noen som ikke hadde god strekk))
vårt lands beste og mest
ikke er så helt enige i for· hans egen slekt hadde til samvittir;het?
den politiske strie! når An·
Jeg sl,al nil Jwrt gjengi
«Friheten» nr. 10, 1913: samvittighetsfulle patrioter, .'~"~nlm
øvrig):
denæs så sterkt fremhever noen sitater fra folk som «Den nasjonale lmmpkraf· som på saklig grunnlag døm·
« - - J('.~ har sagt till·litler at Olav Aukrust ikke kunne uansett lov or: rett - hevdet ta må løysast ut og e!riva oss met landsforrædere til dø·
at n:llijo/l;l!sosi:l! j':>/lIt'Jl i Tysk- være «nazist)) (Jes NS) eI·, og praldise'rt,e n~ldel(1S u· til hm'cl og kompromisslaus, den, med sikte piL fl åpne
land cr materialistisk, og de kb- tersom han døde allerede i harmhjertighet. og "pn,v('n· ul'ol'sonleg krig'. Mannefallet lwmpromissJøs utryddelses·
fef det ikke, de ,g:ir til grunne 1D29. Og som alle vet sluttet tiv)) myrding, og som 11f'vclet rcknar vi når sigern er vun· lerig mot disse elementer.))
•
på det. Blut und Boden det er nettopp siL il si hele dette at dette var det eneste salig· nen. No tel berre dauele tien·
TI
ættesamfunnet til' gjørende.
dal'. Ang-ivarar og- provoka·
bare en lltskjovet materialisme, gamle
tører skal døy.»
Jeg vil avslutte med å si
og l1uterialismen forer b'Jfe til Aukrust øverst i Gudbrands·
U'I
Nr. lB ~
at dessverre var ikke disse
den totale egoisme j sine ytter- dalen opp om Nasjonal Sam·
kring seg med 1l;t%i,tmcckel.'I'·
<Il løpf!t av den siste uken eksempler tomt skryt. De
ste konsekvenser.» (Side ,j(,O). ling under okkupasjonen.
Nesten hver eneste odelspen.'»
er 11 angivere meddelt rei· var ikke de eneste. ~ tiden
Her er det rIa kanskje na· honde var med. Olav Au·
set'i1T:lf(,[se' . til et, varmere framover vil jeg bringe fle·
iJ
turlig rt komme inn på dette krusts egen hror, Pi\! O. Au·
For det er jo aJtsa nettopp land. Flere vil følge!»
re slike «utsagn)) om ting
som Ulf Andenæs angir som Ilerust, var ordføter under del Andenæs gjor. Han vil
Nr. :l5 - lU4:!:
som vare kjære hjemvendte
et spesielt kjennetegn på at hele okkupasjonen og ble oppIcaste seg til dOlllmer
«Ant all,,!. angivc're el' den emigranter ga absolusjon
11.1/
Aukrust ikke var ~(nmdsb>, til og med valgt til ordf(,rer Over hvilk,~ nonilnenn sonl sistl' uke g-tl.tt ned nH~d [in. for. De vil - om de gis nll
Pfi,
lemlig hans «troende kris· påny eIter å ha blitt straf- skal slotes ut i elet ytterste
Nr. :.W - lfJ43: .--,.--- I verdens tiel - aldri kunne
folk
"endom» hans ,deristne fet for «landssvik)). Det ty· mørke som «nazist.er)) og
<Il Oslo har nylig 4 angi· betale denne blodige reg·
de
mystikk)). Og så skriver han: der vel piL temmelig slerk hvilke man i likhet med Au-I ve re fMt l?flsScrsedclel til nin!!,en. De vil aldri kunne
forl,
bygdeoppslutning.Også Olav Icrust vil trykke til den for· elen varme sone. Hetningen fiL ting til å gro i kjærlighet.
dVlrj
«En.r:-asjert, troende kristen~ Aukrusts annen bror var lorne nasjonalismes barm. el' riktig, farten enno liten, De vil aldri kunne se ærlig
ket
nJ<'n vil stige ('/ter hver!.))
mann og kvinne i øynene
dom var aldri velegnet til il borti NS, sa en kan nok kan· Og målestokken skal ela
"lwnc!(,lsene 1U4()-4:'»
Nr. :!~ - 191:J.
lJlec! god samvittighet.
sk.lpe motivering for nazisme. skje tenke seg hva og-sa Olav re
Fo
ALm kan faktisk se hek dL'fl hadde vært om han hadde slik eie Iremst.illes i den forfOl
De har al<lri hatt evnen
krigspropaganda
dlf'[ gal' for smiltt,,!
fascistiske og nazi'itiske strmn- fått leve. Imidlert.id brente! loyede
til d(·t!
"Kampen mot angiverne
ning i V~lrt århundre som et av- han, som Pål skrev i et brev som fremdeles serveres i
I
Av prinsipp har kommutil oss like for han døde for dette land.
førte til at de ble forsiktigekristningstegn.»
knel
noen år siden, sitt lys i beg·
Og når Anden,es spor om re i sin framferd. Mange av nistene ideligen utryddet
SP- St
Og sa kommer han da ge ender. Han brente fak· «Hvill,e kret'U'r i dagens dem ble ogsfi tause Ior all· motstandere. Som man vil
for'
trekl,ende med Nietszsehe tisk opp i sin egen ekstase. samfunn er elet Eggen øns· tid. NiL ser det ut til at lcam· se virker dog - efter mitt
,dl
og hans utbasunering av
Efter il ha tntet iherdig leer å tjene med artikler pen er slappet noe av. Det skjønn - den i denne serie
I)tl
«Guds død»). Na vet jo en- med de venstreradikale ul· II som cl enne'!)), så kan elet ela ma ikke skje! Angiverne, de skild rede borgerlige snik·
bver noenlunde orientert vel' på det avgjørende punkt, vel il,ke være vanskelig' å må utryddes! Finn fram sil· myrding' mer hykkelsk og
både at Nietzsche ingen 1'01· dette i politisk hensikt å forsta for noen hvilke krt'!'· lwsnoren of.( tOJlelmiven, viL· motl)vdelig.
le har spilt i ,morsk na7.is· blande samm<'n Nasjonal ter denne propag'anda har re utmerlwcle lydløse ven·
Gullfasanenes klar" krimi·
me)) og at det forøvrig hel· Samlings og Quislings na-; tjent Ira første st.llnd og neI'. In~:en angiver skal f{118 nalitet sølces jo hyllet inn i
ler ikl,e var Nietzsche som sjonalromantiske
bevegel· som og'sa den horgerlif~e seg- sikker, selv ileke i sin legalitetens og- demokratiets
hpvdet å ha drept Gud, men se med tysle ,mazisme)), tor·, leir hal' tjent vecl li med· egen seng.))
liklelede som dette finere
VI
det var menneskene og tids· tur og gassovner, kommer virke til å blande lwrt:el1e
Nr.:W -- 1943:
pakk - bvoriblant "morde·
TID
anden som hadde gjort elet. Andenms pussig nok med en og stemple norsk nasjonal·
"Silkpsnorpn og tollekni· ren fra Baker Street" D"t faktiske forhold er jo advarsel nl'ttoJlp mot: cl,,1.!.e: isme som ,mazisme)) med ven a rlwidpr gO(I!. Det (". ni'! slml pryde sf'[; ml'd til enc!en
ellers det at Nasjonal Sam·
Iden betyclninl" «POlluliP!' ytterligt'r" () angivere min· o~ tildels paklist.ret "St.
ling startet som en nær·
«Det er 'hetimelig 1 advare dagligtale)) efter
iherdig clre i NOrge. Få enda mer Olavskorsets 1'05.»
__------4HKH~ G.K.
mest religiøst betonet beve·
mot ~ vifte for ,gavmildt om· I1jernevask legger i ordet. I fart i vrtrt lydløse apparat.))
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SIlistand
og kapitulasjon?

Ingen kommer inn på Regjeringens egen erlrlæring!

rtjenestfullt av I Hertil kommer en sensa-I nale rettigheter.» _ Boken
EN å gi plass I sjonell realitet, omhyggelig det siktes til er utkommet
. av stridende! unngått av alle debattanter! første gang i London 1942,
:)m et tabustoff Såvidt jeg kan se foreligger hos J. M. DEnt & Sons, Ltd.
tidshistorie. - regjeringens ikke dementer-! Aldine House, Bedford Strehar prOfessor te utsagn i bokform om at et. Boken er forsynt med
kOdvin lansert den. h~r kapitulert militært Riksv~pnet, har på titteIblalm også burde 10. Jum1940, og at den kamp det bIllede av «H. M. King
l selv: ORD OG som fortsettes ikke er vå· HAAKON VII», og bærer
dermed et par penkrig!
tittelen: «NORWAY. A Handordan kan man
Men regjeringen vil fort- book. Compiled by the Roy'egjeringen Ny- sette striden utenfor Norges al Norwegian GovernmenLn Det kan 1)el ikke være de norske fangene denne It
.;amtykke fore- grenser «som frie talsmenn Compile betyr ifølge ordbok om Stlc!J.rcIlIJdIl.fCJ/ jrcmJ/i/lcl'? For de led '/,1 l'iJ
Ira del en av dem her berel,
endelse til det for det norske folks. nasjo(Forts ..ride 7)
lkkuperte Nor.
Det er nok dessverre et har av
~rige internerte ALEXANDER LANGE:
3r - til å harubestridelig faktum at det sjonsleire.
fo' . 'att krigsikke var så bra i storparten
At Sach~
: ]\-.,ges side?
av de tyske konsentrasjons_ for seg sel
'igen fortsatte
leire Og verre og verre ble nene i Sa(
~ som krigsdeldet naturligVis eftersom de var det, b
§ 86. i straffeallierte
luftbombardemen_ hvis de ha
Is regjeringens
ter ødela jernbanenett og kjentskape
Jg
n stillinveier slik at forsyningene sittet der.
et og uansett ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove ble vanskeliggjort.
Også Odd
wtalen, hvor- forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å underDet var dog stor forskjell den side a,
I da karakteripå leirene Og det må vel i ken De vel
søke i offentlig-rettslige former.
)ld at det leveførste rekke tilskrives de en- kan få fatt.
IS varetekt flekelte leirsjefer med samt ne her sikk
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
rske militære,
vaktmannskap ellers. En turlig Spørs
~tig og fastlønkan vel gft ut fra at det nordmenn f
.Den Juridiske forsker og
'li hadde unngjaldt et felles reglement for bedre leir S.
lærer, professor eIr
endens herre- hannes Andenæs ·-..."-=-'S-O-'-l..::cleirene, men at det ble prak- hvorfor de
n
tisert forskjellig.
Kjent 101' tIden 10l'etatt en
særbehandli
utvetydige er- utvandring fra det juridiske
I en anmeldelse av Einar hadde noe
egjeringen om fakultet til rektoratet. Det
Gerhardsens memoarer fal- målet og me,
en som er nær dype savn som derved er
ler den snakke-, eller vel ling spilte å
i statsrådpro_ skapt hos de juridi'ske stuhelst skrive-salige Benjamin
Men, la il:
. juni 1940 og denter bør de dulme med :t
Vogt i staver over den fy- er en anner
innst. fra uno! bevilge seg en nitid lesning
siske utholdenhet Gerhard- som interess
rn-misjonen,
av hans formentlig mest
sen viste under opphOldet i har det vært
gymnastiske arbeid «OkkuSachsenhausen:
vidt dårlig be
.
Ipasjonstidens
«likvidasjoge av leiren
. (lIsse f~rhold, ,ner» i rettslig belysning» _
«Men n.h han forteller _ _ av den øver:
t har VIst seg, i Tidsskrift for Rettsvitenat han greidde :1 lI/P'!';!' pci seg Himmlers
s~affe Hære!l slmp, 1948. Arbeidet skal
mellom .'> og 5 kilo i Sachsen. heitshauptan
IdIge. ammun~-I blI grunelig-:-gjennomgAtt i
hausen--_ --- hlir man stum.» skyldtes leir
et k·'~smaten. Folk og Land. I dag' siteres
vanligvis utI
. va..
håpIØ~t bare noen av prOfessorens
som tok plt
Og
det
skal
megen
beundL fortsette kn· innledende ord. Por inn viring til for å gjøre Benja- niholdt på
.(ongen bifaldt ede kan ele dog tjene som
komme til f
min Vogt stum!
l.» en sma.ksprøve på arbeidets
Nå skriver imidlertid Wil- moralsk mil
Rek/or Johs. Anc!enæ.r
til ikke tolkes gehalt l det hele:
ly MØller i et innlegg i Far- her skriver'
r «håpløst for
«Under okkupasjonsti.
mand 03.2. 1971) bet itlet ganske oppI:
vil si Norge den ble et antall personer lig farlige for motstandsbe- «Kroppsvekt og konsentra- klarer de l
som var betraktet som sær- vegelsen drept (likvidert) sjonsleiren at dotte viser at Sachsenhaw
(PorIl. Jidt' R)
Vogt ikke vet hva han Rnak- Il'\. cleSHuten
kor om. Møller sier riktig- Berlin. Mcc
nrJy': at (jf;t!J: harr: f:r ~(rf)r fm var den _
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Okkupasjonstidens
likvideringer
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dH,; IfJl.lr:f
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som vi n(;vntl~ innl(,clnings-j strie[ rnc:d
vis, var stor forskjell pa de
Mange}
forskjellige leire og «Blant flom av p
dem alle sto Sachsenhausen ned over
i en særklasse». Noe Vogt av Sachsenh2
gOde grunner ikke har visst I ~:'\ hprAtn;
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SIDE 8

FOLK OG LANn

LO Il

Likvideringene _
(Fo"r,

Ira

ilde 5)

for fl hindre dem i fl anrette
fl"re ulykker. Det nøyakti~e
antall er ikke kjc!l1l., nwn cl,,1.
er av JUstisdepart.emenl.et.
på grunnlag av opp~aver fra'
St.atistisk Sf'lltralbyrå --un:-STRID OM «MEIN KAMPF"
.s1J\1TlJrca. 55. De flest.e av IGJEN
..
a~Le var visstnok an- Den tyske forbundsstat.
~ivere og agenl.er, men det Bayern har krevet. beslagble også likvidert en del av leggeIse aven italiensk ut-

I

'bayerske stats eie. Pegasoforlaget i Bologna, som har
git.t ut den omstridte italienske utgaven hevder på sin
sicle det Ubestridelige at Hit.

I

med bortfalt. «Mein Kampf)! svarte f
er imidlertid utgitt påny og-r kanske , l
så i Hellas, Portugal, Spania' Bernstcu
og Brazil. Det foreligger og. delio» s,
de mest. farlige or~ aggressive f{ave
av
I-fitlers
«Mein ler testamenterte sin samlc~ så såvidt vi vet en ameri· seismen ,
politifolk, Om tyske politi- Kampf», Aksjonen hegrun· de eiendom til den tyske na- kansk utgave. Overalt er bo· rigcnl B,
folk j noC' 1i1feIle var g jpn- i nes mpd at «M(~jn Karnpf» sjon (Jg pn evp.ntuclI tidlige- ken blitt en bestseller.
ven sd v
stand f(Jr likVidasjon, 1'1: ik· I kOlli p{l Fran7.

Ehf'r-Vl'rl;q~,

kc olJlJly"I.

OV'T

,kl av de1l1 drept som f01~"
av kanl}) urHkr ah;sjnnpr.n

I~"Ill

<1"";11]01. 1>1,· "11'

ha,'

ge,tt

i

til' 11

rI'

avlal"

Illt'li(IJ)}

halll

og

forl">:d i MUlichen er der- KRiGSFORBRYTERBEGEIST.
RING I USA

ni~ke}).

Srdund" Iyd"r MI';S'J'J·;II,. p"ns.ld for en avdcllng av 77. \1'j~:!.1Il1, stallOhdj('nt
I det USA som lot dømme RASEKM
400 181
ENS innl"rini~g i -",nnet. i milorg.».
,
.
I
«BULLETINEN» Il. Jan.' og henr!,t~ på løpende bånd
Slutl det drives en akrolm-I Og pa side, 70.3: «ulllo.-!> lfJ4!)L.!nelder at stapobetjentl tyske sa~alte krlgsforbryte_ av nore.
tikk med faktum og jus hval hIl' 1I11'st l1l?llllJs~'rt \'1'<1 lys· ~lekstrøm ble hkvldert i. r~ efter annen .. verde.~Skrlg ning del
angår rettslig lIgr;mskete I""'fl'" 1«'1"[lIla5J!III» (ulhe· Stavanger. Kommunistene I har man som kjent na måt. Jerusalel
snikmyrclede - som vel dOg! Vet her!. VIdere: «Under ok- I slar angivelig bak denne u-i toet s:llIe egn: kngsforbryte. ing av cl
soker sin like i norsk retts- Itupasjonen har vlrksom-, gjernmgen, som skjedde 18 fIa VIetnam for retten. elere. ne
lil.teratllr hV'l 'mgår profe~. heten vesentlig bestått. i or- tirsdag 5. desember 1014
Den amenkanske løytnant bedre be
soral'
)l'"' I ynn
ganisas.ion, soldalutdannel_
(I"il<1 ,. VAL DnF.,c; .
Calley ble ved en kngsrett re bolig(
Vi vil 'Ilter IllillJ~~ OI'U slr~f·. se, dterretningsl.jenestc og sel1l~e _Ci!J~4')~» l e dømt bl døden for mord på det best,
f'!lov",;s' J:W 'i
,mdcl
sabotasjeaksjoner.'
l.
102 sørvIetnameSIske sivil. bellold",
helhet i ;lelt.r, hlad ~l. n~JV, Medlellmwnc bar henlIlder
ISl.er, denblant
~pebarn. }i~llnJpa
lU70.
Paragrafen linjerer Ikke umform eller kjenne· n. (;eiehe. toll, j Gl'slal'u. Men hva skjedde så? Jo, det kom Ull
opp enhvers plikt til i, an- tegn, De bar heller ikke sine ble likvidert i Stavanger 9. reIste seg et ramasknk tIl nen !.il s,
melde visse straffbare hand_O våpen åpent. De har fØlgelig j,muar I '14'i~Kilde: «BULLE- fordel for den døt;'lte krigs. liUet og
linger. Straffeloven hjemler heller i!:<ke hall' rpftjgllPlpr TINEN» !J. januar 1945. - forbryter og l krmgkastm- tene ble
ingen unnt.akelse for anmcl· som soldater etter Land·
gen ble han skIldret slIk av
dc:lsesPlikt, alene av
Kng;sreglementets art. 1.»
7!J. 1'nft"her ", Arne Halvard en kommentator: «Jeg er HITLERS
grunn at vedkommende 1'0- . «Allikevel. skriver denne
l!Qhtikonsta l~
helt SIkker på at De er en skulle m,
ve forbrytelse er «i
el·
,JUl'!'!Jske
Drept ved et lumsk att.enOffIser som VI alle ,kan/ seg. FOI
ler er fonlve!.» under ok 1m· lorskel Anden<c~. «1. At IIk- tat ~2. august 1!J4Z" angive· v"T~, ~tolt:,. 'lV.» Så grep hans «(>
pasjon, og anmelderen kan vldasjO!wr og sabotas.!eak_ lig utfor!. al' Asbjørn Sunde selveste ,p~('sldent Nlxon mn bOl'dl.alel
påst.emp](\'i den 111ag"iske ter foretatt. etJ.er ordre av & Co, og beo~ dl et at den døds- 111enl.e, ''I
etiket.t «angiver», som vel ansvarlIge mync!lghctcr indømte Ikke
fengsles, lUJ2 og I
kan være ytterst upopulært nenfor motstandsbevegelsen
80. Willllcm mf Il
men bar? llnd~lgls husar. og fullst,
men nota bene '11
' må anerkjennes som e~C'(ltDet illegale blad «FRITT rest mntll Jl~n hadde tatt
straffbart
I;: W er ligc: krit'shancllinger, kan LAND» nr. 65, 24. august standpunkt tIl dommen _
Når NO;'dcns jurister skal ikke være tvilsomt.»
1:)44 meleler at ((angivercl1» noe han
forbe. salgs fOl
opplysc:s professoralt om
Dette utsagn t.renger - Ulf D, Winnem 21. august holdt seg. Sa det er nok for· er efter
dette tema under okkupa- som man har sett - ingen
ble likvidert med 8 sk!ell på t.yske kngsforbry. satt ned
sjnnen burde alt ha veket 11l1øtegåelse. skudd. tel: som skal forfølges l ap som skli
plassen for en vitenskapelig
~vlghet
og amenkanske sa. melig fOl
inntrengen i dette grufulle 75. Holm. Thomas hank·
Sl. !::Isth}'.. Tl'oUdlwim
anne.
resse for
'
..l!ass ....
Det illegale blad
«KRI.
fo}'ln"l'!"l'
liv
lt,erna
I l om eL
t lfor llor.ske ~
H()lm ble brul.;lf[ drept
, ,
k og vil
InYl',l1,IH'gc,
de
s1!.!.'I. anta!! snik- I )It1{ S l{ran l<en I Eker Spare- ('''ph·ml", .. l!)4:l."'p en nonke DET MA" VÆRE ILDE
S jebneti,
. "
personer angest.all1sten Østbye ble likvi.slagsvis minst mellom t.re hank,
Hokksund.
Denne
[or nasjonalbevisste tyskere _______
o fire hundrede!
Opprørende affære som har dert. ?: september 194:3.
å være vitne til den brandtg a
elte u a telig gru, oppmuntret folk til :l begå
ske østpolitikk som uten Ve.
ANNE
,somme er foretatt nesten forbrytelser med «politisk»
82 ..&El·Hg.Larsen,
derlag gir avkall på eldgam.
TAN~
uten reaksjon11ITfil og uten påskudd, opplyses å være ble
Han melt tysk land når de sam- Gisle Johl
det minste fikenblad av lov- utført av «Osvaldgruppens» var anTdaget for «angiveri». tidig ser hvorledes forbunds. moen ki
lig og rett.slig hjemmel.
folk, den er heller aldri ef· Dessuten var han NS-mann, felle Japan opptrer. Der kre•
terforsket av norske myn, ver man av Sa . t t'lb I
digheter.
Dp. SkYldige var angivelig.
vje I a te.
Det er nu nødvendig att.er
((o.svaldgruppen».
(Kilde: levermg av d? Okkup,erte
å gå inn
i sentrum
av den
(Kilde: Pra .Johan Scharf. ((NORSKE NYTIETE'R» 4,
øyer I nord. Sam.
I
l
fenbergs publikasj·oner.) .
,
r
k . t K'
((POpu ære»
ljernevask,
_.
mai !f14:l, nr. 2 kl.
I'o:! t ld
Ig pe er man pa
ma I
KierfO
Som har satt oppløsningen
mai "NORSKE NYHETER» har erklært Ikke å VIlle kre-,
Tel
inn i rettsstaten, kfr. den
76. Iran"hnrg, Einar
LON,DON 1943 n 3
' ve noen slag.s krigserstat'
Boks
stigende kriminalitet.
bryllseie{
,r.,
nmg av Japan. Den japanske
l
- - De tyske politi· og
Einar Haneborg, Bo]sko83
Il'
utenriksminister meddelte: Ek'pe,li'j"
l'
tt d
L l.
gen gård i Aurskog, !) e lrs·
.. j\ < " , o( Y('lg
der å Pekin at
'Il
(r<dag fr.,
{ngsre sommere
a ,za, dag l;l. februar 1945 ved
Hun 151e likvidert for Hanp
g . man VI el ManJ.g 0,
Rigis og Kelll' hle frifunnet. 8 t· l
k
givcri»-virksomhet J..4 mars
seg over l nær frem· lorcl slenr
for sine dødsdommer over
om morgenen s ult J!J4S, Snikmordet
angiTId ,I mo.tta besøk IToIGO av
milorg,menn, hjemmefront_ I sitt hjem av to ukjente vehg utført av den såkalte e;, kmeslsk delegaSJon. Sam.
dISS
folk o.a., Il
menn,
Gårdens
folk
fant
10rgerli
e
hjenlmefront
_ tIdIg lot han MoskvavIte at Redaktør
l f
or
l t·
død med• 5, skudd vis lelederll
h
k un. påregnes l
.. e var I ega e,1 ran;: IrQ).'
,HaneborD'
"
h
'mlln kunne å. det noIr
. ' Il;:k e f
oreI
øplg
rer Ol! Ikke solc1il cl:iJ.2iens I ryggen. Kommumstene har
.
,,' p , ne blI noe av et planlagt be. ende a vtaJ(
forst.and, I Rettstidende side angIvelIg foretatt hkvlda- lffio som Si!vnlw!sYltne I søk der av den japanske mi./
Aban
- 1946 l1Cter det i lag- sjonen. lIaneborg ble 7fJ år fl )ergsaken anno 1970.
r nisterpresident. Det kunne
Kr. ~O,
mannsrcttsdommen
over gammel.
Solveig
Andersen
ble! først komme på tale når halvir i 5'
Bruns, Schubert og Cle·
((NORSK TIDEND, LON· skutt med en grovkalibret Moskva erklærte seg redel
mens:
DON, har 1.4, mars J 945 en Colt 45 (J 1.25), angivelig til å ta opp forhandlinger kr.lO._ I
omslag jn!
"nef.tcn finner imidlertid SJofel og hJerterå notIs om med dum-dum ammunisjon, om de japanske øyene.
pr, lr, kr
at de tiltalte ikke kan straf-/ d,:n
. gamle,
akt.verdlge
(Delvis kilde: "NOnSKE
fes for sitt forhOld. Det bluksewren. NYHETER», LONDON 6.4. FASCISTEN BEETHOVEN
Bruk p,
L,
gJaldt her li fao
en
(KIlder: NORSK TIDEND/1945l.
/ Så er da også Beethoven U/gi." ,1/
mann som de vIsste vm vå- og lokalpressen.)
(Portsettes)
innregistrert i den store
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Hamsun har noc imot det. Iler kommer da den
første artilclen, SOm hadde tiOen «Og- så kom debatten». I
l. neste nummer følg~r så. den annen' artikkel, som hadde ~
tItIen «Om rettsoppgJøret».

I
eba/!m}t, professor
Skodvin

//

i
i!Sst;m(m<iiat i histo- ALEXANDER LANGE:
Sverre Hart·
O gJi! ell injllri./tl
høst publiserte
i Aktuell,
Fra august ifjor o
på 1940», vakte
gjorde jeg en artikk(
som ikke ble
Aktuell i første rek]
påtalemyndighesikte
på å belyse
politietterforskdet historiske ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove I grunnlatg a:v lhittil t lk j
mærma ena e - d e
pressen er po- forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet ti under· remilitariseringslwstr
nå på det aller soke i offentlig-rettslige former - ennsi å soke å bote på. ser i Okkupert Nore
avsluttet, og det
efter .. kongens og n
se hva som blir
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
gens avreise - frem
neste skritt.
nen
halvpart av oktol
velger han det
og henlegger Vår spesielle medarbeider I tet han anførte var at pre· I Som et le?d i bakgn
G. K. slu'iver:
sentasjonen var litt tørr og k~ment~sJonen
of
Under en samtale jeg for kjedelig. I gjorde jeg også et be
en tid siden hadde med en
Dette finner vi positivt _ tysk dokument av 1
....,... ,.",~ mening' - journalist, kom det fram at at vi ikke lager sensasjon av 19~0 s~m refererte el
viste bl. a. at han syntes det var uhyre in- detaljer i et sentralt stoff le mngatt dag~n før, <
populærsynet teressant stoff vi arbeidet som viser the establish. hovedpunkt gjenga d
""'''1-''''''.J onshistorien med. Det eneste ankepunk· ments kyniske lovforakten-. tale som vår forsvr
å utvikle seg
ele karakter. I general Ruge, ifølg'e si
atmo.
. ' brev av 23. juni 1940
uforstyrret av meIse da demningen først
I D;,nclre tIlfeller er de~aIJe- ministrasjonsrådet (i
røstene som of- ble brutt.
n? sa grusomme og hJert~-1 arkivet) inngikk me
til med sine
Iklw for haelde Hartmann ra at (!~ tro~ser all beskn- I tyske overkommand
mytene. Tilhen- sagt sitt (foreløpig) siste vclsc. Sa .ela jeg begynte på; hvorefter de nOl'ske s
bestemt pOlitisk ord i Aktuell, så kom de- denn.e. ~rtlk.~el ~ar e~et fØ~st I i Øst-Finnmark ble stil
on har hatt så batten i dagspressen - etter gl unell", 0\ e.rvClelse jeg i der tysk overkomn
spillerom oversvømmelsen, for il bli i T)estemte meg for at d~m Dette forhold har je
i våre masse- bildet. I første omgang er s~mll~ omtale bl. .a. ~oen lIk· øvrig allerede dolmm
de forskjellige N- det Aftenposten som har vldas.l0ner som l SItt møn· for 19 år siden. Den s
vært feiret i høy funnet å ville myke opp sitt ster h8: r alle de momenter Narvik-avtale er derfo
Seieren, æren og tidligere noksi'L konsekvente som kjennetegner lystmor- et helt underordnet ]
var deres. Deres ,standpunkt om ro oml,:rinr: det.
men foreligger selvføll
i tilsvarende oklnlpasjonshistorien. De't
Men før jeg kommer inn og med at vi har gener
derpå.
er særlig fortjenstfullt av på detaljene, er det på ,sin ges egne ord for det. j
denne ærverdige institusjon plass å referere noen få og historisk sakkyndige
og tradisjonelt påpasselige korte utsagn fI;a forskjellige: har oppdaget det, un
(for/J. JUle 7)
rapporter som ble utvekslet I der ikke Dem, herr r
ES-folk imellom her hjem· I vokat, hiet De har alle
t me, samt skriv og annen menter og har hatt
form for korrespondanse ninp,' til å studere nøy
,C;Oln
hlp ut.veksld med analyser av problemet
«rettskontord» i Stockholm
o"g' med London.
. Herr riksadv~lmte
~
l p-:'1r , den 28. apnl, m
Særskilt London-folkene Offentligheten at dim
viste sin mentalitet på en forSkning De via stat
avslørende måte. Under for· kat Viker innledet (
beredelsene til «rettsoppg~- sentemher 1970 (og c
ret» uttalte Terje Vold seg kens dokumenter ble
angående en rapport om det dert fra politiet ultin
belgiske og franske retts· vemher) «ikke har
,I
onpgjør: at han fant det av fYrunnlag for å innledE
, «stor interesse» og at det feforfollgning mot noe:
Og motjJar/en, adlJOkal lImlmann
(ForIJ. side 6)'
ler ikke har påtalerr.
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SIDE 6 '

FOLK OG LAND

LØRDAG 15. MAI

Morgenbladet ser - '
(Foris. f rd J/rle 5)
«absolutt m~gges

' .
,
. I Fra et prIvatbrev, stIlet tiJ
hl det . «~eStlandsk~ ~nhets-

I

(jOr/S, /r" side J)
Men til
Ja det
nå pornogra
d"t fall.
11G. 9"l1horg, Tekla.
stand
til å organisere noe / tilbake
20, år gammel. Sarpsborg.! «tjenestested» og for den I som altså i første rekk
handImgene)):
.
r~d)). «Et ~ernbanetog s~re~- K'l'JriT(lrPI~e hos tys~erne.! saks skyld ogsi'! til i'! lede deLl fanget MORGENBLAI
---uerreswav oss kJenner, ges. MassevIs av tyskel e dl e- Ble fU@l:~t ved Tunev,mnet. H' n f'kl
kle'
t, int ess
Fø t d 'k '
idag til massemyrdel rene l pes. AngIvere fi'!r sm veltor-I Hun var naken - voldtatt -«P~ltZi)) ~g c
lat~~~~~V~~t I nat~~rlig~is o~S n;~d e,
ble
dIsse to land. I B"'gta pas-I tjente lønn. Hver dag sen- I 0!L m{l~ Det ble funneL av pressen verden over. J _1 pus-kompleksef,). j"or
Til 1 '
spt de dessuten pi'! ,\ let'ge des <<norskp» !orrmd,'re mn pn pa c Cl' pngplske slf"trptter
den offentlIge henrpuel;en! I eVll'lwtpn 1"01' pn beund- ved SIden av Ilket. '
slutt innsil han aItsil som lIttler hadele el stort
nevnt selv at han var en av sm mol' pr. SIlt 50
tIl tIden strak~ etter den ka- rmgsvercltg
heltemochg
,
, fjasko og dro til Kanada.
reIse! Og hvorledl's gik
tolske høymessen. Som of- kamp VI foreL»
En nil avdød kommUnIst
MOnGENBLAD-skribenmed «Plltzl)) da han sil,
test var det slagsmål om
{(En mon)
1914. fortalte meg hvorledes de ten beretter at {(Senere end- Jo:
plassene. Deter nolc fl nevne
!lIkVlderte en <mngIver». De te han opp som FrankIin D.
«pmsefesten l Namur>l I BelEt annet brev:
lndnappet ham, eller h(~nne. Roosevelts rådg'iver i Det
«Jeg stod som fjcrret. I
gla, og behandlmgen av
«Hensynsløs kamp mot En mannlig angIVer ble først hvite hus». Ogsi'! det fi'!r man
verJen i1pnet st:g opp
"tyskerjenter)) l Frankrike. ang'ivere. Ingen nulen med' ~ls~,1andlet ~g sl:le~ druknet ta med en klype salt. Da kri.
indre. Var dette g.tten') lo!
(D" ble buntet sammen å drepe disse!» (HJ44.l
'<mgsomt. V,II. detf.n I<vmne gen brøt ut ble han internert
Et ekteskap med cn flliels
med detonerende lunte og
Fra et hemmelig- kommu- ble selve ltlcvlelasjemen mn- i Kanada av britene, men
far,
en Jiddsespruvet mf
revet l småbIter).
nistisk skriv:
ledet med voldlelct. Dette ble si'! i 'uli 1942 «utli'!nt»
mor som hle Hitlers forSft
De helglslre og- franske
«Angiverluspne m!'t vaskes skjedde I1cre ganger under til presiel~nt Roosevelt, som
ende» ti/horer. Fn spirt:'lld,
rapportene var oversat~ tIl av kroppen med bloel, og okkupaSJonen, ' . kjent.e ham fra hans universom vokste (d en IllJlIiollh
norsk og meg;et fylchg;e. Sær- det blir gjort.»
Denne opplysnmg. ble gItt sltetstid. Presidenten visste
tilhengere. En nl>\,~n(;'li,1..: n
Sk;lt ble avs~lttet om de
«Krigens harde lover det meg- p,\ hans el(1dslew. jo at «Putzi» personlig kjen.
i forholdet lil h,lIl~ hruf:l
mest ngorøse str~ffemeto. eneste som dikterer hcnte alle de tyske partifolkene
la,~te far. Result:llt'!: en U
de: - Ikke utmi'!lmgen a~ synsløs utryddelse av alle 117. Es(pl' T~arspn, husmor, og regnet vel kanskje med
situ3~jon, hovedrolkIl Spi
5ttaffen - ,satt OV~I Slktlt~ angivere og NS-folk. (Fra et
U.i.tld .. lls <lis(nklet. l1t!;1
at han ville ha noe stygt i'!
en fremgangsrik foJkt'lalcr
opp ogI" «lagt tIl dhaneTllmg- Iwmmunistisk dekret i '44.)
Skutt ned pi'! landeveien si om dem til bruk i krigs;Vne,»'! ,edI' anvfenlketr
etrtJe
«Gode nordmenns liver '!lidt p!'t dagen. Hun fikk ma- propar,andaen.
Imidlertid
«Putzi» er nok en d}
y
() {
or ene « o e s re sh
.
ge-sKli(lrl og ble liggende rt
fc 'lelse Icr'evet' httrtl:,m, e"f- av (mf~ig av at angIvere ogfiklc ikke «Putzi» personligr psykolog av rang.,
"
n",
annet ltrapyl stilner for all- jamre seg i lang tid uten at l ff H
It H
bl
M
bl d t I '
F
fektive og rettferdige reaknoen tok seg av henne. Etter re e. ooseve.
an
e
en
'les '.mar '
s, 'on'
H f : " " ' " "It tifl.» (K,ommunistisk motsatt til i'! skl'lv,~ kommenta- bretsen og «Pntzll) har
e~)~. .o.'l!1~I)
1 01~~ I' slanrlsoj'(lre. I!J44.)
ea, ~ timer dNle hun.
nn' for noosi'velt til krigs- mere interessanle o~ ,

I
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~ «gf

(l(! non HIl'nnH ...wLL!(!.

Salnmf' son~'clet «an-

«J)pn n()rsk(~ arhpid<.'rklas-

[;:;Vern"lLfu~grunnen ses

])(~L SOll} PI- fl'I1t'S

f(Jf"

IH'ndiIllrpJll' ()O'

alh~.

innenlandsbyri'!»: Alt
~r d(.t merkelig at <;angive. sykt mi'! bort. Halet og hevre)) 0[>' ele andre NS·folkene nen skal sli'! ut i en hpnsynsi det 'hele tatt overlevde! -'- lOs utrydtlelse av angivere

disse 5 ek,~"mpler er at o(
rene var NS eller bari' svmpatisorer. Et annet ft,ilpstrel<k pr at mordene skj,,,lde

Det Vestlandske FrilH'1s- og provolmtorer.))
Fra en rapport til '!!1;l:tsn\<i mottok <len n. I't'Jn'lli\r
HJoJ.! ('\1 rapport fra Sv"ri~'l', Iwnt.o)'t'l» i Stockholm:
"Politilwns!aht,
hvorfra jeg sal{sf'r l'(11:.wntle:
(cJ-':n nlann innen ])olitikon- J,'ns,'n fra B'>r~,t'sta"

umiddelhart pHer at prop"·
gandaen fra London, Stoekholm (rettslwnlorel.J, Vpstlanclsk(~ Jo'rihetSl'lId, «OSvalfl»·gTuppen, D. 1.1...ILl1, og
andrr' instanser hadde skre,

1un't ,,11"1' rd1slwn1ol'('t sum

a,,";~~'.~';~roil:) ':,~~:::~ t::'~'I~':~
Itet
.-.-~_ _....,(ri~';
('l'

11:0 (nr. 11:1 o~ l

l!.!!.!.!.!.!.L1UIl!lll:1l..LJ.j:;----"L!iJWll.!4-<"=

Dette var ('ndel smi'!plukk.
V l· Imn l'1/
l tt Cl le
. lag
c cc Sl' at (l':
"",=="",~-':-I"'r7~~=:-7':~'Tkanskje er stoff egnet til ,m
forelesning ved uniyersitet<:t, men slike ting skjedde
ute i blant «[olltet.)) Og som
et ubestridelig faktum mfl
det konstateres at de ansvarIi~" var for feige til i'! myreIe
selv' Dessuten likt" de ikke

'.

~;f't

}'ln!lt 1'1"\ vers('})

h'

,

~

•

liI~I,~:~gp

opp om «lwnsyns](1s
var ildw Roosevelt
lIJO! Hll!',ivprn ()g JlJ"OVOk,,1.0!'t,r».
villig lil ,,1Hlre pil dd,t" og
"np,' at lian lmdele ri'ttL
Churehill til i\. gil med på
Jpg
mfl
aUr)r
f;\
gjnre
oppMorc.',enthall))I'lnen
lJI,'. «Ptltmerksom pa, at hv('rt enest"
.
et av disse sitatene haclde 7oi)) i 1!)44 ut"n viclere ekspedirekte eller indirekte for- dert tilbalee til britene i Kahindelse med en eller flf're nada, hvor han ble puttet i
likvieleringer, samt at ing'(m en
interneringsleir. Han
av dem har vært o ffentlig- slapp ut igjen i 19,1[,.
gjort i Folk og Land før.
Ni'! er den i'!ttii'!rige «Put·
Hittil i (\i,nne serien har 7.i» bosatt i Sveits og har,
vi hare len!)m",t inn p!'t cle formodentlig
0J,Jpflammet

:1 sole sPg til nled «ang"iver- Jllord('JlP sonl

Frihetsrfldet for heimefronten:
«Frihets rådet skal ha dømmende myndighet 5j,,1 og
rett til i'! opprette domsut(lVend" organ sammensatt
av pi'!litelige nordmenn. Pormålet: en hensynsløs opprydning blant angivere og
«NS·follc».
Fra pt hemmelig br(>v.stilet tli den NorsKcl1cgJenng:
«N,P. kan o )preLle hetl'fmelige kri,,"
,r.
rigsl'etten rna besti'! av
minstJ...!!ledlemmer over:lO
!'tr, hvorav eQ praktiserende
jnrist. K.fl. skal bare 1)('-

l.

a gii Ips pil Tyskland, SOIll
m:.ll1 hadde, reg;net med,
c!nslet «Putzl» seg til å anbelale Roosevelt i'!, g'l k~'lgen
mot Japan prIOrItet foran
krigen i Europa, Han skrev
o?:s,\ at kravet om betingel.
spsJos kapitulasjon var en
anakronisme og' «elet. mot.
satte aven vidsynt poli-

p:1 l'n Pllt>J' av dl!n angn>nde Sppers sllk-

.'

tin1r

))'~l

h'

1'11 1(';'

~..

•

bh s"~'vert pi'!nv <len gl

hlstonen om l IJtlers r
Geh Raubel, der som ~
begIkk selvf1.!onl. uP,
trekker av denne I11SI
elen forbh~ffende slutnir
Hitler seksuelt var el. <,
trum» O!( det var forkl
g<'n pi'! hans «hvil"hIS(
gresjonsdrift»! Det forl

:;;;;lt~~:'~~ l~~l~:~t},'~~kl~,l;
gan!: prttrall Jfillpr p'-'
foran sin ("Pulzis» J fru
sier også som Helmut
demann, Det trpc!l'". J'
stedfortredende rikspr
sjef: «Tror 'Put7oi' ogredaktør virkelig at pn :
ne (Eva Braun) kunne
rede til 1\ søke doden
siden aven «sClxuellpn
valeurs»?
Rosinpn i MOnGEN

D]t~Ts pornografiske ju

blod» og «NS-lus». Følgelig Hnn{'n mMe ble pubhsert i SPss, altsil ogsil hpg,Ht nm'n I ke er dog beretningl'n Ol
1<'lde cle noen «helter» tIl ,~, <lpgal» eller «Illegal)) presse, <~E:~nd:'mg<,r~) Sl,lk fol~c øn-IIIltler sendte ut den b,
~e rakker[.)(~fl('s[e. Dpt II Vi har nå lenmnlPt si'! langt skeI dem. Det el ellers pus· alvorsmann, partIkassel
fra denne rakk('rLjenesten at vi kan ta for oss de mor. sIg nwd det mnJtahre med- Schwarz for 1\ kjope or
jeg ni'! hringer noen eksernI" elene som aldri har vært o . arbeIderskapet l dIsse mc- I mappe med pornogra
ler. NedensU\ende person· fentlig kjpnt. Det har vært moarene. Speers bestseller, tegnmger. Og ehsse te
navn og stedsnavn er finger· og p;' et vpldlg arbeide i'! ble, hva k,anskJe m~n~e lkk~ I ger skulle HItler selv IJ[
te av hensyn til familiene. komme tram tIl disse. Som vet, PUSSi t pfl av fleInsyns net av sm mese! Det Val
,T;,g har hutret i gru og rase· oftest er de etterlatte skremt pUbltslstpn JoachIm Fest, ler lklce menmgt'n å tIl
rr over umenneskenes fram~ til taushet. Derfor _ i de som VIsste hvorledes dagens gjøre tegningene, ele s
ferd, .og- har lovet al dr! i'! gl, tilfel!pr hvor disse' har snak- publrlmm ønslcer det. Og på oppbevares i hvelvet :
m,('~~', l lcampen fOT: d~ UI~k-IIt<~t, lllir det i!2!2.':..n navn.
l:ok?n ~~I, .(~~n~~ forhenvær- Brune Hus.
keltge ofres hedCl og r;tenKansk,k har san'n" !JP, ~nelc Pl :SSCsjcl."n, som man: neelre kunne d"t vel
neskeverd.
gynt Il blø igjen etter s!'t Idllfall sk,ulle .tJO var sknve- gjøres av den gOde «p
mane:e 'Lr. M"n allikevel 11ar kvnchg selv, sti'!r elet anfc1rt eller kanskje Iwller har
l15.~n("ndi:x('n, Oslo, ,ieg ~ctt et spor av pleoe hos «ReclaktlOn Dleter Wagner)). dak tør. Bare pussig at
g'lft. Hadf](, :3 !l1m!lr"al'lpe dIsse mpnneskcr. En g'lerle
At redakSjonen nok har amenkanerne lant te
bnrn. Jlltr gammel. Han ble Som skvlo<'s at noen deler l' vært iorden viser ikke bare gene ela TySklalld, hri1t
I'tmnf!t h" khllnd"t ()!~ Imph- sak og skjebne mer! e1em.
eld pornografi·stoffet MOR. men og lot venll'n få
let Of! sl<flret hokstnvelig talt
Ilils(,lI n.K.
nENBLADET gramser i, denne nye si eie av cll'n I
i smi'!hitcr. Alln tr'nner var
(Idag st.ar!','r likviclprin[>'e- men ogsi'! de besynderlige som eller,s med cl" aller
~m, men mordern" ne med nr. 11:1. da vi i Folk motsigelser i t('kslen og ut, ligste midler bek j(>mp~
hadrli! ovprsptt et hrpv som or, Land 17, nm'il cl,å. hrakte t.rvkk som «gangsterklikkll former for pornografi

I

I

I

hancTIe saker IYlO!: anglvPT'f.' 1 1:\ i

lnlks(~l()nlnl("n.

I

lIan h1(' :Hl ikkp navnO'it jp rnord. Sis- In.v. (lIn dn rolk sorTI

(~Og

i l.lar jo l:ittil v,vrt l't a,

hvis virksomlwt meclf,1r<>r I ftmnl't i ('n gr0ft i nmrhntpn ti' nr (!)) av hladd var Iwm-I ,\rr<'ld,,'!' var hans nærnH'sl" Irpmslu'ttlwl'11l1IWI'
øyeblikkelige farer.» (1944.) av Ekeberg. '
met til likvidering nr. n:u venner og meningsfeller.
kngsverdens
ankppu
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j
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ALEXANDER LANGE:

ble sta·
t sel:" jo

,listiske
,in rett·
'klem".
skrevet

leh

SIDE 5

Debatten om rettsoppgj øret

Okkupasjonstidens
likvideringer

Arild UamsullS allnell artild<cl i },'æLirelauLlsvcuncu

l

2:1, mars hadde unclerLeg- re det - likesom oppgjøret
nede en artikkel i Pædre- ble gjennomført etter sub- ,',
lanclsvenncn. en orienl.ering jelttive prinsipper. Historisk
ET MORK LAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove om bakgrunnen for og et re- sannhet er aldri absolutt,
forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet fl under- ferat av maraton-dehatten i den formes og omformes i !
«rivalisering»
soke i offentlig-rettslige former - enn si fl soke å bote på. Aftenpost.en angående' kapi- kontinuerlig
tulasjonen i Trondheim 10. mellom historikere, mellom
juni '1!l40, Denne nye og av- følelser og facts og mellom
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
slul.t.ende artikkelen om· generasjonenes
vekslende
Imndl!'r
cl. hps!t'ml. <1s])('kl. villt"'r for uavh(mgir~ forskSelvoll1 yrkrs)lolil.ilcerne
vl!d
dellal,U'Tl,
vurderingen
ning,
Dd
siPr
seg
s'llv
at for
og den h;Jrslwnde klikk
av clel omstridte oppgjorel. mange som har godtatt - og
~jennolll sine idioloptimistdIN krigen somlmllos rptls- kanskje medvirket. til å fol'iske
informasjonsol'ganer
oppr~joret med landssvilter, me det el.ablerte synet på
reklamerer med den fine
ne, På grunn av den bort-Ioklmpasjonen og rct.tsopp((utviklinga» som i virkeligimo!. ensidige belysningen !;jøret. vil momenter som
het.en vil fi'! som resultat at
oppgjClret har UtLt i vflJ'e in- kan r;i r;nmnlag for revur·
Norge kanSkje definitivt
formns.ions~)rganpr
gjennonl! c1crin~ fort.on~ seg SOln uh.c- A.lvoJ::(JI IV,eJener Jum ogJtl del/ok
plaserer seg som jumbo i
alle dterl<rwsårene, tar den-, hagelig lesnmg, Plutselig
i "",ra/olJdebal/en,
Rest·Europa har jevne
no fremstillingen sil,Le på. stnrkt lys blender øynene'l
folk omsider oppdaget to
fra motsatt synspunkt, å som alle trenger en viss til- gjennomgå en slik til venting, Den ene fikk jeg hekast" lys ovnr hiLI.iI mer el1r'r venningstid. endog de mest ningsprosess, Derom senere,
kreftet. hos en ennll overkvmin(/n, !l1(1rklag'l." 1'01'1101<1, klarls""nd", Selv riksadvo·, Jo'ørst et skyndsomt 11J.,Lurende ])(ll1d" vru SkrikerlluDen er subJeltl.lv og sIw I vw- ltat Dorenfeldts øyne målte islt tilbakeblikk - av plasstjernet foI"!cdrn:
hensyn nærmest bare 110en
JJen systematiske måte
stikkord,
S0111 farlige hemmeligheter
er og har vært søkt skjult
Oscar Aall:
Vårt hjemlige politisIw
eller forvansket for almenklima i slutten av 3D-årene
heten på - av dem som har
skaffet seg statens og kommunens kasser som trygt
o
o
me, Elter hvert som truende
hvilested sålenge det hopper
1\.1/f1l II,flll?('lirl,
Cl
skyer trakk seg sammen på
og går, - Dette som Johan
den europeiske
himmel,
.rom Jij";'IeS,;n;;-;,/(!J'i7i[(l:el
SCHARFFF.NBF.RG sa slik:
prakt.iscrtn våre ansvarl iRe
unm---:"'~'.~li:'Jilili(;I{f~ hh,Lol°jp.
Dnt pr sva~rl. hpk"I1~('1ig
London» og (lr~n ill('galt~ ll1Ylluigllet.cr
uforlnltkllt
forf'!!0g1ing t<yiiKvei'Vcr:il- ~:~:~~: f~l;i;:'~~~;:~~,r ~~ed'::;,~:~'
ktanSl'lj"l ild'd(J sr, lIlHl<k,rSI" , Id,i l dr,:n nofrl"l".' dom- sin politikk på snevert parmenhdens omdom!ne», Det
19, a l le e
en nors e mers ,an: ,-amu aSjeagen- tiplan. økonomisk, sosialt
annet som er karakteristisk ~itg~tf;~~,~tl~~tl)i[l~I~;",;g~g, ~tl~~ pressde (si'!1 langt jl"fi l,<jen-I t.(tJ~Jel· fikk jo d~1 enNerett til :l. og kulturelt, Omtanke for
for nasjonens nuværende
ner
en (a) er e e t laro S l c SlHJrSm,..
oe som
nedfall er at intet blir god- pert olllr[,de fra Lindesnes ((Polit og Land» som re dak- ganske naturlig lettet ka- et noenlunde sikkert fortatJ:....illler ser nevneverdig av til Nordkap, under våpen- sjonelt sotter fingeren på muflasjearbeidet betrakte- svar, om bare et rimelig efdagens lys, dersom det ikke stillst.anel. Da disse Iwnse, det sentrale problem med lig: Uansett hvordan en per- fektivt nøytralitetsvern, var
~tammcr fra villedernes lille kvenser måtte tas som følge hensyn l.iI norsk EEC·med- son under de ofte nokså ikke forenlig med de styrendiktatoriske krets! Det an- av det. man/;lcncle beredskap lemsskap:
FrCJlllllCdal'hei- forvirrete forhold hadc!e stil- des materielle og ideOlogiSke
seeSlk,lte nødvendig å doku- og av 11l0bilispringen som (\1'1'1]('.
let SE>[; t.il nasjonens interes- perspektiver, Og da krigen
""'~~=~~l-~~~~ uteble ble Norge forlatt
llc!.cr:nende nok er det ser, kunne man i mange tiI- brøt ut i september 1939,
m~.!lkre dagens lendeIser av sin ItOnge og regjering, st.ort sett de samme kretser felle dømme ham eller hen. var Norge - fra naturens
kanskje Europas Id~:~~i'! \;~; ~o~1(::;e;n~~,t ~~,f:'~ l\1"n del. må npvnes nt da· som i lD4()~45 forargd seg ne for brudd på deu nasjo- side
teste land å forsvare - et
Iige i denne situasjon for værende kronprins OLA Vover all mi'tte i anlerlning av uale furtcplil<t.
av
de
slettest forberedte,
statssvindlerne
at de ville bli tilbake hos sitt folk den t.emporære tyslte invaDet var den vi quislinger
,
i dets trengseL Han ble nek- sjon og ol,kupasjon, mm nu lJIe dømt for å ha overtrådt, Men nå, da det skulle være
luennom sine i mange år t.et. eld! Dette er dnt store er de ivrigste propaganclis- Og nr,r noen utenfor NS ble tydelig for enhver at konIseenes~tte røkleggl?ger av: æresblacl [or vi'!r Konge i ter for en ny invasjon, En dømt, som f. eks, en av flikten når som helst kunne
vesentl1ge samtldshlstOTlske dag, Men da hans forslag invasjon som fortvilet lett ((B!Ucher»s fremste bane- bli utvidet til vårt eget land
sammenhenger, frekke lov-lom å bli i sit.t land da som kan utvikle seg i rptning av menn, løytnant Bonsak, så - nå ble de vel gjort noe rabrudd, og narkotlsenng av værst. det knep lnmne en okkupasjon _ med gode var nok den egentlige grunn dikalt for å ta igjen det forrettsbeVIsstheten (se prof. skape en farli" eftertanke i utsikter til å bli temmelig en overtredelse av furteplik- sømte?
SkeIe) ~va angår sentrale det norslm folk om de und- permanent,
ten, uansett hva der står i
General Ruge gir svaret (i
~unkter l rettsordenen -, ~r veknes forhold - har nasjo- .Jeg har tiellir:ero frcmhe- dOll1spapirene_ .Jeg slutter utdrag av brev til Einar Gerl erd med å skape en falhg npns «];pl"('J'f'» (J1l(1(1 ~Inls· v,,1. al. ((],(lI.!SO)lpr:j<\I'PI.»,'; ho. r1"l.!e av d"n n'nl: ul. (lvor- lmrden Jfi" sept. -47): ((Il<lclopposisjon
1110t SIW erselv,
• l) 1 I'
- I I ~ s'l'
' var k:unuflns,1<',
'en
l
"
de regjeringen NygaardsSom
i 'enevoldsticlen'
jo S'I ,I l ILl(
( (' VIS Sr' < "
t<lpe vNlmot.lV
ve deneIe f orsr,I<elsesfullhet
arolen i Da 'en's N~r e'
"n ny ((F:RINDH.~NG» om oppgave myndighetene åpen- som lmmuflasjeagenl.ene el- vold våren 1940 ofret noen
p VI alene ;itel
g ,
Kon" Olavs ~lrkelI" norske bart satte seg - og g.ien- lers, også innen rettsvese- dager på å sette seg virkelig
F
't' I k '
I 00; d"mokrat.lsln" dlssens dal nomførte på en meget rlyk· net, dengang viste for det inn i våre mobiliseringsforør
t'
IlC
en
,ond
l somt Krege
dot
- På den 111i'!te f.ig måte, Dog under tilb'or(Fo"J, Jld, 7)
hold, og hvilken tid det måtfor b ryesen f I a vpe, om- at lgjaldt,
n
t
l' I I
f - l' l
'
te ta å sette Forsvaret i
mer den i <;lisse ill' fraJop. 't' nda sys ema,lSt mr 01- 19lensyntagen overfor VISpen?
let en, se folks ønsker om økonomkampberedskap, ville nok
,
. , isk vinning ved å sl.olte oknatten til 9, april ha forløpet
annerledes - - Denne nwrNår vi i denne av Riks- kupantens krigføring mot
kelegging omkring forsvarsNår POLK OG LAND har advokaLPr og [lV den hele andre makter.
beredskapen (at folk ikke
medvirket ti! å stille eliagno- herskende klikk ugranskec1e
Til erstatninr: for den nafikk vi!.e sannheten) forte
sen på sykdomskompleltsel. og forliclc1e svmre kavalkade, sjollal" v('nwlllild, SOJ1l d"
oss direkte i ulykken i 1940»,
- ((SAMFUNNETCi STØT- av sllilullonl i Norges nyeste salllm" Itrdser ,knl~an!~ ild,,,
Ved krigsutbruddet erTER» - har vi funnet det historie dm'for nød sak es til var noe særlig begeistrd
/
klærte Regjeringen Norge
hensiktsmessig med en mest å vise vår honnør til de myr- for, innførte man med
nøytralt. Men også nøytralimulig saklig undersøkelse av dede og deres efterlatte og tilbakevirkende kraft - en
tet fører med seg visse forkonkrete d~taljer i de emner klarlegge
gjerningsmenns viss nasjonal fllrtclll~kt. kalt
",,~, '\' \:;;
pliktelser, militære, folkeVI gjennom årene har kon-, og høye oppdragsgiveres ((fast naSJOnal holdnmg»,
.-'\ ~\'l'
'lf!"
rettslige og moralske, og det
sentrert oss om,
mangel på
dømmekraft,
Dette begrep bød på vel- i~/.-:;-,
".;,,' I ilL
, Dette gjør vi også i disse riksfornemmelse, lovlydlg- dige fordeler, ganske særli" ~::'"
- t>' "~ ;-...'
skulle snart vise seg at våre
OKKUPASJONSTIDENS
het og mennesltelighet - Sy-, etter at kamuflasiragonturet rI,~
~_
ff
myndigheter ikke var den
(FO,IJ, Hd, 6)
LIKVIDERINGER, det vil si
(Fo"J ,rd, 7)
gikk over fra "Stemmen i -~"'-{)__ '" -

I

rer
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d
l
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I

il~viderillg'elle
(I'orll. fra lide 5)

nes oss intet mer egnet enn
gjenfortelling fra den ilJe·
gale helteskares trykte skrift
.ter, om dengang man herjet
værst på bestilling i
«CIRCDS NORWEGIAN".
Se den i denne serie tidligere dokumenterte artikkei 43 i Haagerkonvensjonen
KQverenslwmst om Land·
krigens Love og sædvaner»,
inntatt i Norsk Lovtidende
1907, side 265:'

helst det partiet jeg har
holdt meg til.»
- ((Er du siklccr på det
da?» sa jeg. «.Ja da», sa han.
Han var kjent for å holde
seg til NS, men hadde aldri
kommet til å melde seg inn.
Ved en undersøkelse viste
det sP.g at mannens legitimasjonskort var lydende på
Kristian Kristiansen. Uvdal.
'Elllommebok med tre tusen
kroner samt brødkort, utstedt både i Uvdal og Geilo.
«Det var nå Il,lminnelig
stemning blant gutta for å
sK:vte karen. idet han jo ty·
delig haode gitt uttrykk for
å være NS.»

«Naar den lovmæssi/:e
rna gt faktisk .cr gaaet over
til okknpanten, skal denne
ta/:c enhver forhold~cl
som beror paa ham for
om· 1 aaVI( t mil I a
'l"
\l' Strålende mottal,l'!se hos
kalte I:
ret c o~ sIl,re den offcnt.
britene i SIS
Hden'
I1~e or(Jen og (Jei. ollent·
På side ~5: <Il London fikk
'ndte, '
It/:e liv.»
jeg en strålende mottagelse
dens ,"
~-av SIS. Jeg ble hentet på
,oka- :~
En av sabotørene vitnet i jernbanestasjonen av to brilitia-;' ,aken mot professor Adolf tiske offiserer.
fartloel at Q7itene likte ikke
Av sikkerhetsgrunner ble
)~tyr;,: det gemytlige forhold mel. jeg ikke sendt til den van.
:Iske ,,_. lom nordmennene og OKKU- lige treningsleir for, å bli
den ."):. panten. Det gjaldt derfor å gransket og forhørt. Offise.
ngen J filaITirlgert sabotasje av rene spurte om jeg ikke had.
r for:r:: enhver art for å lå tyskerne de lyst på en liten rangel,
e retil å reagere med mottiltak og vi reiste direkt.e til nat.t·etts-.;. slik at hat.et skulle flamme klubb. Jeg forstod meget
e til-": opp mot dem. Slik ble den klart at regningen skulle bli
,I' at;~, blåøyde OLA lurt dengang. betalt av WAR OFFICE, og
~tek·· .'
•
begge karene som var unge,
En av de norskeste, muli· hadde interesse av å nytte
'mga,
gens reale ste - av billisk' dette høve i størst mulig utelige:~.· sluhet - kanskje _~r- strekning." Side ~o: «Jeg
g ogt; fø~ sabotøren som greiet kom først ut i SPECIAL
3ret.. '· med den stuploe, forferde· TRAINING SCHOOL nr. 1 i
3S at ~l lig-e senking av Hydrofergeu nærheten av Southampton i
;ett»,o: på Tinnsjøen, senere oberst· Sør-England." '
ynes:; løytnant
nut HAURELID
l på -~, skriver tilsynelatende ærlig nalll{Clid eni/: i at det til.
riks·
og usminket, i boken <DET dels var en gangsterskole
DEMRER EN DAG» om dp.
ItUngtvanlll)·sabotørene
Side 37: «Tyskerne har semøtte en fremmed kar på nere flere .ganger betegnet
Hardangervidda, side 91 til ~~n sl~ole VI I deIorente na·
92:
sJonels hemmelIge sabota_ «Han ble undersøkt og sjetropper
gjennomgikk
som en gangsterskole, og
,orhørt, og det utspant seg h .
å d
en ganske pussig samtale. .VIS en ser p
et rent prakt
Situasjonen var nokså for. tIske fag så l?adde de utvIItvilt for oss. Ikke kunne vi somt rett. VI fIkk lære alt
I nær
ta ham med oss, og ikke .som var
' .brul,bart
,...
' kunne vi la ham I!å. Dmpe kamp, og VI lærl.~ mange forL
k
.. h I
mer for sabotaSje ,)
'lam unne VI.lO el er ikke,
. ."
'.' .
vis han da ikke slmUc "ise
«Det fmnes mgen annen
sel( å være NS. (Uth.her.) lov fm' krI,gen enn d~n at en
En av oss snurte: «Er du må seJre.(.) De amenkanske
medlem av NS?" _~, gangste~e Ville vel ha sat.~
svarte han. «jeg er ikke med. s~or PrIs. på de kurser. VI
lem akkurat, men det er jo ~!~n~~n;~~~~je~ekt~~~ ~~~~

«Vi som var fra et lite og
undertrykt folk grep med
glede og uten å skamme oss
til etlwert middel som kun·
ne skade fienden. Den under·
legne har ikke råd til å føre
krigen som den sLore øns·
ker, og alle de hundrevis
tricks som vi lærte under de
forberedende kurser ved
kompani
LINGE, skulle
komme oss meget vel til go·
de.1l
VI FORTSETTER MORD.
LISTEN

l

,.~_##"_#~"*"r,.

Hjelp oss å hjelpe!
Send ditt bidrag til

HJ ELPE ORGANI SASJ ONEN
FOR KRIGSSKADEDE
Frontkjempere og falnes etterlatte

Postboks 1407 Vika ,Oslo 1 -

~----------

I

(I'or/J. fra lide 5)
Hellas er den vel forholds·
finansielle handlingsmotiv. vis uskadelig, ja den kan til.
Det ville være urettferdig ogmed være ganSke opp.
«NORSKE
NYHETER"
som revy.
melder 9. mars 1945, at å beskylde disse kretser for muntrende, nummer 1 Verre blir det når
«hjemmestyrkene)) I Grans· politisk prinsippløshet:
herad har likvidert ,mngive- ,Tvertimot, den nye invasjon den i forening med gevinstren" Erling Solheim, bok· plederes utfra troskap mot motivet gjøres til program
handler i Moss. Han ble fun- det samme gevinstmotiv for seriøs politikk: Det nornet bakbundet i en grøft i som man allerede den gang ske velferdssamfunns rik.
Gransherad. Det var på viste en slik forståelse for. holdige utvalg av sosiale goder vil utvilsomt trekke
llJemvel Ira en fjelltur at
likvidasjonen ble gjort. Sol·
Fremmeo hjelp er ofte en mange til landet.
heim ble drept et annet sted risikabel affære, enten det
Kan hende fremmedarbei.
og fraktet dit folk i Grans· gjelder soldater eller arbei·
herad fant ham. Samtaler dere: Romer·riket, styrket derne i første· omgang ville
med en E.B. ga OPPlYSnin-, sitt forsvar ved å innkalle være en fordel for industri.
ger om dette. germanske leietropper, USA reisingen. Senere er jeg redd
her
sat.te fart i sin økonomi' ved fremmedvennligheten
:l ('rcpt, 9 brannlllPlln silJ'et negerimport. I begge tilfel· bare vil kunne oppretthol.
vcd sabotas.lc
ler fikk vertsfolket senere des dersom vi adopterer
spiseva·
ROMSDALSPOSTEN nr. erfare at de hadoe. trukket gammelpolynesiske
neI' .
274 lørda/: oen 25. Il. 1944: en Troyansk Hes.t mnenfor
Oscar Aall
Natt. til fredag ble huset til murene. Det er liten grunn
forsikringsselskapet «Fram» hl å tro ~t våre erfarmger
utsatt for sabotasje. 3 uskyl. ~on;mer til å arte seg vesent· -----.-.----~-.--~~~.._.~_ _
dige sivile ble drept.
lIg ,mnerledes.
Deres navn:
. Her i landet er en teore·
Tannleg€;
.7"ns Pettersen, f. 8. sept. tlsk ubegre~set fremmed· M ART I N KJE L O A A 5
1890. Ran var gift og hadde vennlIghet siste mote: .10
Karl Joh.nsgt. 23 - IV, tHv.
to ham
mer fremmed, dess bedre.
Telefon 33 49 00
K~rl 'Delbek, f. 12. mai Import av afro·asiatisk ar·
.'
lB!l2 Og hadde 9 barn.
?e~dskraft synes å være en
• __ u_, ,------ ' 4
S'
d F
f 15
t Ide som skaper ekstase også
KRI S T
18~~~r ossum,.. , sep. blant m::n~e som grunnet
N EVE N N E R
Under slukninrrsarbeio"t kommumshske
sympatier Har du lyst til l treffe gamle ven·
k I d t
t·o·
flt er motstandere av Felles· ner i et lpent miljø? - KriJI"4
~ SP o er e pn I smns ,I markedet.
Vel1ller møtes den første fredag
ombe og såret 9 brann·
hver ml ned i CoJletsgate 43. Etter
menn. Men som praktisk politikk
l
db'
.
.
en ta e er . et evertOing og an){NUDSEN, Oslo
~~ g~~::;~n~:~ho~C;:::::!e~~lledning til selskapelig samvær.
vennlighet, som ikke skal
Møtetid kl. 19.D
Knudsen ble likvidert en påføre vertsfolket skader ert,
av cle første dagene i sep· faringsmessig betin"et av et - - - - - - - - - - - - - - t.ember 1D44. Likvidasjonen
h
visst, biologisk adferdsmønANNELIESE PAROW
ble uHørt pi! ukjent sted, ster. I Polynesia synes dette
men liket ble funnet på vei· å ha vært tilstede: Ingen
TANNINNSETNING
en.~
bremser hverken når det
Trondheim
Kilde: «FRITT LAND,), gjaldt fremmed innvand. Gisle Joh!"'onsgt. 5 - v/Lad....
x. sept. 1944.
ring eller sexutfoldelse. _
moen kIrke - VoldsmIlld., •
Liket av ukjent mann i
Men dette må ses i sammen· ..,.-.---••• _ .........""............... _ ......,
heng med deres konkrete
militær målestokk var vel
Lysakerelvel!
menneskeoppfatning: Blant
Månadsbladet
vår metode ikke verdig en
«FRITT FOLK" fl4: <17. kannibaler blir fremmede
FRlHUGsoldat. Tyskern~ ~ar fors<?kt .IillLiLb.le det funnet et lik _ naturlig nok _ ganske
Upolitisk og romsynt orå skapeken. tradISJon
avI
sme
lett akseptert.
.
I kul D h
t aven ukJ'ent mann i Lys.
gan t or sunn og nasJona
mange nger. e ar age akerelven. Alderen anslåes
Så lenge den norske frem· tur, med artiklar om helseet pen~, velpusset billede av til et .sted i 40-årene. Høyde med vennlighet holder seg på og samfundsspørsmål, spade~ ndderlige, ger~anske 171 centimeter. Hjertefor· det teoretiske plan og søker nandetylg.ietongar,diktm.m.
~nger. Tyskerne sk.l,,:nner met tatovering på venstre utløn i kjeftbruk mot Syo· Fritt ordskifte om dei mest
Ikke hvor galt det~e blll~de hånd. LIket var uten klær, Afrika og deputasjoner til ulike emne: _ Ar.pris kr.
er.).~n
en krig
er r~d;rI1!;'»
' for b ladpengar
;zJ;l
,. r ""1.- hadde få og dårlige tenner
40,-. P
ostgiro
l{ •
<-.
• . (utslåtte). E~ nyre mangl?t.
.
80821. Prøvenr. mot kr. 2,50
Den hIle kan bryte alle kn· (NyreoperasJonl. Det ble Ik· ne spores til noe sykehus. i trim.
gens reg-ler og sivildrepe un· ke meldt savnet noen i den Dette likfunnet ble ikke et-I
.
..
der okkupasjon _ e.f oy".n. a~deren, og unoersøkelser I terforsket etter okkupasjoUtgJevar: Erling S~lm,
synlig I{uut HaukelId blItt vIser at nyreoperaslon som, nen, hVIlket tyder på mord.
.
Kl n n
inubildt av SOE og Wilson? I nylig var foretatt ikke kun•
, ................... - ..."'. " ........... ""'""

SOLIIEJM, Erliu' Moss

I

I

I

ren Baron Grimburg.
Forbundspresident Franz
Josef stanset imidlertid pro·
sessen. Og ikke nok med det!
Jonas utnevnte dobbeJtsnik·
morderen Grimburg til sek·
'sjonsehef i det nydannede
forbtmdsministerlum for vi·
tenskap og forskning! For
denne .baron er en erklært
sosialist!
Historien har jo en spesi·
ell interesse for nordmenn
eftersom ~ dobbeltsnikmordet ble begått her.

----.,...".-

Finansmotivet - -
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Stiftelsen
2014 Terboven mente det
, norsk Okkupasjonshistorie,
fordi
ud øver d~n lovgivende Magt I var absolutt nødvendig til
ved Stortmget». Grl. § 17 be- ,sikring av offentlig orden.
ts / krefter dette: «Kongen kan Men da de avsatte dommeret give og ophæve Anordnin- ne 14. mai 1945 uriktie- mener ger; dog aa ~e ikke ~tride te de fikk sine sti"ilinger
ti- mot KonstltutlOnen og de af igjen ,ved selvinnsettelse,
cd, Stortinge.t givne Love.» In- opphevet de selv totalt Art.
si- gen av dIsse para.grafer var 43 og innførte istedet de illelr. legalt forandret Ifølge Grl. gale anordninger, ikke bare
:u- § 112.
fordi Norge feilaktig menlet
Stortingsproposisjon nr.' tes fritt 8. mai 1945, men at
~ts 83 (1951) var ,en av ?-dvars- de også' var tilbalrevirlrende.
lei- lene fra Stortmget tIl dom- Det var i strid med Grl.
rimerne (da disse gikk inn for ~ 97: «Ingen lov maa gives
de for.henværendes utsagn tilbag'evirkende Kraft» og
da 14, mm (1945): «Ingen slml straffelovens § 3, første ledd,
lIe» dømmes for ert handling el- bestemmer: «Har straffelov~r i ler forsømmelse som på den givningen undergaaet For(or- tid den ble begått ikke var
(Forls, side 7)
r i straffbar etter nasjonal ellØtP. ler internasjonal lov». Imid- '
cr r
lertid hadde det forhenvær- ALEXANDER LANGE:
ende Høyesterett i møtet 14.

n:
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ge uke er Norge atter igjen
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et fritt, selvstendig og uavhengig rike - Høyesterett
tar derfor i dag opp igjen sin
virksomhet».
. Ved denne beslutning innsatte de forhenværende seg
selv som høyesterettsdommere, som de ikke hadde
vært på ca. 4 112 år, da de legalt oppsa sine stillinger 21.
desember 1940, og ble avsatt av Terboven som tysk
Reichskommisar ved nødvendig ansettelse aven ny
legal norsk Høyesterett med
medlemmer. av «Nasjonal
Sam1in~» i henhold til-Tysklands rett og plikt som okkupant ifølge Haagreglementet Artike143 til «at gjenopprette og sikre den offentlige
orden og det' offentlige liv;

ltatt
1910,
ende

,436

rettyrke
.følelp det
vestee ved
rkjen,andet
kter i
'forge.
;terett
lovgiv~

~

Hartmann, som ikke b
let la seg sensurere. ]
opplysninger fra Dal
viser at det er samrr.
tikk en bruker der for
rettholde
historiefo
ningen, og vi skal be re
Om det her. Våre lesl
nok kunne trekke sal
ligni~ger med de.t sor
går l Norge.

At det her i landet holdes
skarpt oppsyn med det som
får lov til å slippe frem for
offentligheten om forhold i
forbindelse med okkupasjonen og' historie legenden, har
lenge vært kjent og bekreftes også stadig. Vi nevner i
den forbindelse politiaksjonen mot samtidshistorikeren statsstipendiat Sverre

ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove
forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å undersake i offentlig-rettslige former - ennsi å sake å bote på.
EN FORTEGNELSE ·MED ENKELTHETER

Slik som vi i Nor
professor Skodvin, S(
doktor og professor
skrive okkupasjonsh
men unnlot å nevne
gjørende dokument
man fremdeles strid
og som han nå også
artikler i Aftenpos
nødt til å ta opp til dr
slik har man i Danm2
gen I-Jæstrup. Og son
vin har dannet skole
ge og har laget sitt
vi hadde nær sagt }1
forvrengningsinstitut
det ville vel være injl
de, så vi tar det i m
samtidshistorieiI
slik har Jørgen H!
elev amanuensis 1Poulsen skrevet en l
ling om «Besætteises
og de danske Nazist
denne avhandling h
spesiell oppmerksorr.
di den klart erkjennE
øves sensur over d~
storieskrivning. Ek!
det, som anmelder
desember ifjor, settE
så som overskrift «F
ne staar for Censur
Danmarkhistorien
fjerne det, der ikkl
dem.» Ellers heter (
dets anmeldelse:

fra Melhus. Hun var forlo_ULSBERG-MORDET
_....",-_--:---r
Et mordmysterium som al- vet med en mann i Kvikne.
dri er blitt etterforsket og De hadde tatt ut lysning og
var i full virksomhet med å
heller ikke oppklart
forberede bryllupet. Dette
Av vCir spesielle medclrbeider G,K, var selvfølgelig alminnelig
nen.J9. april 1945 ble tep- kjent, og så skulle en lokal
pet rullet opp for ' en av «humorist» muntre seg med
hjemmefrontens mest av- å lage litt forvikling i den
skyelige mord. Da fant en anledning.
m r
mann
helt tilfeldig et kvinneDenne lokale «humorisifølge
lik
i
en
råk
i
Orkla
nedenten»
grep til det ikke helt
Folket
for Neverdalsbrua, øverst i ukjente trikk der i bygda å
Rennebu. Nærmere' under- skrive anonyme brev eller
søkeIser 'viste at kvinnen undertegne med falske navn
var skutt i ryggen og kastet og fremsette skumle heni elva. Blodspor kunne føl- tydninger eller ville påstanges opp til veien og videre der.
et godt stykke langs veien
Som det alltid har vært
opp til brua. Der var også her i Norge - helt fra heblodflekker,
Blodsporene den dommen - var det også
var iakttatt etpar dager før, på Ulsberg. I trengselstider
og de som så dem mente at steg det fram en menneskedet hadde foregått ulovlig type som i sin perfide fan- ,
elgjakt og at innvollene av tasi var overbevist om at de
slaktet på .denne måte var ville gagne landet og sin
bragt av veien. Noe annet egen «heder» ved å myrde i
var utenkelig.
virkeligheten uskyldige kvinKvinnen som. var skutt ner og barn!
var den a1L.år gamle, be-I På Ulsberg bodde det en
efter eget, ønske, men innsatte seg selv, igjen skjedne og litt forsakte~- slik person, Som hovedge-l
_ i mai 1945/
pleierske Borghild Odhind
.
(ForIJ. Jide 8)

«Rygter vil vide,
højeste Sted i USA
om Mordet paa Præs
nedy, som ikke kon'
staa i Historiebøgel
ringer afhængig af (
de Ledelse. I Danm
den Slags ikke. Tre
Noget af det mest
(Por/J
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LØRDAG 12.

~A:' ~t;..l(,A ...k..j A.~~:AWE/t).-

>-:
-ROE N

seheft drev han med 11 åpne
Il,
j !ti~~dM~\\;;_ ~~,~ ""/ ~
andres' brev og pakker.
-~
'--'-~~»~{f' IT.I' r0,.6 _
«Humoristens) brev ble og~!';1
sl1 åpnet, som beregnet, og
~
der
luk~ostmannen
SKumle saker. Brevbryteren , DØDSFALL
gutt og da monarkiets fremkont.aktet e~ kompis i Ren-I Redaktøren av det kjente tld,. l~gger. han: va;mt. pl1
nebu om sm skarpsm(lIge tyske
tidsskrift NATION hJel tet VII h,m ,111m ede
oppdagelse, og han fant ut EUROPA, Arthur Erhardt er straks ha åpnet adgang tIl
OSS
at her var en fin anledning avgått ved døden, 7G 111' gam- tronfølge lor kvmner. Og
til dild, sl1 han kontaktet Ii- mel. Han har p1\ en modi~, fOl~ Slklw~'hets Skyl~ VII han
Send ditt bidrag til
kesmnede I Meldal, er det anstendig og Iremragencle ogsi't gl Sonja adgctng til å
sagt. Ved 20-tiden 29. novem-/ måte redigert sitt tids~krift regJere. som monark der- I
ber 1944, kom to menn opp slik at det har vunnet seg som, hVIS. VI tro! ikke Thy-I
III gården i Kvikne og bad I venner og lesere langt uten- ness og Høyre gjør det noe
om å få tale med Borghild I for TYSklands grenser. Er- vaklende norske monarkI
uten selv i't gi seg til kjenne I hardt var soldat i begge ver- noen tJ(meste ved 11 ta spørsFrontk;empere og falnes etterlatte
halvmørket., Hun fulgte denskriger og startet sitt ml1let. om dets eventuelle
mtetanende med dem. Da tidsskrift i 1951. Erhardt fremtId opp niL For det er
hun ikke kom tilbake da- døde plutselig bare m dager vel egentlig slett Ikke Sikkert
Postboks 1407 Vika ,Oslo 1 - Postgirokonto
gen etter, meldte hennes for- før han skulle æres ved å at det norske folk ønslcer
lovede fra til lensmannen, bli tildelt U1rieh-von-Hutten_ noen tronfølge I det hele ______ • ______'__~_~___~_____~_~_~_~_~
som straks satte igang efter- medaljen. Forlaget meddeler tatt?
forskning men uten resultat at utgivelsen av NATION
ER SADA T EN SLAGS
le gjennomføre en
like til Borghilds lik uventet EUROPA vil bli fortsatt i avHUSSEIN?
den kirkefiendtllgc
ble funnet j Orkla.
dødes ånd.
Ja, det kan vel være grunn gen i Moskva. Sta
Saken ble så meldt til po«RUDOLF HESS-GATER»
til 11 spørre om det efter at med de nu så ben
litiet til oppklaring.
l MUNCHEN
HØVRE GEBERDER SEG
han har ryddet sine med- - Paven? - Hvor
Dessverre var det ikke raPå 3D-årsdagen for Rudolf beilere blant de egyptiske visjoner har han?
, re resultatene som ble opp- påny som en elefant i en
Hess'
freds
flyvning
til
Engglassbutikk,
denne
gang
i
hauker av veien og i den annl1dd. Krigen: var praktisk
*
talt slutt, tyskerne var slått, forbindelse med Sonjas fo- land ble gateSkiltene i tred- ledning berømmes av selv- .... -.,.- ...
W"\
ve
gatekryss
i
MUnchen
restående
nedkomst.
Den
geeste
Golda Meir, som «håpet
og en forvirret oppløsningstid begynt. Tiden var inne skjeftige . stortingsmann overklebet med gateskilt at han lconsoliderte sin stilMånadsbladl
for kujoner å demonstrere Paul Thyness har i en sam- som bar pi'tskriften «Rudolf ling.» Er det amerikanske
FRIHUGhvilke «helten) de egentlig tale med Høyres Pressehyri't Hess gate». Det ble ogsi't penger og løfter som står
Upolitisk og ran
var. Det var ingen risiko funnet det formålstjenlig 11 sll1tt opp plakater ,med pi't- bak Sadats nye kurs,'slik de gan (or sunn og nas.
lenger 11 utfolde sine lyster. reise spørsmi'tl i forbindelse skriften ,c1-Ian ville freden vel stl1r bak kong Husseins tur, med artiklllr u
De tok lov og rett i egne hen- med det norske monarki, og or: dør i fengsel. Spandau pOlitiske manøvrer?
og samfundssPllrsJ:
@r uten å bry SAg om slikt har også fl1tt høyrepressen 1971: :30 i'trs alliert skjendnande fylgjetongar, (
slnatteri som skyld og bevis i dette land til i't slå affæren sels-hyklerL» Politiet slo naFritt ordskifte Om ,
og demonstrerte sitt dyriske stort opp. Thyness er tyde- turligvis storalarm, men det MENS EN HER I LANDET
ulike emne: - Ar,
sinnelag med å snikmyrde ligvis bekymret for at det Iyklcedes ikke å finne pla- synes i't forvrøvle forsvaret 40,-. Postgiro for bh
en USkyldig og vergeløs kan bli en pike og ikke en katoppslagerne.
mere og mere med «demo- 80 821. Prøvenr_ mol
kvinne midt pi't en lite trafilcrati», har man i NATO-kol- l frim.
kert vei i halvmørke. For il Ii'ol' un;':'dOItIIlU'1I
lega Vest-Tysl{lancl gi'ttt til
slippe blodsøl i bilen, slepte
Utgjevar: Erlil
en viss innstramning. Fremde sitt blødende offer et
(J'orls. /r" ,rid" 4)
EIDSVOLLSSOVLEN
tidig skal således kompanilangt stykke pl1 veien og i kanselli tom ten
før
man
Efter Stortingets vedtak sjefene i Bundeswehr Inmne
~ -.-.._~
skogen til de fant en råk i skjønner at det i mange til- om ikke 11 reise den Eids- ilegge
underoffiserer
og
elva, som skulle skjule u- feller dreier seg om en slags vollsøyle mim har sluttet av- mannskaper inntil 7 dagers • KRISTNE VEN
gjerningen. Dette var etter pilgrimsreise for flere av de tale om med avdøde billed- arrest.
Har du lyst til llreffe !
deres mening en praktfull besøkende. For 11 få fart pl1 hugger Wilhelm Rasmussen
ner i d !tpent miljø? _
demonstrasjon på sann pa- turiststrømmen til der Ftih- har det kommet endel inn- OGSÅ ET FORSLAG!
V nlner møtes den før~
triotisme.
rers østpreussiske hoved legg i clagspressen som forOg siden vi nevner Rudolf
Etter at den egentlige fri- kvarter, Wolfsschanze, har dømmer dette avtalebrudd. Hess, sl1 bør vi vel også nev- hver mined i ColJelsgal'
en tale er det bevertnil
gjøring hadde funne!; sted,
pOlaklcene nu besluttet seg BI. a. var (IE't I MORGEN-I ne et fantastisk forslag som
ble også all etterforskning III 1\ sl'Ue opp naturtro voks- BLADET et skar'p1. mnlpgg ([pt hntlske underhusnwd- ledning liI selskapelig
stoppet. Det finnes absolutt figurer av lIltler og Gonng. av Lillpbet Pass Hun SkrIver lem
(konservatIV)
Ayrey
Møl",id kl. 19.1
ingen motiv for denne ugjerDet hele skal presenteres bl. a. at «For en brøkdel avl Neave kom med på et møte I
ningen.
som en spesmlattraksjon, og I de omkostnmgene som Ras- London. Han foreslo at RuFrk' Odland hadde iP..ill:,ll
OG Ll
POlitiske interesser, og hun få iorm som en «ri'tdslag- mussens SØyle VIlle Iwste, dolf Hess skulle 3/4 løslates!
Kjerschow/gl. J, O1
fi-arlldet ogsi'i S1!r forlovede nmgsseene»_ Pi't hgnendp VIS lean vi sikkert få en anpr- Dette var slik 11 forsti't at han
skal
Gormgs
kvarter
I
PassIcjent
utenlandsk
kunstner
skulle
gå
løs
i
den
tid
de
Telefon
37 769
å ha noe som helst med disse
Doks 3214 _ SaF
ting i't gjøre. Som menneske dorf rigg-es til for turist- til i't lage et sti'tlmonument I vestallierte hadde vakten ,i
nommen.
som avbilder alt og ing'en-I Spandau mot at han lovet
var hun meg-et avholdt, og
ting akkurat nu og enda ha I fl vende tilbake til feng-slet
mordet vakte stor uhygge
ger. Det som alikevel etter penger igjen til de unge den ml1ned Sovjet hadde Ekspedisjonstid: Tiesl
blandt hennes sam bygdin:
miri mening er det verste sl,ri'tlhalser. For ikke å snak- ' makten. Samme Neave opp- fredag fra kL 10 lil
ved denne historien, er den ke om alle de betydelige lyste ellers at han kunne Mandag og lørdag hol
totale
Iikegylrlig'het
som Icunstnertankl'ne som pr.. in- meddele fra utenriksminis- toret stt'ngt.
FOLK OG LAND - lasare
,1ny nc1 ip}wf-c,!)"!.. hal' vist, ved tervjuenc i dat~·.spressen vil t?ren at den britiske regje- ReJaklør Melsom k:
- - laste ni om Nordiska 'konse!,ven1: i't nekte enhver bringe, slik at vi virkelig får nng hadde gjort en ny henplregncs truffet efler
Rilespartiets verksamhet i
form for etterforskninr,.
i noe igj('n for at vi vil være vende Ise til Sovjet om å løs- ende avtale.
Folk og Land nr. lO?
Si't fremdeles går det «hel- så genc'n'se :\ holde en in- late den 77 år gamle, syke
For 20 norska kronor i ku- ten) i vårt land som kan ternasjonal konkurranse om H4r!01f Hess.
Abonnenmentsprj~
vert till Nordislea Rikspar- skryte av å ha myrdet en nasjonalmonumentet.
Kr. 50,- pr. år, kr. 2
Om
.
tiet Bal( 162, 152 00
halvår i Skandinavia. I
I total sakesløs kvinne; en vinneren tilfeldigvis skulle HVA STALIN SA
STRANGNAS Sverige er- . kvinne som gledet seg Over være født ~orsk, 511 gjør det
Da den franske utenriks- kr. 30,- pr. halvår. I
haller ni partiets bada tid .. Iivet. Hun sto I bcg-rep med mgentmg Hiag, absolutt in- mmIster PICrre Laval I 1935 omslag inncnlands: K
ningar Nordisk Kamp oeh
i't stifte eget hjem da snik- gen forskjell. - Det viktige hes Økte
Sovjet-Unionen, pr. år, kr. 30,- pr.
NRP-BulJetin till årets slut_ morderens kuler rammet er at han !evpr nu og kan kom han i en samtale med'
Bruk postgironr.: 1(
Mark brevet med «abonnehenne.
laklw personlig slik Ht vi fl'- Stalin til il nevne hvilket. PO-/
Los!Ioalg kr. 2,
mang 1971,..
Vennllg hilsen ler at vi gir' noe for il få sitivt innt.rykk det ville gjpre
Il I
/lIS FO I.K OG
G_K.
noe.»
pi't paven, dersom Stalin vil-, _ _ _ _ _ _ _ __
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SIDE 5

Adv. Helliksens henvendelse til Stortinget

okku pas jonstidens
likvideringer

Vi bringer her annen del av advokat Sverre Helliksens henvendelse til Stortinget av 20. mai sist!.
Første del stod i forrige nummer av FOLl\: og LAND.

ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove
forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet il undersoke I offentlig·rettslige former - ennsi å soke å bote på.

Il.
Det under I anførte bør
vel være bevis for at Stortingsdokument nr. 1 09454G) og Stortingsproposisjon
nr. B:J (1951) forll'n~st har
fnrl<astct landssvilwppgjo·
rds lovli~het. Mell ogs,; de
inhahile og illkomJlcntentc
(\Ol11l11ere ~.iør ()]lJl~.jorci
u~yldig. En enkelt. inhalJil eller inkol1lpcnl.cnt dommer
gjør on dom eller kjennelse
ugYldig. Og in casu var de
forhenværende ultimo 1940
sclv()JlPsa~tc og erstattet
primo 1941 med legalt ansatt Høyesterett, gyldig også 14. mai 1945. Da ble de
arrestert og ble illegalt dømt
ogsl1 fordi de hadde for-

EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER

hindret tyske dommere i
Høyesterett!
Selvinnsatt som nytt HØYesterett virket de forhenværen de allikevel illegalt som
dommere i den første sal<C1l
for JI~I'ycstcrctt ved kjenlle!·
sen !J. all~. 1945 mot den unge Haaland, avsagt av 11
mann istedetfor som vanlig
G. IIensil,t.en var å ffl en
sl.erk dom som standarddom (res.judicata) for det
forestående landssviksoPP'
gjør. Med!) stemmer mot 2
dissentere vedtokes i det angivelige Høyesterett dødsdom av 12. juli 1945 i Eidsivating Lagmannsrett. Det
overveiende antall i høyesterettskjennelsen hadde del·

En av Norges mest nasjo· skranken. Wiesener skriver i
nale og redeligste menn - det i1~ke NS·vennlige «RAGtrafikksjef i leiegrafstyret, NAf{OK»s oktohemummcr
overrettssakf. Knut I{nutson. JJ!.1!.=..i en etter var memng
Fiane kom på sin minutsikre selvlysende artikkel «An1: ivailaring til kontoret i sin ved», såvidt vi Imn se, blant
faste rute forbi Mi.ljQ.!:§tuvn. annet:
18, Oslo klokken OH.05 den
- «Normal!. vil ingen fin21-septemoor 1944. Da knal- ne det galt at man varsler
tatt i de forhenværendes
let --skuadenii-rra-tO menn politi ved innbrudd eller
møte 14. mai 1945 og illegalt innsatt seg selv. Og 3 av
\m det has billede av på overfall. Men idag er dette
..;tedet, en tredje - ~~ 12lutselig annerledes som så
disse hadde også falt' for
tuar holdt vakt. Ifølge meget under krigen. Idag er
aldersgrensen, men deltok
n
'Scharffenberg skyldtesmor- d.e konvensjonelle terroLJ
ifølge vedtak 14. mai 1945
derellOefaling fra høyeste Norge så sterk at folk flest
i godk.iennelsen av iIlc~al
hold? I dette som i de aller ikke tør melde et mord, provisorisk anordning fra
fleSte likvideringer under dersom mordet skjer den
London av 26. januar 1945,
nkkupasjonen (og efterpå?) vedtatte veien. Da t@: man
der hadde vedtatt midlertin man med god sam vittig- ikke trekke angiverbet.egnel~•
dig unntak fra loven om al.. dt sette likhetstegn mellom ,,>en prt seg ...Man kunne selv
dersgrensen av 14. mai 1917:
f.Q!brytelse - politikk. En bli sl{ytesldve i nest.e om·
«Medlemmer av Høyesterett,
særlig forkrøblet og stiv- gang. Og slik går det for seg
som er utnevnt før 9. april
krampeaktig sådan.
at ikke ett menneske rører
1940 kan uten hensyn til
Fianes enke - fru.Al.Yilik en finger for å stanse drapsoppnådd aldersgrense fortl"iaJlQ.... ble i 1948 dømt fOT mannen når en politisette i stillingen inntil 30.
il ha villet søke å oppklare mann eller et partimedlem
juni 1946».
mordet. på sin mann!
blir skutt ned på fj"aten. Man
En så ulovlil( dommeravØyenvitneskIldringen av lar den riødp. ligge og grtr 11-'
gjøreIse, som kjennelsen 9.
denne «prisbelønnede dåd» bekymret, eller i beste rall
aug. 1945 fra det u~'yldig-e
start.er vi prt første side.
vetl.sluemt videre.»
Likeså viktig, ja viktigere
«S[, lJl"er ela nyheten om
Høyesterett ha .. neppe noen
g-'L11~ vært v('dtatt i Europa.
enn denne oppramsning av riet sisLe drapet seg over byDødsdommen
12. juli W45
overlar,te drap - uLført. ell",' ('n i en "tmosf;p!"e av glad
tolerert av den herskende nyfikenl",t. parret med sløv
var også ulovlig. Den bygget
lelilek, er efter vår oppfat- likegyldighet for
saleens
på de forhenværendes møte
ning lovens, og rett.ens mennesleelige og samfunns.
14. mai 1945 og vedtok ulovgrunnlag for det norske messige sider. Og i nyhetens
lig enstemmig fortsettelse av
samfunn! En gjennomgåelse lejølvann følger med usvikekrigen fra London, så Haalands anførsel om at han
av den for vårt land og folies lig sikkerhet og bimmelroførst meldte seg som NS _
eksistens
livsnødvendige nende
kritikkløshet den
r·
og hirdmedlem _ begge pasrettsorden når det gjelder hvermannsforklaring, at den
sivt _ sist i desember 1940
menneskelivets' beskyttelse drepte har vært et moralsk
Fra brev til daværende statsminister Borten
og hadde lest i tysk politi,
mot mordet i mørket, og mindreverdig individ. Eller
hvor han var ansatt, at krisom den herskende klikk som det heter i t.erminoloMed Deres gode gaver og og luft i landet. Kan vi leve gen opphørte i juni 1940,
"Il befalte det, nekter å[i;lf'n. Han har Vfr'rt angiver.» vinnendo vesen kan De uten av pengesedler i den tid som hjalp ham iklee .
•nske. «Med ct.ctte slagoril dre·
ner man sympatien for den tvil holde det gående der De nu er synlig?
.
Som avgjørende bevis for
~.r.advokat. Albert
drente og man rett.ferdiggjør er. Men istedetfor å verge . Hvordan ~ed ernæ.rmgs- norsk
landssviksoppgjørs
Wleseners artIkkel om
f!' m'n en i publikums øy- seg mot små -og yrkespoliti· sItuasjonen I Norge! den j ulovlighet tillater ,jeg meg å
"ANGIVERI»
,.le l g
.,
11
keres taktiske f1isespilckeri permanente ve~denskns~ o~ anføre fra den verdenskjcnHva man fra dette hold ~ik F~~s;a~~~e~~~~!~~e~~~ og 2 og et halvt mål - hvor- permanente leng frem tIl fl· te britiske: "Opl1 en hcim: Ine_~.n 1.<an mene om Albert av alt som er siofelt. Ja. det for ikke da stille kabinett- nalen. ved ca. år 2000? Man ternational Law», Bind I, 8.
- 'esener - så er han uhe- er noe så ubegrinelig siofelt spørsmål på en kraftig opp- kan Ikke lengre prate og utgave, side 287, som i tidli~ef, en1lV No~ges m~st be: at det nest.en ikke sniller retning av Norges (U-Iands-) «konfereren seg bort fra det gere utgaver: Ved overskrigavede og kyndIge jUrIster I noen rolle 0111 det virkeli" landbruk og dettes nuvær- faktum at tampen allerede deisen av et lands grenser
er sRnt. _ Ing-en vil ned. ende selvforsyning på ca. har brent lenge. Man kan henfaller man under landets
verdi!!e seg 111P.C] nmr!11pre 30 'lo? Hva er Sveriges selv- Ikke preke tarmslyng ut av lov og overhøyhet i følge
flllneierS{1ke sl<.vhl"n hos den forsyning?
cl. ,;tatssamfunn .. Mm. fa: sa Bostedets I,ov.
som er 111i.stcnkt for noe så
Hvordan tenlwr yisse fra alltId: hold en ImJe I livet, Norges Konge og regjering
.q iofelt. H.er godtar retts- folkets nuværende og frem· Alexander.
henhørte følgelig under hrilri~ens forkjemner uten vi- tidige kRnskje katastrofale
Jeg har tilovers for Dem tisk lov og de i Norge bosnikskytteres dom- tilstander fremmedgjort.e og herr statsminister fordi De ende under norsk lov. Grl.
ct",re
stol.»
sterkt offentlig forsynte po- engang i Stortinget bevilget· § 11 er utslag herav: «Kon«Dpt svnes srt selvføll!eli" litikere seg et Norge uten Dem selv meningers mot og gen skal bo inden Riget og
at vedkommende ble skutt adekvat landbruk og fiske? talte utvetydig om okkupa· maa ikke uden Stortingets
- foreii han var an"iver.
Et Norge med Christian sjonsoppgjøret. Denne fak- Samtykke opholde sig udenDpt fallpr ingen inn at slut· Michelsens mardrøm - et tiske, rettslige og historisk for Riget Jængere end sex
ninp"srekkf," kan Vfr're om- sammenstablet analfabetisk sett kanskje største skyld- maaneder ad Gangen, med
vendt. - Man glir ut fra.nt. bysamfunn med sammen· forsl<yvende svindel i rikets mindre han for sin Person
hAn vRr nnghrcr fordi bnn.. pakket., tildels lissom-indu- historie. De var ganske tap· vil have tabt Ret till{l·onen •.
h i 81o>lL- - .lP,," "r jlrlm stri, fremmed et.ablerings- per selvom De nok var klar Av Grl. § 13 sees at regjerinN -medlem. Dpt. har sine j rett m. v., nedsementering over at de fundamentale og gen «(Ubrødelig>1 skal overHat/v. Alberl IP'eiener
(POriI. 1M. 7)
og ødeleggelse av Jord, vann
(Foril, lid. 6)
(For/I. lid. 7)
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SIDE 1

IIellil~sell
I

vil jeg gjerne få gi noen opp(I'orls. fra side )j
fiendskap
innstillet
fra stillstand er internasjonalt
lysninger som illustrerer holde Grunnloven og ingen norsk side 7. juni 1940 og forbryterisk eller krigsfor.
drapet på «Polly)). Under en I selvstendig rett har. Alle an- fra ty~k side 9. juni 1940. bryteIse. Det rammer norsk
korrespondanse med Bergen ordninger fra London er der- Ruge skriver i sin «Krigens I regjering, domstoler og påfikk jeg vite at omstendig- for ugyldige og etter Grl. dagbok)) I (946) side 411: I talemyndighet, og hjemmehetene ved denne historien ~ 49 har Stortinget enerett «Vt'llcnsiiIstanden er trådt l front for mellom 200 og 300
var så grusomme at selv bar- til lovgivning, moderert ved I Irmft den Il. Juni 1940)). Og I snikmord på landsmenn. Ju.
kede hjemmefrontfolk grøs- såvel tysk Ok. kupasjon til Haag-.Rcg-ulcrin/.:cn Art.
ridlsl, uvitenhet o/.: prestisje
set.
8. mai 1945 og deretter alli- bestemmer at «Fiendtlighe- opphever ikke straffbarhec,Polly)) hadde en meget ert okkupaSjon til primo t.ene innst.iIles» er identisk, ten og er enda mindre hjem.
stygg ccanklage)) på seg. Den 1946 ved Art. 43 om norsk med
«VaabenstilstandeJ1),1 mel for å straffe dem som
gikk ut på at. hun ga tysker- lov.
og Art. 37. (Lovtidende 1910 Ioverholdt norsk og interne opplysninger som førte
O
I'
. 1
side 4911): «Vaabenstilslan- nasjonal rett, Kongens ordtil arrestasJ'oner, tortur au
lell11,
Il, 7. ut- den _ indstiller overalt dell re om okkupasJ'onsplikter
hg-ave,ppen
side
Hil!Bill!
bestemmer
dødsdommer? Derfor ble at krig er en konflikt mel- krigførende staters krigs- 26. aug. 1940 og Stortingsdet besluttet fl drepG lll'rme. lom stater ved deres væpne. operasjonen). F'ølgelig også I proposisjon nr. 83 (1951)!
Ordren hle gitt og fullbyr- de militære st.yrker. F'ølgelig fra England. Og Haag-OVer-j' Bare et fåtall anket. PassiviFm AlvIlde hane, som j 1948 ble det. Men måten som morder- ikke ved handelsflåten! Side enskomst III Art. I (Lovt. tet tolkes som vedtagelse_
248: Bare fullt suverene sta- side 475.) bestemmer at
Statsansva.r bortfaller for
straffedømt for J ha søkl J opp- ne gikk fram på - fy.
«Polly og hennes familje ter er kvalifisert som krig- endtligheter «ikke skal be- dem.
l" ~ mordet på Jill nIannf
bodde i en tett befolket gate førende. F'ølgelig ikke i Nor- gynne ~ten et forutgaaendc
Stortinget har også ved
i Bergen. Derfor ble hun lok- ge! Norge var nemlig totalt utvetydIg- varsel, ~om skal sitt enstemmige President.
(Forts. fra side 5)
ket ut til utkanten av byen, okkupert med flyktet konge ~1a form aven kngserklær- skap på Elverum 9, april
I
grunner. Men jeg er såvisst kidnappet og ført tiLet hem- og regjering.
mg, ledsaget av grunde, ellerj1940
VEDTATT lføl!:'e Storingen jøssing. Og jeg har melig sted. Hert ble hun
Side 245: Under annen ver- av et l~ltimatum. med betin- tingets
BEMYNDIGELSE,
mange av mine beste venner k.neblet og lJ,unde på hender
get kr.lgserklærmg)). _I den og- GJENTATT det 7. august
denskrig var Norge ildw aIli- fø st II
l
d
I
j partiet. Jeg har adSkillig og føtter. Siden la «heltene» ert med Storbritannia.
1"1 e.l ~~ate ano~ nll~g ~n~~ 1945 (to dager før denpersonalkunnskap der, og henne på et IJord, og E~teny ,rl~S es en~m~, se ". ,IU I ulovlige Høyesterett avga
je~
hvor billig den er den matisk knekket ue hvert ben
Side 254: Det er opplagt at I 1940 al1l;a ,r"~.lt'rlllg-cn mtet kjennelse for dØdsdommen
gjel .; forestilling om at I i hennes kropp. Etferpå et okkupert lands straffelo- varsel hl, ryskland og be- på Haaland) fordi referatepar le
es r av « orræ e- ~eJfiliver på det som vcr forblir g.icl~cllde.
j grunneIsen: .((U~der den nå- ne fra Stortingsdebatten på
re» og ccangivere» i disse var igjen av henne. Da liket
Side 445: Okkupanten har værende kn~st~llstand)) var Elverum var blitt oppbrendt
ords odiøse forstand. Det er ble funnet ble det talt over autoritet over enhver funk- både rettsstndlg _o/.:. fals!<, og en falsk «Elverumsfull.
fristende å spørre den gode 40 knivstikk i den nakne sjonær.
Olmhørt 7. o/.: 9 ..lum: SlIk makt" Iladde
konstruert,
borger eller borgerinne j kvinnekroppen. Hva hun
o~så _med ~e andre I,rigsan. grunnlovstridig lovg-lvningsOslo: Var den eller endog måtte ha gjennomgått! Det
Side 447: Oldmpanten I,an ordmnger I ca. 5 år.
I rett til reg.ieringen. Men:
.
' d en I'Il e~gaIe pressen ansette
og avskjedige
dom·
den av de snikskutte vlrkestå
l' I
mere like
vel som andre
Anordning 13 sept 1940 «St or.l'mge t b e k. reft er a Iene
lig moralsk mindre verdt at hun var en hore. La gå
'..'.
ved sm beslutmng den geneenn De selv - hvis dette med det. Men når de samme funksjonærer_
an.førte som kn{rsbegrunnel-I reile adgang til å gi provisoskulle bedømmes nøkternt? som lå med henne. t.ortur- Side 616: Oldmpantcns dis- s~ .. , «Så lenge Norge er.l riske anordninger som ReHvordan kan De være sik- erte og drepte henne, hva J!Osisj')JH'r ov,'rcnssh'IIII11CIl_ In IUl og uten noe varse~ tI~ gjeringen har l den tid da
Tvskland.
som ref..'llPt
7 Jum
L:' ,.
t I'
'11W er samle t .»
keI' på det på forhånd? fuur el' da de? .
de mNI Art. 43 er legitime.
1940 for k"
nr'
d t ,,.or.lIl~e
meget vet De i det hele tatt
Denne hendelse utspilte
.
.
.
ngsll~ns '! mg, e Dette er formannens, prestom den drepte? De som har seg i en av de siste ukene av
Selv 1 dommer fmner .m.an også norsk ,I_ushsdeparte- dent C. J. Hambros, ord i
nektet å omgås ham, snak-' 1943. Grunnen til at C(Fritt/ den norske
rettsstndlge ment /.:odl.ok IfØlge :'-ftcn. «Dolmment nr. 2 (1945) side
ke ~ed ham eller overhode Land)) ikke omtalte drapet oppfatnmg at okkupan~en er postens referat. 20. jUl:n 19.67 749, i det reproduserte reieå k.1en~e ham? Har den tan- før i april 1944, skulle tyde fIende, men: ol,kupasJonen ~g morgenen SIde 14 I.Rem- rat ifØlge et privat oppbeke aldn streIfet Dem at mpt- på at det.te var en ugjerning Cl'. den vallh~e ,.>vergang til f:';~~~~~'o~rr~~li~~~':/~~~~ var~ eksemplar av de. forstandere kan være ær.lIge - begått av (cprivate» mot-I kngsopphør og I Norge var ledning flukt
n E I d øvngt oppbrente. Jfr. også
folk, selv om de Ikke SkH1~- standsfolk.
i.l
e~ I ng a~ «Dokument nr. 5 (945)),
><
TI
t
å
dl.
D
nevner
(]m
kng
var shl1J~r a c .mg S go ,some Men mordet ble godkjent
let «ti! det norskeogfolk",
ut- S om bl . a. SI'de 1. nevner St orKlør det?»
•
og av «proffen»
clc!.t;e, I,avIs:-n, så saken senelt 9. iuni 1040 dtcr of'8å tmgcts
og J?osom en akrigShandling, så Cl antagelIg dysset ned.
tvsk kri~sinnstilling og ltu_117'41~meJ:t m. 2 (194.,»)). Sjlde
skylden Ii ger iklm bare hos
Hvelll va,. mallnen som ,
1I
_
n
_ _
J
vIser mgen OPPOSIS on
....
ble are 1"
u's pr~, amas.lon .,. .1\1111 mot Hambros formulering
Solveig Alan
5Øalene, lIIen også l1Q:l. folk
1> •
l !J40 Kleider «et h.ærtatt av hva Stortingets virkelig
Hjem";;"ted ukjent:" Hun ble som Andenæs, J. Chr. Hau:.;e,
I all denne myrdingen er I~nd)) og ordren til I!llll~ære vedtok på Elverum 9. april
i aprildagene 194~, funnet Schjelderup m. fl.
det iklm til å unngå at endel cC! nord og sør»: «GJør Ikk~ 1940.
'
t 'll
som lik I Drammensfjorden.
,. d t
'1'
h
.
noe uoverla~t som kan gl
I l egg LII
et e VI .leg av u yggen blIr hengende erohr"rclI nåskudd ti! reoreRegjeringens anordninger
Hun var bakbundet, kheblet
og kvalt. Undersøkelse av li- med forbehold nevne fire igjen. Det være seg raseri. "alier)). ((Krigens Dagbok)) om nye lovbestemmelser 3.
navn på de direkte impli- sorg eller andre følelser. Det T. side 420 og side 421, for juli 1940,26. Juli og 13. sept.
ket viste fUllbyrdet voldtekt serte
i denne ugjerningen. heter seg så fint at man bare
1940
å I r
og
"S en grusom nlls- Jeg tar forbehold for jeg er skal ha de rent historiske h~c1e Konrrens og Huges pro, var ogs u ov Ige som
hanL ,g i underlivet. Hun
.46'1 samlet
vedtatt mens
Stortin~et
var
ikke sikker på om navnene linjer klare for seg. Jeg har klarnasjoner.) Publisert
"
i Norge
.iuni-sep.
var gravId l femte måned.
Ha,l,!c Norc:" vlrl,,'hg vært tcmhcr 1940 i strid med
Solveig Alan var Ikke NS, er dekknavn eller ikke. Min hørt visse ymt om dette. Til
men hun hadde vært ansatt forbindelse l Bergen var dere som snakker om deUe frit~ 14. mai 1915 vi!~c for- Stortingsvedtaket på Elveikke helt sikker på dette vil jeg bare sl: Dere m1\ ik- ,lYr", norsl, lov vært ~.J('''len- rUI11 om forbud mot anordved et tysk tjenestested.
ke glemme de navnløse lidel- ri ... ikkf! nrovisoriske anord- ninger mens Stortinget var
Den vakre unge kvinnen punkt.
ser som i bølger har skylJet ninapr e-itt fra London aven samlet.
Nr. 1: Olaus Kronstad,
ble bare ll.!!:.
hen over uskyldige norske flyktet kon!!e og regiering,
)) 2: Arne F'elelsen,
menn og kvinner.
~om splv var uten lovgiv» 3: Svenke Fogstad og
Dommerne etc. er inhabi~
F'or i noen grad å kunne ninJYsn'tt. ner hare kunne ut- le og vil ikke gå med på
» 4: Veiner Holdt.
uEn tidligere danserinne på
bøte på hva.,illnin side)) un- ø",,'s av St.ort.inget. Art. 43 gjenopptagelser, SOI11· vil
den Nasjonale Scene i J3erder okkupasjonen utrettet ~om unntarrel"p'. men norsk stemple dem som justismorI Mai-juni 104.'), sto en no- av «helte".l·erningcf», ser .l'eg lov. 0",,1\ vedtatt. av Konrre dere. Stortinget er derfor og
gen, kjent under navnet
"
• AI)'
t t 1
uPolly)), er funnet død av tis I Altenpostens aftennr. det som ,.,min oppgave å rive OP',TP~lel'lIlf'
l
ler ,av Il e- i henhold til Grl. § 49 den
Ik nt
d t b
f I I n" 1I1. mai )944, hemmeli!!- eneste som ved dom kan
knivstikk. Hun levde av pro- om en telegrafist på en båt
som hadde gåt.t berserk"r- ve,
I ave
unn a ~ ~e hc>lr1t i Norgo til januar
stitusJon og har ved siden gang
opphev" de dommene om
med en bajonett. Han slør 50111, de bol de vlkmgcr 1950.
av gitt tyskerne verdifulle ble
landssvik som i realiteten
tilslutt
overmannet. har, I~engt mellom seg og
opplysninger om hjelllll).e- Straks etter kom det to-tre VIrkelIgheten.
"
I alle utgaver av Oppen- allerede er forkastet, men
fronten.»
fortsatt i strid med Stortinhjemmefrontfolk ombord Og/
VennlIg hIlsen h<'im Il, hevdes at hvilken get.
Kilde: uFritt Land»,
G.K.
som helst: handling mot en
dag 26. april 1944. ' ons- skjøt ham ned med en reÆrbødigst
volver. Det såes ikke mer
(Fortsettes)
kapitUlasjon eller våpen.Sverre Helllliscn
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!lyre. lier relerercr jeg til 5
rnntgenfotogra[in
som
blev
Utt. Da jeg pil grunn av denne
mishandling aven N.S.læge' 0c~
jossingoverlegen blev på ubestemt tid erklært for arbeidsudyktig, blev min på forhånd
knappe brodrasjon satt ned til
omtrent det halve. Pra Helseddet på Ilebu foreligger der en
erkb:ring om at den rasjon jeg
da blev satt på var helt ut il:
strekkelig og sterkt helsened'
brytende.
K. er 3 gange av mig blitt an-I
meldt med oppgivelse av vidner
til politiet, men politiet har det
med å miste eller forlegge disse
anmeldelsene. Så her kommer
jeg ingen vei.
Av de avsagte domme i landssviksaker ser jeg tilsvarende for, (For/J. fid, 8)
H;
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Overdriver vi, tror De? Vi
har liggende foran oss et
brev som vedkommende
skrev 21. oktober 1947 - før
hans erstatningssak kom
opp - til Johan Scharffenberg, som ikke lignet dagens
nærsynte dommere. Han bå:m de så og protesterte. J. F.
'n- skriver til Scharffenberg:
'et
~o

.

·e.
ot
m
te
et
ti-

m
lil
le
Ld
n-

:k
Lt-

legg i anledning Deres redegjoreIse i Morgenbladet om Hjemmefrontens
mishandling
av
landssvikere efter frigjøringen.
Deres innlegg i Morgenbladet bar jeg ikke hest, men at der
i aller høieste grad er grunn ·til
å påtale enkelte av hjemmefrontfolkenes oppførsel efter frigjøringen er, sikkert.
Først vil jeg henvise til min
skrivelse til Dem av 20. mai iår,
og hvorav De ser at jeg som
siktet for lan dssvik har hatt et
fengselsopphold pl henimot 11
måneder.
Jeg kan fortelle Dem at i den
tid jeg var på Ilebu fra 4. juni
til 25. august 1945 blev der av
hjemmefrontsmecllemmer drevet
en mishandling og tortur med
fangene som sikkert i mange
tilfeller kan sidestilles med den
behandling som fangene i okkupasjonstiden fikk på Grini av
tyskerne.
Hvad behandlingen på Ilebu angår så kan jeg uttale meg I
av erfaring. Uten noen foran-j

I

ALEXANDER LANGE:

Jeg har fått tilsendt en artikkei fra F & L hvori signaturen Siegfried går til
angrep på menneskesynet i
mitt skrift «Germanernes
fordi og fremtid». Artikkelen presenterer mitt menneskesyn som darwinistisk,
og det er her å forstå som
en nedsettende betegnelse.
;'
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ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove
forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under·
søke i offentlig-rettslige former - ennsi å søke å bote på.
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER

V()Nnet!clrb. G.K. bere/ler idag om nen og P. Chr. ryggen til et

øyeblikk; og istedet for sigaretter, drar A.R. opp en finkalibret pistol, og med kalt
blod skyter han grepo-manavskyelig forbrytelse, nen i ryggen; og grepo-mansom slraffet gjerningsman- nen blør ihjel. Skuddet ramnen helteglorien. Den myrde. met en hovedåre i ryggrade som ble 32 ru;. gammel, den. Morderen fikk flyktet,
etterlot seg 4 mindreårige og kom tilbake til Oslo. Der
barn.
ble han hQldt i dekning i SørMordet på den 32 år gamle kedalen av to lærere.
hirdmannen og grepo-konDa det verste oppstyret
stabelen var meget rått. hadde gitt seg ble en av FuAnker rubottens
medarbeidere
'!"':~.".....L·J'~~~I.LI:~~~~~::J kontaktet. (Dennes navn er
rbryter
som takk
skulle lose mor.
nenne heltedåden», en helteigjennom byen til Singlorie som gjorde ham til en senkrysset. Der skulle en
stor mann i «gode nord- mann med lastebil overta
menns øyne.
transporten av morderen.
iHan og to til ble stanset Det var om å gjøre å få ham
a'.(- lensmannen i Grue og Per over til Sverige.
'Q. Christensen den 1. mai
Under hele denne tiden
~De ble så og si ta
oppførte A.R. seg som den
fersk gjerning, med ryggsek- reneste pøbel. Han~...rø,L~.Y
kene fulle av sljålne mnt- mordet, og fektet rundt seg
uu:eI.: A. R. spør om å få med en tysk bajonett og sa
ta opp sigaretter fra rygg- at han var mann for å drepe
~t0i~,i~i';,;r:::,;i,:,~i:~:,'IF
sekken, og det får han lov til. hvem det nå måtte være.
:<
Samtidig vender lensman(ForIJ. fide 8)
Mordet ~å_
grensepolItImannen;
Quist Christiansen.

I

Mitt menneske skal væ
viklet rent tilfeldig, m
egentlig sjeleliv og så
være underlagt den bJ
materialisme.
Forfat
hevder at det hele g
pust av iskald fornuft
hvori idealistisk nas'
ungdom ikke vil kunn~
ves, og han mener at TI
nal romantikken gir et b
grunnlag for norsk nasj(
isme. Forfatteren påp
også at paleontologen,
tol Heinz har uttalt at J
l).esket skiller seg fra dy:
ved sin åndelige kapa!
og at det er en eneståe
skapning skapt i «Guds
de».
Det er min mening at
tikkelforfaheren setter
helt unødvendig skille r.
lom utviklingslære og na:
nalromantikk og mell
materialisme og spiritua
me. Han setter også ef
min mening et overflø,
skille mellom fornuftsbI
og idealitet.
Innenfor nasjonalrom.
tiklren finner vi den oppj
ning at hvert folk har :
egen, spesielle mentalit
sin folkesjel. Denne oppf
ning at der finnes en Se
preget karakter i enhver f
kegruppe, støttes av mod
ne genetisk videnskap,
ved hjelp av, den siste, re1
lusjonerende retning innI
for genetikken, populasjOl
genetikken, kan slikt sa
preg forklares ved hjelp
den teori at på grunn av
spesielle krav ethvert natt
miljø stiller, velges der
de egenskaper som er gL
stigst for overlevelsen innE
for dette spesielle miljø. ]
dividet er alltid avhengig l'
og står i samspill med, I
andre samfundsmedlemmE
Derfor vil over et stort a
tall generasjoner de spesiE
gunstige egenskaper komn
til å prege hele samfuno
(Por/l. lid, 7)
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EN GRANDIOS SKANDALE

IDET og der latt seg forlede rer ganske

r~stet ved sommerens start til ubetenksomme anførsler, og andre"

det norske forsvar. En SkUI-I Slik talt~ han:, ((Pull rettfer- ikke synes (
le ikke tro det var mulig, dlghet VII vi ~ldn oppnå så tigecle ,andel
men de rote bøttene som nå i lenge VI lever l e~ klassesam- aukem) ,
steller med disse ting i og funn,» SåVidt VI kan se er
I Vest.Ty,
utenfor
Forsvarsdeparte. det Ikke. andre enn polItlke- for tiden dis I
krav om at regjeringen skuI· mentet klarte faktisk fl selge .re og skibsredere med samt lekker og el
pfI auksjon et g'ammelt skap noen høyere statsflmksJo- regnemaskin
illl"'ho!<'knde
dokumenter nrerer m.v.soml dag tilhører mUl'kedsf,'n
vedrørende bl. u. NATO· (<overklassen» j Nor;;e I kraft, kjent tysk
affærer, stemplet «(top see. av kjempestore mntekter firma, hvis
ret»! Så nå driver man og summenlIgnet med hva ~e pryder mas;
«efterforSker» hvem som lavest lønnede har. Så hVIS
har' skylden Og dette skjer Steen synes dette klasseskil- . Men dette
i et land hv~r man fremde- let bør vekk, s~ kan han..i0 vlrkelighetel
Dette kommer fra en som
les nih older på den militæ. begynne med sm egen gasJe- det --:- bare I
selv har likvidert personer,
re
undersøkelsesIwmmi. ring som er et sekssifret og sm frm'
og som ikke nettopp utmersjons innberetning fra 1945 tall.
organisasjOil
ker seg for å ha noen særlig
fordi en eller annen har funsatt produkl
varme følelser for N.S. Nå
maskinen b
vel! I tidens f1\llhyrdelse
net på at den skulle være STORE DØLGER
pan, og i ste
arriver!.e A.I?. til Norl!c j
cchemnwlig» i mo!.setning til
191;', fra England. Det lå da
den siviles, som forøvrig og· ble det omkring et besøk
Men også
noen bak :
hands li tro at han ningen i Norge, når slike
amerikansk
øyebliklmlig hadde blitt al'· mord ble begått. Den "mo. som står i denne innberet- ge, et besøk som alle angrestert. Men nei - saken ble ralske oppsedingen av det ningen og som kan få selv rende synderes venn og be- har stillet ~
helt. enkelt henlagt uten et· norske folk», (som en illegal norske militære av idag til skytter pater Rieber-Mohn til rAdighet. I
terforskning. A.R. kunne avis uttrykte seg) «må dri- å bevare hemmeligheter?
også hadde sine fingre borti. mer vi til 1"
som fri mann sole seg i sin ves med en aldri sviktende
*
Det ble i pressen med brask tilfellet vil ,
helterolle. At han gjorde fire intensitet».
og bram forkynt at Speer tyske konl'
mindreårige barn farløse,
på grunn av sin fortid og ken igjen ei,
satte sikkert. hare en spen·
Vi .vet hva det resulterte i, BENJAMIN VOGT DOD
trass i den lønnsomme an- ske pengefy
nende ccpiff» på det hele.
og VI kan vel gå ut fra, at Mannen som skrev boken ger ikke ville få tillatelse til det - et arl1<
Til dmmc his!.orhm horer Il:Oi,'~ld Jl~ Per QlIl~t C~II'IS'/ "MpnnC'slw!. Vidkun og [or. å bcsølw Norge, men da var omsatt i pm
følgende: Massearrestasjo· !.ensen vm et ledd I «denne ræderen QUisling», den flit. Hitlers
protesje allerede ne og utskj
neI' av uskyldige - redsel og moralske oppsedmgel1». Og tige
FARMAND.skribent langt oppe i Jotunheimen. tyskland hve
med
gru fal' enlwlte av dem, og etter den planen som de, Benjamin Vogt er avgått HvoreIter de norske myn- føres
døden for to av disse. Jeg høye herrer I London utar-; ved døden. Vi har før skre. digheter lot ham være ifred. "Made in Ge
har ha!.t den tvilsomme gle· b81det I samråd med den: vet at vi ikke syntes nevnte Vi har før skrevet at vi kan
Og gevin
de å m lese politirapportene hJemlIge cchelteskare», kun· i bok var noe fint 'papir, men beherske vår begeistring for kommer i si
fra etterforskningen i 1942. ne ll1ge~. lensmenn eller I vi tror på den annen side opportunisten Albert Speer, følgelig tilb,
Og selv om det er over 29 år g~ensepolIlimenn
lenger, at Vogt faktisk misforsto mannen som klamret seg til Det får man
siden, går det kaldt igjen· k.wnne seg SIkre på lIv og I hele dette med Norges fort- Hitler og lot seg befordre hel runde.
nom meg. Den erfarne politi· helse. De ble myrdet over en, satte krig, fordi han jo had. til de høyeste stillinger,
mannen gjorde en skjebnes- lav sko .. Det nøyaktige antal· de oppholdt seg mere i ut- munnen som åpent gav tilvang!'1' fpil og måU:e dø for lei. har .leg Ikke, men det hg· landet. cnn i Norge og også kjenne ut han ønsket å bli r r r r __ _
den. lIan kunne ikke Lenke
et st.ec! mellom ;lO og 40. hefant seg i England d;, Nor- Hitlers efterfølger, mamwn
seg at den unge uskyldig ut· Noen ble skutt, andre ble ge avsluttet krigen. Ellers som derefter i Niirnberg tuI.
ANNf:L1l
seende gutten kunne være stukket ned bakfra. Meto· må vi si at vi på mange om- te "dommerne» efter mun.
TANN!!'
en morder; noe han altså dene vekslet mellom de me· råder delte de meninger nen og «angreb> enda sterke.
Tro
var.
r~ «humane», og de rent sa· Benjamin Vogt ga uttrykk re enn Baldur von Schiraeh, Gule Johnso,
En liten opplysning: I rap· distIske. Og merk! Dak mor· for.
og mannen som efter å være moen kirke
porten står det at P. Chr. dene lå det en nøye opp·
sloppet ut av de alliertes
ble rammet av fire skudd, og gjort «aksjonsplan». Ingen
fengsel påny steg tiltops
at alle sutt vel sumlet. Når tilfeldigheter var tillatt. Om KlASSESAMFUNDET TIL
som angrende bestsellerfor.
en tenker på hvor liten tid noen ble redde og fikk dår- REIULF STEEN
fatter på jøssingmarkedet
A.R hadde til rådighet, så lig samvittighet,~le d~~utt I en debatt omkring danske. med millioninntekter og
KiuJ(ho u
må jo karen vm re litt. aven A:Y sme egne. cc rgamsasjo· n"s promilic,lov har også klapp på skulderen av alle
Telef"
mesi,,,rskyUer. Det ble fun· nen framlOi' aH», som av(~,. samferds<,lsminister Reiulf i neb.er-molmcne. At. han der.
Duks J2 i
net 4 toinhylser på mord· 1mgsslef Mot.,zfcldt sa I 8,l,I,t Steen, AP's kronprins, latt! til 1 sm. storhetstid l Det
stedet.
vItneproy l 1< eldmannsaken. seg intervjue av DAGBLA. tred.le Rike var e~ av men., EkspeJ,sjonsf'
En annen «pussig» hendel·
Jeg har iblanelt, når jeg
nene bak en politikk rettet (redag fra k
se er den voldsomme inte· fordyper meg i «stoffet»,
mot Quislings Norge gjør Mandag og I,
resse som den utenlandske lurt på hvor lenge jeg kan
ikke saken bedre. Men trass toret stengt.
presse viste for dette mor- orke å holde på med å forske En dag - i alt dette, er det naturligvis Redaktør M
det ..Jeg har klipp fra 43 avi· i denne pØl av mord og men·
(forIL fra side i)
toppen av norsk tåpelighet/
plregnes
truJ
ser i 12 land, som har et neskelig elendighet. Det kun· det igjen helt rolig. De tre il ville fortsette hetsen og ha· ende
avtale.
stykke om mordet i sine ne gjøres fortere, men da må bødlene går opp til hyttu og tet· fra okkupasjonstiden
spalter. En sydafrikunsk alle som leser denne spalten inn i den uten å se seg til- med aksjoner mot enkelt.
Abonne,
uvis nevnte det sogar i sin og som sitter på stoff som bake en eneste gang. Døren personer 25 år og mere efter. Kr. ~O,- pr
leder 11. mai 1942.
angår Iil{vidasjoner (selv om lukkes igjen.
'på.
halvlr i SkA,
.Jeg ser bort fra den ille· det er aldri så lite) sende I Utenfor lyser solen ennu,
kr. ,0,- pr.
gule pressen, som jublet det til "Folk og Land», så, men det ser ut til at det skal
omslag inrlel,
over hendelsen.
sender redaktøren det vide·, bli sne.
VERDEN VIL BEDRAS
En annen ting er den, at re til meg. Det ville være til
På myren har isen lagt . Den tyske avisen Frank- pr. lr, kr.
hver uke gikk det en strøm Uhyre stor hjelp, og kunne seg igjen.
Bruk post:
furter Ailgemeine Zeitung
av avisutklipp om dette og I bidra til å gjøre det litt let·
Slik har en av bødlene let. har en illustrerende historie li
Lø"
hint. Det var jo veldig Viktig,' tere for meg personlig.
tet sin samvittighet for oss om ut det «økonomiske syså få ferske inntrykk av stemVelmlig hilsen G.K.
på sitt dødsleie.
temet» her i vest funksjone- _ _ _ __
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Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie,
2014huske det veritable rore det vakte da
vel fremdeles

Tyskland gjorde kjent funnet av de veldige massegraver
i Katynskogen med likene av 100000 polske offiserer,
som de hevdet var blitt myrdet med nakkeskudd av
russerne da disse bemektiget seg Øst·Polen mens tyskerne besatte Vest·Polen.
Bestyrtelsen hos «de goden både hjemme og ute var
stor og folbar. Der hadde jo Londonpropagandaen iherdig fremstillet Stalin som den snille gamle onkel som
slett ikke svarte til sitt gamle rykte som notorisk blod·
hund og massemorder·. Nå var han blitt både menneskelig, human og nesten kristelig, for ikke å snakke, naturligvis, om demokratisk. Og så skulle dette skje!

en israeler, overfor hvem et medlem av den Røde Hær efter hva
han angir har tilstått massemordene pil polske offiserer i året
1940. Den israelske avis «Maariv» meldte igår, at den 64 år

ALEXANDER LANGE:

gamle Abraham Vidra fra Haifa
dessuten kjente minst to sovjetiske soldater SOI11 hadde deltatt
i massemordet. I skogen ved den
polske landsby KatYIJ ble i 1943
( ForIS. SIde 6)

t r /\

Tre grufulle «patriotiske»

j'

i

,..!

NORGE OG DE OVERNASJONALE SAMMENSLUTNINGER,
sivilingeniør Gisle Mortensens artikkelserie, fortsettes og avsluttes i dag. Ogsa på side 5, hvor man dessuten finner en artikkel av
Oscar Aall om '«Fredelig
nasjonalforsvar?» betraktninger om hva to historiske eksempler kan lære
oss.

J

ugjer~irlger
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.fsje ."enes massegraver, bak'lakkcSkudd.

Det er store veklager i den
demokratiske presse i Vesten over det man kaller nyfascismens
vekst,
ikke
minst har MSI's store valg.
seir i Italia skapt bestyrtel.
se. «Er Mussolini ikke dod?»
spor man bestyrtet. Vi skriver om saken på side 5.

-.

-I

t. Forklaringen som ble

r vår

serie om okkupasjonstidens likvideringer

Vi gir påny ordet til vår spesialmedarbeider G.K.:

oss var at turen var for
:abel slik den militære
«En våg av politislm mord
lsjon hadde utviklet seg. svepe! fram øyer r,orge, oeh
~stmaktpropagandaen
den VII bara stlga l tiden som
[te imidlertid det døve kommer. De norska patriotil alle bevislighetene og terna kamp ar som hjaltar».
fortsatt med det trass i
Slik åpnet en svensk avis
~ anstrengelser fra eksil- sin lederartikkel i februar
lekenes side på åfå sann- 1945; slik v3:r hele salven unn frem. Ja, aksjonen der ove.rslenften også.
et antagelig deres leder
Jeg VII her bare bruke det
. Han omkom ved en I oyennevnte som en illustra~t beleilig flyulykke,som SJon for å .klarlegge litt av
har gitt Churchill an- den ~entalltet som behers2t l'
ket VIsse mennesker under
len dom spesielt har den tyske okkupasjon av
beskjed var zionistene Norge. Ikke så å forstå at jeg
de l)ar holdt tett helt vil fus.ke i faget som psykolå fordi det passet i' anal:ytIker. Jeg skal forres.1met å la folk tro at i ten mnrømme at morderes
~rn
hadde skylden. adfer~ år de m:yrd~t i b~ind
i det siste har situasjo- ((pat~lOtIsme»! tIl SIlle tIder
endret seg. Striden mel-, har fatt meg tIl å stusse. Men
Sovjetsamveldet og zio-I denn. e artiIekel skal iklee væ'ne har tilspisset seg det
.
året og det har også løspå tungebåndene om
;egravene i Katynsko'I

I

ken ble tatt opp av den·
lske avis ((Maariv» og
ragt videre av det store
ikanske
nyhetsbyrå
~iated Press, som med-.
)m Sovjetsamveldets ansvar!
Katynmassakren beretter nå'

r:

re noen psykoanalytisk studie. Jeg vil «bare» ta for meg
tre av de mest grusomme
:m,Qr.d... som noensinne har
blitt begått i Norge. Mord
som ble begått på såkalt
((patriotisk» grunnlag. Det
var både menn og kvinner
som var med på disse eksessene.
Hovedtyngden av likvidasjonene falt på byene og tettbebodde strøk, men det forekom også en god del av
dem i skog og mark, på fjellet, i myrer og moras -

DEN PAKISTANSKE
KRUTT-TØNNE
er emnet for ({I brennpunktet» denne gang, og på hjem- /
mebane ser vi litt på hvorledes det står til med liv og
lære hos Arbeiderpartiet.

PÅ SIDENE 2 OG 3
finner man meget interessant småstoff og foruten lederen en artikkel av Einar
Øygard om «Oslo·tribunalet".

OVERALT!

Stygge (og av meg avviste) rykter nevner også sykehus og asyler.
Før jeg går løs på ((stoffet», vil jeg bare til opplysning si: Flere av dem som

~.

___________•

drepte (<angivere» og NSfo11(, trodde fullt og fast at
de gjorde Norg'e en stor tJeneste. De var helt overbevist
om at de badde et loylig,grunnlag. Trutt og jevnt
((røktet de sin dont», til Londons store tilfredshet.
Men lenger enn hit strekker ikke min «velvilje» seg.
For medlemmer av den gjen·
gen som likviderte Seppo
~aminnen (finsk statsbor·
ger) på .Einmarksvidda 23.
september 1942 var ingen
nelter eller patrioter. Laminnen ble slått halvt ihjel med
(Forls. side 6)

il'
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fra leiren og
cc. Kort efter

major Sorohan hadde
offiserene ble
leir, beretter
l senere lært
.slov og Tiehoisse hadde tilå ha medvirDe hadde forsovjetsoldater
mandert til å
senere hadde
Suslov hadde
«Tichonov og
.kcligste men:an vi fortelle
øde. Jeg har
polakker. Jeg
cc

It

,»
mas~

lOrd
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rep pussig
rmannen i
t i Israel,
det, og gav
Cl en v de
rer ~~m i
a den røde
~ på 10000
Dolske hær.
: han som
llitt tatt tilmrykkende
g man hadL til bortstebiler til
Imidlertid
iam å flyk:enere hørt
~r i leiren
Katyn.
g med 165
Itsmedlemen underl-for- vtelmed cffekstenes akmn til og
Ulgemeine
mzeitung»
sm len-

.- _.._-eventyrere pa Østkysten av
ken
Kinas
ambassade
i
WarStiftelsen
norsk
Azteker-riket, det nuværende
landsmenn,
DeOkkupasjonshistorie,
ble som en ~l11de 2014
zava. I den siste tid har fillig elite valgt ut av den masse men også vært vist i Kanada. Mexico. Det er 600 mann,
ført aven viss Fernando
av krigsfanger og deporterte
Sicgfricd
Cortez, som var under arsom ved delingen av Polen høsrestforfølgning hjemme.
ten 1939 kom unJer Sovjets
Flokken eller kanskje
herredømme.
«banden» ville være et mere
Inntil april 1940 fristet de,
- dekkende uttrykk - var utnoe som Cl' p~lvist, skjebnen i
(forts. fra side 1)
styrt med ca. 30 Svært pritre spesialleire i Hviterussland, pistolkolber og langsomt mitive ildvåpen, 20 hester og
Så forsvinder sporene, «De ble arukneF'"l en moltemyr, Det ellers sverd, lanse, pil og
efter ordre av Kremlombragt vaT3i:neim og l kvinne som bue. Det er en påaktelsesfor for alltid å brekke ryggen ordnet den «biffen». Kvin- verdig bande, bevares, men
P å det polske follo>, sier eksil- nen, f rk. G un h'ld
r L- ... , ytret , vurdert som invasjons-styrpolakkene i London i dag, De, da finnen ble kjørt ned i my- ke som skulle beseire et ytsom ikke har den ringeste for- ra: «En angiver mindre på te;st militant keiserrike på
anledning til å nære sympati for jorden, og en mere i hel- adskillige millioner, måtte
Hitlertyskland, understreker re- vete».
det sies å være en latterlig
sulta tet av undersøkelsene til en
Kilde: To «hemmelige» liten «arme». Allikevel var
nøytrallegekommisjon, som efter rapporter fra den stedlige det nettopp dette ekspedioppdagelsen av Katyn enstem- hjemmefront bl den norske sjonen gikk ut på. Og som
mig kom til den slutning at offi- legasjon i Stockholm.
serene var blitt skutt i 1940 og
dermed lenge før det tyske inn*
statsborger, 2.P år gammel,
fall i Sovjetsamveldet.
Helter var så visst ikke de gift med en tysk SS-mann og
som drepte 1':;1ario Kastnc;r mor til 2 mindreårige barn).
heller. Kastner var tysker, Hun arbeidet ved et tysk
Engelskmenn og amerikanere
. men siden mange år tilbake tjenestested i Narvik. I mai
visste beskjed
I norsk statsborger. Han ble i944 ble hennes mann hardt
Sovjet skyver skylden for mas- i ·1941 tvunget til s,iåførtj~- skadet ved en bilkollisjon i
sem ordene over på de beryktede I1este hos tyskerne. Han Oslo. Hans frue ble budSS-Einsatztropper som raste bak kjørte med matvarer på Mi:?: sendt, da det sto om livet for
den tyske front. De anglo-ameri- rekanten. En dag i mai, -42, ham. Da hun skulle gå fra
kanske forbundne lukket i den var ilrke Kastner på plass. sin leilighet for å reise til
siste krig øynene [or ikke å brinEtter noen timer sendte Oslo, ble hun nlyrdet, skutt
ge alliansen med den røde hær tyskerne ut en patrulje, og ned bakfra. Hun ble myrdet
i fare. Vesten bredte efter 1945 drøyt 3 mil fra Ålesund, fant fordj bUD var t.ysk Ved siden
og inntil denne dag en taushe- den tyske patruljen ham, el- av liket lå en pappskive hvor
tens kappe over forbrytelsen for ler rettere sagt, det som var det sto: «Slik skal det gå
ikke å skjerpe den kalde krig igjen av ham. Bilen med med alle tyske horer.»
ytterligere, for ikke å hindre den matvarene var forsvunnet.
Kilde:
En
legejournal
avspenning som avtegnet seg (Den ble siden funnet igjen (tysk) fra Narvik og en ditMed ordene: «Det ville bare rive utenfor Åndalsnes.) Men to fra Oslo. SS-mannen overopp gamle sår» har selv i de siste Kastner - han var blmdet levet, men ble uhelbredelig
dage Lord Aberdare i Overhuset til et tre med ståltråd, s.Jmti.i sinnsyk da han fikk vite sin
i London på vegne av den bri- maven, helt npen liter bensin hustrus skjebne.
tiske regjering påny avslått en o.v:er og så - tent pft.
*
undersøkelse.
Tyskerne raste, men tok
Disse tre historiene har
ikke som ventet represalier. hvilt på meg som en mare.
De 100000 polakker er friJeg fikk for en tid siden IGrunnen er at det hele virket
tatt for disse politiske oVCl'vei- anledning til å lese noen som det var sinn syke som
elser. <Ni, de fri polakker, opp- brev som en av de tYSke sol-l hadde vært på ferde. Kan
fordrer den fri vel'den til å fOl- datene i patruljen sendte hende det er slik og. Hva
dømme gJ' erningsmennene klart
f t It h
hjem, Der or a e an aI? vet jeg?
.
og tydelig i menneskelighetens, Kastner.
Soldaten,
Ene
Jeg vet heller ikke navnet
rettferdighetens og historiens Kramer, skrev bl. a.: «Det på mere enn en av de skyl.dinavn», heter det i deres Londonk å t ff
t folk
M
nytter ik e
s ra e e i g e , kvinnen G.L.
en Jeg
opprop, som er undertegnet av 54 av sadister».
fikk «tilfeldigvis» greie på,
eksilpolske organisasjoner, På
Kilde: En tysk rapport fra at en av dem som var med
vegne av 165 parlamentsmed- Trondheim.
på å drepe Kastner, b. le
lemmer h~r så i ,mellomtiden
c1~n
*
skutt av sine egne. Han VIlle
.
å O melde seg selv.
konservatIve AI,rey Neave reIst
krav overfor FN s menneskerettsEn enestående «helteg]er- g
g
nnlig hilsen
kommisjon i Genf om å under- nmg» var det 0/?iså å drepe l e G li
søke Katyn-forbrytelsen.»
I Sylvia
Brauschild.
(Tysk
. •
.................. v.n.. 1..

sil polakker i
ger Sovjetttet av tallmmer i Lonle åpne verrekkens kakjent som
yn, skogen

I

I

V

seirer hovedstuI
lan med 300 001
gjør hele om]
spansk koloni
et redselsherre
indianerne.
•
Det er et ta
studium å sam]
se to felttog. En
ning som hO\
vekt på de mal
rer måtte spå f
holdsvis
mon
aztekerne og
europeerne. Mc
så omvendt.
De spanske
hadde en forbl
innfødtes sinn
den hvite gud,
som hadde ska
tur, lært dem l
og gjort dem til
Lærde folk, k1
en eller anr
smykket seg m
te guds navn:
cand. mag.- elI
tittel. Spanien
Hg nok, mer el l
timt assosiert
hvite gud. Som
skulle komme
Noen slik
hadde ikke l
samtidens eUT!
forestillinger.
kunne mongo
eres med Æser
mindre med
akkurat da bet
get i Europa. ~
som også sen81
teoretisk - OJ
densdelen av (I
rettet seg slik
granskende hi
noe harmonien
tighetens grup
De forestilli
nasjon eller kl
om årsakene
sess, de fore~
gjør seg om
gjort dem til
synes å inne l
skjebnebestenmatikk.
Denne kan J
keI tindi vider
grupper en v
Men den holt
gruppe inntar
le en motsatt

I
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dage var Quisling i Berlin og
ble mottatt i Rikskanseliet
FElDMANNDRAPENE INGEN ISOLERT AFFÆRE
av' der Ftihrer. Jeg beklager
at jeg ikke fikk gjense denne
Vår medarbcidcr G.K. skriver:
c
mann som jeg for tre år siden besøkte engang i Oslo.
Det
få folk som kjenner
Den seneste tiden har jeg .svenske statsborgere og var
Russland og sovjettene så pr. brev, telefon og i private utviste, satt pa toget til Svegrundig som han. I Lenin- samtaler fått bevis for at rige med beskjed om å komregimets tidlige år 1918-19 Feldmann-historicn ikke er me seg vekk. Ad omveien
var han norsk militæratta- et isolert tilfelle. I ly av å fikk de forbindelse med folk
che . Leningrad, som den- skulle hjelpe mennesker i som sa seg villige til å frakte
ganb 2nnu het Petersburg. nød, ble 5 mennesker tatt av dem over til Sverige. Jødene
Senere var Quisling - ikke dage naften mellom der: 22. var redde for at tyskerne
minst på grunn av sitt per- qg 2~. okt?ber 1942. Pa et allikevel ville arrestere dem
fekte russisk - virksom i tog som gIkk fra Oslo den og drepe dem.
De skulle reise den 24. okUkraina som medhjelper til ~9 pktob81: j@r det med en
Nansen, som bel<::jempet hun_!.HKhSk famIlIe (~ v~l~sne og tober, men den 19. ble de ille(Porls. side 8)
.3 barn.) Denne famlllCn var galt plassert p:"t toget som
gikk over østre linje (Østfold).

Da også MORGENBLADET var rasebevisst

Det var en meget velstående familie. Meget var blitt
En av vårt blads godc venner, N.F. bar sendt oss følgcndc klipp fra beslaglagt, men meget, meMORGENBLADET - riktignok fra dcts mere førdclllokratiskc periode, get fikk de med seg. Denne
1 7. 1924. Dct dreicr scg om Cll artikkel av Rcidar Ryc HAUGAN familien: Mann, kone og 3
barn, gikk av toget på Myi tilknytning til cn "Y amcrikallsk ilJlJvamlriligslov og dCIJ haddc fått sen, ble smuglet videre gjenJtort oppslag på bladets føsrtc sidc. Vi sitcrcr fra artiklclI:
nom Trøgstad mot grensen.
Og her ble den jødiske fa- "Ved at studere de her forskjellige «Lille !talien», milien myrdet av ukjente.
næ\- __ ve immigrationsopga- «Lille Grækenland» og jøde- Noen skogsarbeidere hadde
ver vil man se, at den nye lov kvartalerne og derfra tar en sent på kvelden den 22. okfavoriserer nord- og vest- sviptur dit, hvor «vare» bor, tober hørt noen grusomme
europæerne. Den «nordiske vil man føle sig lettet over skrik fra en myr i nærheten.
race» er pludselig blit meget atter å kunde indånde «ren» Noen clai~er etter ble det funPOl
:m, til de andres store luft. Dette for middelklas- net en liten bunt 100-kroneærgrelse.
Arbeidsminister se~s vedkommen~e, selvføl- sedler, blodplettede. DessJames J. Davis har gjentagne gelIg, ,men det er JO massen uten ble det funnet en ullganger i sine taler, når han det dreier. sig om i denne lue, gjennomtrukket av blod
berørte immigrationsspørs- sak. Selv l byerne har man log <moe gråhvitt noe», som
målet uttalt sig til fordel for
(Porls. side 7) ! finneren siden fortalte meg.
den nordiske race og ved- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Porls. side 6)
kommende minister har til
sine tider vært så forbausende frimodig i sine uttalelser,
at man kan fristes til at tro,
at det ikke er ham om at gjøre at fortsette i politikken.»
(Uthevet her.)
- «Det er imidlertid et
ubestridt faktum, at det er
den såkalte nordiske race
som har tatt de tyni~'ste løft
som immigranter i Amerika.
De har banet vei, dyrket jorden, oparbeidet industrien,
mens italienerne og grælmrne pudser sko, sælger frukt,
og fabrikerer bomber til I
«husbruk», og mens jøderne

,
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(Forts. fra side 5)
I sjåfør var under okkupaJeg finner ingen som helst
Denne luen tilhørte en av sjonen flyktningfører og megrunn til å kritisere Roseher
Nielsen fordi han husker feil barna, sannsynligvis piken.! get hårdt ettersøkt av Gestaeller slett ikke har noen er- (7 år gammel) Likeno ble po. Han var med rette misindring av slike forhandlin- aldri funnet, og ingen av den, tenkt for en likvidasjon i
ger. Noen husker godt, and- jødiske familien nådde fram; Kongsvingertraktene. Han
re mindre godt. Det er en til grensen og friheten. De l' var også direkte engasjert i
historiker vant til. Men han var ventet av rasefrender, den kommunistiske underer kanskje mindre innstillet men de kom aldri. Det ble grunnsbevegelse og direkte
på å møte anførsler der ved- aldri innledet noen etter- innblandet i en grusom
kommende som kolingen ne- forskning, hverken på norsk mordaffære et sted på Ø5tlandet.
kar faktum. Det gjør man eller svensk side.
Jeg har fått opplyst av øyDenne sjåføren lever ennå.
nemlig når man som general
Lindbiick-Larsen tror å kun- envitner at den jødiske fami- Bosted er Oslo østkant. Han
ne fortrenge general Ruges lien ble kjørt mot Søndre er pensjonist og en av nabobrev ikke bare fra sin be- Høland i en tysk-skiltet bil ene meget avholdt mann.
Min kilde leverte meg aUe
vissthet, men også fra de (militærskilt). Denne bilen
historiske faktas rekker. __ » blo funnet igjen i utkanten opplysninger HAN hadde,
av Lillestrøm i november skaffet meg flere, men ba
Advokat Hartmann finner samme år.
meg for Guds skyld være forr bilen lå det noen mindre sildig.
det for øyeblikket ikke nødvendig å imøtegå general sedler og en tusenkronescdJeg skal i en senere artikLindb~icl~-Larsen ytterligere, del pluss en jØdisk bønne- keI komme nærmere inn på
, bekreftet selv over- men bebuder en bok om he- bok. Provokasjon fra tys- denne saken, og er det som
~rasionsrådet
at det le sakskomplekset som vil kernes side er 100 prosent jeg mistenker, vil denne sabell1welig avtale om komme i noenlunde nær utelukket. Grunnen til det er ken fullstendig overskygge
'le den norske grense- fremtid. Men, skriver han: at en av sjåførene ble gjen- Feldmann-saken. Denne sainnmark under tysk «Kanskje det som en avslut- kjent av min kilde. Nevnte ken er kanskje den «største
'wmal1do.
ning kunne interessere å vite
forbrytelsen».
G.I{.
at de norske dokumenter
Beriktigelse
tydelig tale, skri-I som jeg hadde kunnet skaf- imidlertid ikke engang fremLikvideringen a v EI{ER
onn. Og han fort- fe meg gjennom privat kilde, støtet overfor Innenriksdegjennom en tidligere ekspe- partementet (Hagelin. Vår omtalt i nr. 6 1971 har efter
e i seg selv være disjonssjef i Innenriksdepar_ bemerkn.) med anmOdning hva det meddeles oss - ikke
3lig bevis for at ternen tet (Ole Vries Hassel. til det nye riksstyre om å funnet sted. - Feilen kan
er r Narvikav-. Vår bemerkn.), og som dan- ta opp remilitariseringspro_ forklares, men ikke unn>rtsl:-o fra annet· net grunnlaget for en større blemene overfor de tyske skyldes med at dette «mord»
~ kildemateriale del 'av min artikkelserie i myndigheter (som man alt- er omtalt såvel i illegal presrsk og av tysk høst i AKTUELL, nemlig de så hevder man var i krig se som j dagspresse. (Bl. a.
Ikke bare ho- forskjellige P.M. og hCIwen- med! Vår bemerkn.) Den i Sunnmørsposten og Fritt
i Narviktilleg- deIser bl. a. til Innenriks- blir bare en blek be.slcrivel- Land).
len 3å de øvri- departementet (minister Ha- se av forhold som gjennom
Eker-notisen inneholder
punKter i avta- gelin. Vår bemrlm.) den 24. de
innleverte aktstykker dessuten dette utsagn: _
nomført. Under oktober 1940 med underbi- hadde kunnet følges i detalj «o. fl. private brev fra ff. Taldigheter er det' lag i originalkopier ble inn- fra general Ruges hemmelige raidsen.» Da slike brev i vår
1ge1se å efterly- levert av fylkesmann Gabri- instruks om gjenoppbygging besittelse ikke stammer fra
ina1avta1en med elsen den 13. januar 19.53 til av norske styrker med tyske herr Taraldsen, beklager vår
r- - så meget Krigshistorisk Avdeling UI1- våpen fra 24. juni 1940 til spesielle medarbeider i dette
rerken hovedav- eler et møte der også general skrivelsen av 24. oktober S.å. tema, G.K. bemerkningen
ldheim den 10. Ruge deltok og der det ble til InnenrikSdepartementet som misvisende. _
Ijømefjellsavta- opptatt stenografisk referat med diverse bilag.
Alexander Lange
oen timer tidli- fra drøftelsene. Da generalHvem som har ansvaret
er i original e1- major Lindback-Larsen sen- for disse fortielser, skal jeg
)pL»
høstes 1955 skrev sin rap- la ligge. Hvor fortrolig formeral Roseher port om forhandilngene høs- holdet på angjeldende tid
(forts. fra side 1)
opptrer som I ten 1940 til båndleggelse i var mellom fyUæsmann Gavel
aldri helt kunne forsone
rettssalen. og Forsv:=trets Krigshi:,toriske brielsen og general Lindr at han Ikke Avdelmg, og efter gJennom- back -Larsen unndrar seg meg med Deres av svakhet
gjennomsyrete
opptreden
oen slik avtale syn og gOdkjennelse av fyl- min bedømmelse.»
som
rådgiver
for
presidentl bl. a. dette å kesmann Gabrielsen forela
Såvidt advokat Sverre
skapet
i
juni
1940.
Spesielt
den for sjefen for forsvars- Hartmann i NORSK MILIRoseher Niel- departementet, statsråd Nils TÆRT TIDSSKRIFT. Forti- gjelder dette de to kulminanoen erindrin- Handal, ble elet ikke med et . elsene og all annen svindel i sj onspunkter:
:1 på bakgrunn
ord opplyst at de relevante forbindelse med oppretthol- 1) Deres befatning med vårt
,ive kildemate- elokumenter
(Høyesteretts) P.M. lørlå deponert i· deIsen av løgnen om Norges
egenerai Ru- Forsvarets krigShistoriske: fortsatte krig efter 10. iuni 2) dag 15. juni og
v
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Hva Hitler bygget sin .raselære på

Okkupasjonstide11s
\likvideringer

k. Den
)stfold

En bevegelse med dype rotter i europeisk kultur

E:I

bok av den katolske jøde dr. maneren. Han talte oppe fra
Wilfried Da!m: ((Der Mann, et bord, men da rusen efterder Hitler die Ideen gab.n: hvert' seg på ham ramlet
Og nettopp denne bok viser han like godt ned og ble ligV år medarbeider G.K. skriver:
klart at rasetanker og tan- gende under bordet. En av
keI' om ariere og germane- de norske studenter ropte
re har sine røtter langt for- da: "Ober, bringen Sic noell
ut for Hitler.
einen Germaner!n Noe som
Vi tenker i denne forbin- utløste vilt raseri fra publi(]PIs,' forøvrig med et smil kum
med
efterfølgende
tilbak" pr, noe vill' godo slagsmåL
venn, Oliver MØystad fra ElMen, tilbake Ul vårt oppverum fortalte fra sin stu- rinnellge emne: Den gordietid i Dresden omkring manske ,rasismes røtter. I
første verdenskrig, De nor- "Europa-Korrespondenzn,
ske studenter besøkte en øl- som utkommer i Wien, er
stue, hvor en noe påseilet emnet behandlet av "Cagot)),
gjest som vanlig holdt en som vel er et pseudonym. Vi
svulmende tale om "Vi gcr- gjengir:
"Det står fast at veien fører over den franske diploOSCAlt AALI.:
mat og forfatter Joseph Arthur Graf GObineau 08161B82), som med sitt verk
"Versuch tiber die Ungleichheit der Rassen.) åndelig forOkkupaSIOllJildens store mordWlbIl.
beredte grunnen for den i
be lallt sillc olre, og likk IIIcltet
Tysldand bosatte engelskseg i blod og sadisme.
Hvem eller hva den Quet- (kjøpmennenes) ((skipslad- mann Sir Houston Stewart
zalcoatl - den "hvit.e gudn ninger av ... » - her kom- Chamberlain (1855--1927),
Da professor Andenæs i
_ var, som jeg omtalte i mer en lengre vare opp ram- der som svigersønn av Risin tidligere refererte artikforrige artikkel er det ingen sing _ rene tolltariffen i mi- chard Wagner i sitt verk
kei i «Tidsskrift for rettssom vet. Men det har heller I niatyr. Dette lille sitatut- ((Die Grundlagen der Zwanvitenskap .. , opplyste om at
ingen smrlig betydning i den-I pluldc, samt en god del and- zigsten Jahrhundertsn madet var foretatt 55 likvider-I
Vi Ilar den srckalte ((uav- ne sammenheng. En tcori _ re uttalelser i samme skrift, nifesterte teorien om den
inger i tiden 1~J40-45, be- hengigc hjClnll1cfronlH. SOlll en ganske plausibel o~st't _ ln(~ner je~ f~j0r det bcn~tti nordiske rases kulturovertrakt~t mange dette som et også drev sin private mord- går ut på at han bare pers 0- got å formode erl slik iden- legenhet.
endel1g tall.
I~irksomhet. I·Ier er det nok ni fiser te ViSdommen. • på l' tifikasjon hos forfatteren: I USA ble problemet tatt
Disse likvideringer var fo- å nevne ((Osvaldn-gruppa og samme vis som gudinnen Babylon den store skjøge _ opp av Madison Grant i hans
retatt av_!11em~c!!onten, og "Silkesnoren... Begge disse Athene gjorde det hos gre- lik Verdenshandelen.
bok "The Passing of the
ble betraktet som motiverte grupper har mange svært korne, eller Hermes personiMen tross denne lite vel- great Race or the Racial
«krigshandlingen>. Hjemme-I' mange mo~d på sin' konto. fiserte Handel og Ares krig. villige omtale i en utvilsom Basis of European History .. ,
frontens angivelige praksis
I vår Lids tenkning perso- bestseller har verdenshan- som i tyveårene fant lovmesvar ved likvideringer: Så•
kalt undersøkelse, dom og
Så har vi lilwidasjoner nifiserer man vanligvis ikke deeln her i Norge alltid vært sig nedslag i skillet mellom
fullbyrdelse! Altså etter de som ble foretatt av cngels.k- på denne måten, og i moder- omfattet med sympati, om- ønsket nordeuropeisk og
utenomrett.slige
((Hemme- trcnede no~ske agenter. DIS- ne norske forest.illinger om trent så langt tilbake som uønsket øst- og sydeuropelige lover for oj)prdt.holdd- se IIkvldrrmg,me ble, foro- opprinnelsen til Norges stor- historien rekker. Og det er i5k innvandring og overhosen av sikkerile!.cllJ'.
tatt uton lørst ;1 lIa hlItt 10- Ill'l., ;oro og makt pr (i1,r inKI'n ikke s;', rart.: D,m har skjen- det. forbød immigrasjon fra
I 1947 kom så en spesial- relagt
. ((Hjemmefrontens pOI'sun som svarer t.il de Icet oss lHJrn og kunnskaper, Asia.'
Julen 1900 stiftet eisterartikkel fra S.tatistisl,..Ben- sIknngstJenesten, som had- mellomamerikanske indian- kleresi og litt kristendom,
de som arbeidsområde lik- eres Quetzaleoatl. Allikevel foruten naturligvis kapital, eiensermunken fra klostret
tml~ om krigsdødsfall. vidasjoner av "farligen per- har vi et begrep - som ru- vesentlig i form av koffardi- Heiligenkreuz, Jørg Lanz
Den SUl!Lf!1~Lte opp 65 likvi- soner. Det oppsto en masse ve"l' med liknende dimen- flå.te, -. og stundimellom von Liebenfels 0872-1954),
d.!!~ordelt
på 63
menn
og
to kvinner, Her
var
det gnisninger
mellom
emi- sJoner, og som om f a tt es epIC1emIS k e k onk urser. K or t i Wien "Orda Novi Templin
grant-regjeringen og de eng- med en liknende hysj-hysj- sagt: Moderne Kulturliv. som fortsettelse av den for
( foril, lllJ, 6)
ikke tatt_med andre moti- elske myndigheter av den ærbødIghet: Verdcnshandc- SelvfølgelIg er alt dette kulv.eFeTii1l{ort og gOUr.--t
l
I
d
grunn.
Ilen!
urel e inns ag, vel ver en
«ANGIVERI!n,
, •
Den oppfattes imidlertid viss venerasjon.
Når vi tar for oss den "il' .
høyst non-figurativt: KanMen vi bør avgjort - fra
legalen pressen gir den eL
Så nevner VI eie såkalte skje noe i likhet med nøygen tid til annen - ofre en tanhelt annet bilde. Et grovt ((preClancen-mord..ene,
De lunder dårlige konjunkturer ke på al den en gang, som
sammendrag fra denne gir fIkk også beteg~elsen - Llk- og et overflødighetshorn un- et rent tilfeldig biprodukt,
et antall slort ca. 100.
vldennger --:- n.er ofrene tll- cler gode. Allikevel har de skjenket oss Svartedauen.
Jeg opererer her hele ti- f~ldlgV1S Ulhørte okkupa- fleste i bokhylla en broehu- Island, som i hine tider sto
den med begrepet ((Den bor- s,lonsmakten . og Nas,lona~ 're, som gjerne er innbundet i et mindre intimt forhold til
gerlige hjemmefrontem. og s(amlm~. (Kvlk~e-mordet l sammen med en rekke and- Verdenshandelen, ble spart
de likvideringer som ble fo- 1.!44 Cl et tYPIsk eksempel re bøker til det vi pleier å for denne enorme samfunnsretatt av den. De fleste vel pa denne typen more!.)
kalle bibelen, _ en brochure katastrofe. Vi bør også tenvel, at motstandskampen
- _. der elet for meg tar seg ut ke pr, at elen nu, også som
mot tyskerne og NS ikke ble
Et samarbeide mellom som forfatteren faktisk pr ø- et rent tilfeldig biprodukt,
drevet under en enhetlig norske og danske mot- ver A IlI'rsonifisue Verdens- skjenker oss narkotilca, i
front og ledelse, Kommunis· standsgrupper resulterte og- handelen. og det på en lite ganske rikt utvalg fra hasj
t.enes ((l'rihetsrr,dn, for elet s,\ i nOP!1 likvieiasjUJ1C'l'. Dis-! smigrcmcle mMc. Det Cl' .Jo· til heroin.
meste uneler ledelse av,ThL- se mordene skjedde i cl,~ til- Ilanncs-J\.penbaringen lll"d
Dette er aUså lit.t om hva
alv Solhl'im, hadde også et feller da ofrene som kjente sin p,esentasjon av ((Baby- vi bør. Noe annet er det hva
ljkvidasjonsapparat, selv om seg truet, rømte; enten til lon den store skjøge, mor til vi gjør_
Hitlers beundrede lorbrldc, Wiells
han ikke omtaler elet i sin Danmark eller Norge. Med skjøgene og stygghetene på
overborgcrmes/(>r Karl L!Jeger, lIar
rapport, etter frigjøringen./ den effektivitet som vanlig- jorden)) 07.5) "KjøpDet ville ik. ke være riktig et fremtredende mcdlem i «Guida
(Denne mannen kjenner jeg vis kjennetegner eie to lands mennene på jorden er blitt å frakjenne den såkalte List Gesellsc"alt», som var av de
og vet hva han går for.)
L-grupper, var det derfor rike av hennes vellevnets ((Heimefrontenn 1940-45 et første på olllrJdet germansk over•
(PorlJ, li". 7)
fylden 03,3) og 03.12, 13) I
(Porll.lid.'6)
levering og rUl1ckmlllsk..;p,

Fredelig nasjonalforsvar
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Den som ikke tør, ha respekt -for sin egen 'rase fordi dette skal være så spesielt ,ma7.istisk.. bør ta sin
innstilling opp til ny overveielse. For det var slett ikke Adolf Hitler som klekket ut dette med rase bevissthet, For den saks skyld tør
man vel si at ingen har
praktisert. dd Ilwcl slikt avgjort hell som jødene. Og
pussig nuk har det ogsA
vært jøder som sterkest har
kritisert Hitler for å ha preket rasebevissthet for gernlancrnc.
I begynnelsen av sel{sti[n'ene kom det i Wien ut en

EN GRUFULL OVERSIKT
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(['oris. fra side 2)
ken hadde vært droftet mellom
(Foris. fra ude 5)
i sin spesialartikkel antallet 15. Domsutskrifter.
Wollebæk døde (24, .oktober
Sunde og Stockholmsgruppen
såre enkelt å «effektuere be· 65 - fordelt på 63 menn og 6. Dagbøker.
under hans opphold i Sverige.
1940),
ble
Bull
charge
d'af·
stillingen)),
2 kvinner,
7, Etterlatte papirer, og i en
Av legasjonen i SlockhoJ,,, ble
del tilfeller, dertil høren· faires i Stockholm - ikke
Punkt 3.
del bevdel al· Sunde badde gJu
minister før 1942, Det tyske
Så har vi tilslutt de primi·
Kommunistenes
mot·
de fotografier.
med på delln(! ordllingell /or hall
tive, vinningsbetonte mord. standsbevegelse hadde så B. Tilståelser på dødsleiet. press på Sverige avtok da
Herunder kommer mord på mange L·grupper, at det er 9: Notater som er ført på og alliert innflytelse virket . reisle lilbake til London - 22. september må ha vært Ille·
enkeltpersoner, familier og meget vanskelig å få noe ek·
mordstedet av de impli· mere effektivt. Slik ble fao
get dramatisk, Da Trygve Lie
saden at the H,oyal Norwegrupper av mennesker. Det sakt antall, men etter deres
serte,
fikk
kjennskap lil clet som h,ld·
mest kjente eksempel her eget ut.~agn og de publika- ID. Dokument·sammendrag gian Government in Exile re·
de forcg;:itt, ble han rasende og
er drapet på ekteparet Ja· sjonf'r de utgav under okku·
som har tilhørt Under· presenterte en suveren stat,
sa at han ikke ville være statsforsterket,
cob og Rachel Feldmmill, pasjonen, :olmIle antallet lig·
spkelseskommisjonen
råd når Arne SunJc traff avDen unormale status til
Denne grusomme forbryte!· ge på ca. 127. Skulle det an·
for lf)45,
taler i hans saker. SUllde hOIsen, ble av de <tgode» norske tallet va're ukorrekt, så vil 11. Et lite p.m. fra den mili· the Royal Norwegian Go·
viste til ilDe bun 'bllddc sa~:l j
,myndigheter, i 1947, d.v.5. i denn.., formen for skryt st.il·
t.",re undcrs,lkelseslwm· vernment. in Exile ble også
el rCf!jerillgsnwle tidligere pil
Eidsivating
lagmannsrett, le store deler av deres form
misjons rapport. (Den elml10nstrert ved det fort·
sommeren - om at det j!;Illdl
velsignet med en, blank fri· for «motstandskamp» i et
fikk jeg lese, men ikke satte nærvær av den norske
å styrke adl1JillistrasjOllsrådc/s
finneise. (Rakkestad her· underlig lys.
skrive av, hjemme hos legasjon i «Vichy»·Franluike
slillillg
- - Delle hadde re·
redsrett ga en bitteliten be·
Punkt 4.
en nå pensjonert offi· i august 1940 - et område
gjerillge1t da slorl seil vært enif,
hvor briter var «Enemies
tinget dom etterpå for ((un· b«UaVhenr;ig hjemmefront»
ser.)
i. Sunde haooe derfor ment at
I derslag» av ca, 12000 kro·
-opererer med antallet 12. Nevnes bør vol også en under the Act» ifølge britisk
han kunne anbefale et slikt skritt
ner.)
;S, merl{elig nok det samme
dol av de papirene som lov.
som kompromisset med skipene
Denne
uregelmessigbet
all som Statistisk Sentral·
det tyske SS ikke fikk
"7"" Det har nok gått livlig
Jeg vil i fortsettelsen, ope· byrå.
brent, samt. noen noter ble ytterligere illustrert i
fOl" seg, for Sunde måtte tilstå
rere med det til nå kjente
Punkt 5.
om de norske snilnTIord. Stockholm i september ·40
at
han
hJddc fått kjennskap til
gjennom
st.atsråd
Arne
Sun·
antallet likvidasjoner. Det
Enr;elsktrenede
norske
Disse siste var skrevet
meget i Stockholm som han jkkc
offisielle antallet stemm'er agenter foretok likvidasjo·
P'I tysk, men jeg klart.e des opptreden. Han var
hadde fortalt sine kolleger i re·
ikke på et eneste punld. Om neI' i et antall av ca. 26.
{I få dem ovcr:;att munt· medlem av eksilregjeringen.
~jeringcn. Han hadde lovet sine
Unni Diesen skriver:
myndighetene har gjort seg
Punkt 6.
lig.
kilder det!» (Sidene 177 og 178
((Freelance·avdeling))
13,Obdul<sjonsrapporter på
skyldig i bevisst, eller ube·
«Allerede før jeg reiste fra
- (Uthevelsene er av oss.)
visst historisk forfalskning, har jeg ikke noe el{sakt an·
tysk og norsk
likvida·
England (4. sept. 1940) hadde
~vcnskcne tenker visst pfi fl
er ikke denne artikkel et fo· (all p{l, men etter de opp·
sjonstilfeller).
det vært forsøk på II få utlevert
rekvirere ski pene for egen regrum for.
lysninger jeg sitter inne
norske
skip.
som
lå
i
Sverige.
ning
for il slippe ut av knipen»,
Min mening er som før med, skal antallet ligge på
Det finnes også andre kil·
Det var tyskerIle som presset p~
tilfover Unni Diesen i oktober
nevnt., å gi en oversikt over mellom G5 og 80 mord. Her eler, men dels Cl' de,ikke htelt
(sid~ 183),
Adrninislrasjonsr;ldet [or ~1 f.l
antallet likvidasjoner og eie Imn dokumenteres som sil{· p,llitclige, dels er det ikke
kontrollen over denne tonnasjen.
gnlpper som disse faller un· re .13.
nødvendig il benyt.te seg av
Admillistrasjollsriidet
hevdet
I september 1940 synes
der,
Punkt 7.
disse. Ytterligere kildeanvis·
over/or I"Rasjol,," i Slockbolm det som om ikke engang the
EI. samarbdde mellom ninger sImIle ikke være nød·
Punkt l.
al man Ircnp,le .rkipcuc for å Royal
Norweg"ian GovernProfessor Andenæs opere. norsk og dansk hjemme· vendige,
si",e li/lonlclle lil Norge - - ment in Exile var enig om f,
front resulterte i 7 likvider·
Jeg vil ikke komme inn
rer med antallet 55.
J
s"ptcmber
hadde
ddet
p,1
nytt
være
«i
krig». Ellers kunne
mg er. DIsse ble foretatt for på motiveringen for denne
Punkt 2.
presset på legasjonen i Stoek'l neppe dens medlemmer og
det
meste
l
avsldeshg"/?;ende
flodbølge
av
mord
og
vold.
StatistiSk Sentralbyrå, har
holm for å få tak i 9 skip - ' - representanter i Stockh(')lm
strøk eller fra bakhold l bes· Men jeg vil helt kort få nev.
Hcgjcringen i London var ikke ha' overveiet å anbringe 9
te gangsterstIl.
ne, at også det offisielle tal·
blitt spurt og hadde ikke fått verdifulle skip under tysk
dig slo dem. som slo ham!
Punkt 8,
..
let på likviderte I{vinner, er
noen beskjed til tross for at sa· kontroll. Heller ikke vilJe
Jeg grunnet 'på fenomenet
Gruppen: Vmmngs. eller 1 ukorrekt. Det nevnes at det
,
den svenske regjering 1m
og fant ut at han å f . rovmord på tyske og norslm ble drept 2 - to kvinnelige - - - - - - - - - - - - - overveiet å «rekvirere)) 9
skjellig vis, bl. a. n;åteno~ lenkeltpers.'oner, Jøder - NS'I (tangivere)). Det var det he·
om, el{sempelvis,at mannen norske skip hvis den hadde
føre seg på og tale på _ menn og ·kvmner kom','l1er le. Men det virkelige - iall·
blir bragt, hjem som lik, ment at the Royal N orwegi·
hadde adskillig likhet med opp l et foreløpIg ukJent fall det som det under nfl.
gjennomhullet av
kuler, an Government in Exile en·
et nevrotisk vesen, man tid. slutt·tall, men stanser medl værende forhold er mulig å
Iigere stadig hadde frem. mordene på Jacob og Ra· komme fram til - er, at det slengt på trappen foran be· ten representerte den nor·
nene på henne. (Dette skjed. ske stat eller Norge som stat
holdt for meg som en bety. chel ~pldr.naD? l spIssen, på under oklmpasjonen ble be·
var (ti krig)). I Virkeligheten
delig kulturpersonlighet og et [olOlpjJlg SIkkert antall av gått 29 mord Jf, I{vinner. de etter frigjøringen.)
Jeg kunne fortsette i det var «Stockholmsgruppen)),
som jeg derfor i årevis var - 17.
Dessu en .0
i ale eren uendelige med ting som vil· Sunde og den svenske rngje·
blitt tilholdt å behandle
Skulle vi summere opp .1-16
I forbindelse med le få lVlartha Steinsviks ((Fri· ring enige med «regjerings·
«som et råttent egg» - for denne 8,plml{t listen, ville vi de 20 vinnernordene, fore· modige ytringer)) til å virke møtet tidligere på somme·
å bruke en litt respektløs lmmme til det forferdelige kom det før «henrettelsen» som et barneblad, - og kan- ren» i at administrasjonsvending. Jeg arbeidet 11ardt, antallet _ :160. Dette antal. fant sted iJ;L.av tilfellene, skje gjør jeg det,
rådet var den de facto regje.
i enerom med meg selv, på let er Iwldigvis i1{ke helt simpol, hjerterå voldtekt.
Denne sommeren har gitt ring i det okkuperte Norge
fl dptromsem. (lts~e selvVltlc· korrekt.. De forskjpllige m·
En L1 ,hs guf.l. ble slmt.l. meg t.id t.il å "~ortere og ord· under internasjonal lov cf·
leggende erzt;tdnngcr. Det gruppenes ofre, figurerer som ol: }1!J'il'lg9.Iig vitne og ne notater av 'forskjellige ter don totale kapitulasjon
lyktes. Og da Jeg 4. og SIste hos de bolde «helter» som K-liØdis}<e. barn i alderen 4 slag, og det jeg har lest har
juni 1940.
.
gang møtte mm motstander et slags «Tordenskjolds 501'1' I li..1l.Liol'SYJll:!t. i Østfolds flere enn en gang fått meg Kronprinsesse Martha var
var det slut.t på de selvmor· daten>. Men etter de lister grensetrakter høsten 1942. t.ilnestcn å gi opp; men bare derfor i sin fulle rett, legalt,
derIske trekk jeg tidligere som foreligger, og hvor det . Dp:t har i alle år etter «fri· nesten.
.
moralsk og som mor når
hadde oppvartet med. Og har vært mulig å foreta en Klørmgen)), vært. lwtyme ved
Anklagene fra flere hund., hun søkte ~ redde det nor·
Jeg vant.
.
noe så nær korrekt opp stil· alle jubileer, å ta fram «na· re drepte menn, kvinner og sk~ dynastI ved hJelp av
Her nyttet det ,Ikke å be· !ing, vil det sannsynlige tall zistenes redselsg.ierninger». barn, sorgen og savnet fra prms Harald - og som det
slutte seg tIl å /.:.Iø~e andre på likviderte ligge på 310 til I hundre· tusen tilfeller har de ett.erlatte, bar fått meg synes var ?gså preSIdent
trekk. En slIk reVISJon had· 325.
vi lest om' eksempelvis til å sverge eden om aldri å Roosevelt emg l det.
de Jeg selvsagt foretatt etter
«mordene» på de 34 etter gi opp dette arbeidet! Vel
Alle de se?ere krav om ~t
hvert nederlag. Men der er
Iil{videringen av Martinsen i har jeg fått anonyme tele. «Norg~ var l kng fra 9. ap nI
så m~nge måter å tape et
Mine kilder er følgende:
februar 1945. Hvor har vi foner og beskjeder om at 1940 tIl 8. mal 1945» (J. C.
slag sJll;kk på,' : ' .
1. Hemmeligstemplede rap· lest om mordene på kvinner det ville være sunnest for Hauge) er således undergraBare detrOnIseringen av
porter som gikk Oslo-- og barn? Ektemenn, som meg å gi meg og slutte mens vet. Monarkiet i staten Normotstanderens .forbundsfel.
StockhOlm-København
ennå i dag, over 26 år etter, leken er god: Men disse skal ge var ute av funk,sjon, det
I~ i mItt ege.t smn bød mu·
tur·ret.ur.
raser over redselsregimet i vil.e det enl{/e, spikerfaste samme var autol'lteten tIl
IIghet for SeIer,
2. Dødslister
over
falne maidagene 1945, kan fortelle faktum _
«Kongen i statsråd)), den
. Og den konklus,i0n .som
frontkjempere.
om voldt.atte hustruer og
konstitusjonelle kilde for
Klenstår overlater Jeg tI! le· 3. Avisenes lister over an· dvltre. - De kan fortelle om
JEG GIR MEG ALDRI!
norsk suverenitet. Internaseren selv.
meldto dødsfall.
t.ing, så hårene reiser seg i
Vennlig bilsen sjonal lov hadde overtatt,
Oscar Aall 4. Skifteretlsdokumenter.
gru, Hustruer kan fortelle
G,K.
IUt_
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1gen er Taushet og overveielser syt punkt nes jo ellers ikke å være kaid hård- rakteristiske egenslmper i
en også den leir. Så meget mere påaldt av- fallende er dette som en
Trond- slik - iallfall stilltiende wkrigs- avtale er den eneste tenkelet ikke lige forklaring på den manglort len- lende mobilisering, de mangtil bort- lende miner og det manglenøttet av de vett som l~:jennetegnet
om selv Norge 9. april 1940.
i samMen om historikerne er
ing.
tause og avisredaksjonene
l er den likeså
i dette ensrettede,
>mkom- hjernevaskede land, så er
1 om at det ikke til å unngå at gåten
mellom Ibeskjeftiger offentligheten
1mende bak kulissene og imellom
rbritan- luftes i leserbrev o. 1. i avit okku- sene_ I AFTENPOSTEN enystbyer gang ifjor klippet vi således
:as lS- dette innlegget undertegnet
1 kJent M.:
så var
«Det var med stor interesse
~nn i og
jeg 13. april leste Fr. R.s innldregjelegg med overskrift «Den 9.
'gg r\~ i
april».
Det kunne vært interestid 6'e
sant å vite hvem det var som
å sette
hadde plukket ut de som ble
lIl, som
intervjuet
i NRK ved den an3n for
ledning. (Det bn 'vel ikke være
3. Noe
så vanskelig å gjette?) Mange
lvel av
[orbausd seg Ilok over hvorfor
i retmobiliseringsordren ikke gikk ut
rgs utstraks man var klar over at en
. Han
stor tysk flåte var på vei nord19 oppover. Hvorfor ventet man to
ør verdøgn.
~ uttalNoen dager før det braket
Norges
løs, holdtes et hemmelig møte
:! krig.
i Stortinget, Her ble forsvarsSovjetminister Ljunghcrg anmodet om
t ennu
il gi nasjonalforsamlingen en
len av-

Det eneste lyspunktet i forsvarsministerens
redegjørelse,
var Nord-Norge, hvor det virkelig var et noenlunde forsvar på
plass,
Og ved en pressekonferanse
på utenriksministerens kontor
kort tid for krigsutbruddet haglet det med spørsmål til utenriksrninisteren. Det sentrale var
dette med il legge ut miner,
og utenriksministren ble spurt
(Por/s, side B)

Når fremtidige historikere
(hvis de finnes) ser tilbake
på vår tid vil særlig ett
spørsmål stå sentralt for
dem: Hva var det som gjorde at tidens ledere i de fleste
nasjoner av betydning, med
stor entusiasme kastet seg
inn i kampen om alskens bagatelIsaker, men tilsynelatende ignorerte det store, altoverskyggende problem? Jeg

tror det vil bli et
tisk spørsmål å
klarende svar på
For hvordan s.
dens eventuelle
svare når vi ikk~
stand til det. Inge
lig være uenig j
Alt grunnlag for
der på å bli rykkl
der oss av de råe
nomisk-ideologisk
systemer, mens
makt over system
annen retning og
ALEXANDER LANGE:
tilfredse ut. Og h,
ter blikket j retn:
tastrafen, mumle:
komiteer og vurc
og mot.
Mennene med I
USA, Norge, Sa
land - har ikke fo
ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove saken innebærer,
forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under- dypest sett gjelder
søke i offentlig-rettslige former - ennsi å søke å bøte på. som Georg BergstI
deligvis bare av a
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
interesse for poli1
folkemasser. Til tn
, Bergstrøm og en
Vår medarbeider G.K. skriver:
ke andre seriøse nl
Jeg fant ingenting'
skapsmenn uimotsi
«Søndagsbetraktninger»
Derimot så jeg to menn slå fast at forgiftn
For mange år siden så jeg
en plakat med påskriften: som delte en stor pengebun- luft, jord og vanr
«I som her indtræder, lade ke, mens de som eide penge- plyndringen av enE
ne lå lik to meter vekk.
ne er kommet ditlJ
alt haab fare»_
Jeg så en mann tørke sammenbrudd av v
Jeg' I kom til å tenke på
denne teksten, da jeg satte blod og hjernemasse av hen- funn er uunngåelig
meg til skrivebordet for å dene, eter å ha smadret et viklingen bare få
arbeide med «stoffet»_ Tel\:- barnehode mot en trestam- frem et 20-30 år ti
kanskje en' underg
sten illustrerer nemlig me- me.
Jeg så en kvinne få sjokk, våre eksisterencle sa
get godt den situasjon jeg
da hennes manns lik ble kas- systemer ikke så l
el' i ntL for tiden.
For 3 år siden; da jeg be- tet foran hennes føtter med meget å gråte over, n
gynte dette arbeidet, hadde ordene: «Her har du man- utviklingen får fortsl
det umulig. å utbedrl
jeg ennå igjen noen illusjo- nen din».
Jeg så 4 menn sakte fylle ne, der \vil foregå k
ner om idealitet og menneskelig godhet. Nå etter igjen en stor grav, mens den fale forverringer i se
mulig'hetene, alt fl
nesten 3 års vandring i den- dødsdømte ennå levde.
Jeg hørte hylene fra en liv på vår klode vil v
ne «Dødssl\:yggens dal», er
jeg fri for enhver følelse av som ba om barmhjertighet krøblet og for en ~
den slags. Som et siste for- for sin hustru, da bødlene ødelagt. Det beklagli;
tvilet forsøk på å få en' rett- voldtok henne før de drepte dette iklw er 'hy:
dommedagsprofetier
side på dette, ga jeg meg ut Ilenne.
Jeg !;å noe som liknet en iskalde, nøkterne fak
på en reise. Det ble en underlig reise. Den førte meg menneskekropp, vri seg i pi- gir oss utsikter til e
til alle kanter av landet. Jeg ne, mens flammene slikket medag aven størrelsl
som kristne profet!
så sol gå opp og ned, men rundt den.
Jeg har dyriske brøl fra har fantasi til å f(
hadde vanskelig for å godta
at den lyste over både gode mennesker som ba om en seg.
barmhjertig kule, men som
Mens
Bratteli,
og onde.
Bresjnev, Brandt dis
Men ingen steder, dit rei- fikk et spark til svar.
Jeg så en kvinne som for- pensjonsordning, val
sen førte meg, fant jeg det
søkte
å skrike ut sin smerte, blemer,
utviklin{
søkte. I stedet fant jeg nye
snor etter tragedier, som men som ikke klarte det. skattetabeller og sk
fjernet det som måtte være Hennes stemmebånd var av- ging, står kloden Tel:
an sin ødeleggelse. IV
som ra'mmet den sympatiske oberst Ljl/ng- igjen hos meg av håp om å skåret.
Jeg har sett tyske militær-I lever videre, opptatt
iderpartipolitikernes klør og dessuten følte finne - om det så bare var
(J<orfI. Ilat! 7)
(Forn. J.
- EN rettferdig.
)rpliktet til å dekke H VII.

o kku pasjonstidens
likvidering er
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tilbud av tyske bøker
gge med noe stort lager av tyske baker,
dem iallfall i løpet av senest 14 dager.
mer det alltid noen efternølere som ikke
ker de ønsker t,il jul fordi de er for sent
i tiel" Ved forskuddsbetaling leveres
Isene. Ved efterkrav kommer frakt og
i tillegg og det blir det jo noen kroner av.
ler vi:

I

- -

'

I

(Forts. fra side 5)
Jeg anklager dem som
leger gråte som barn da de kan tale om fred og brorobduserte liket aven ung slmp, når de samtidig eier
kvinne som var myrdet. Hun ting som er kjøpt for penvar sprettet opp i maven og ger, røvet fra lik.
barnet var drept.
Jeg anklager de av ,~
Jeg så talløse hender fol- ~om preker krisde seg i bØllli om nåde. Det tendom for sine menigheter,
nyttet bare så lite. De måt- når de selv har vært med på
te dø!
å myrde. Eller å gi forhåndsJeg hørte rop om nåde «grid» til drapsmennene.
som bare fikk drukne latter- Jeg anklager Kirken for
brøl til svar.
dens unnfallenhet overfor
Jeg har vandret i døds- disse.
skyggens dal og hørt ropene
Jeg anklager hver eneste
stige mot himlen. Da gråt en som har medvirket til
jeg, for jeg forsto tilslutt; at drap og vold på uskyldige
å lete etter rettferdighet i menn, kvinner og barn.
denne malstrømmen var I Jeg anklager dem for å ha
håpløst.
ødelagt vårt land for geneI Så vandret jeg hjem igjen. rasjoner. Jeg anklager dem
Gjennom dager og netter for å ha skrevet det mørvandret jeg. Og etterhvert keste kapitel i vårt lands
som jeg gikk blåste stormen historie. Det er ingen tilgisitt Requiem og natten sen- velse tilovers for deres synket sitt duse slør ned over der.
de myrdedes siste hvilested.
Jeg anklager myndighetene for systematisk å så hatMen nå er tiden kommet ets' gift i uskyldige barnetil å kreve de skyldige og sinn - for å spre løgnen
deres etterkommere til regn- som sannhet.
skap.
Jeg anklager dere alle, på
Jeg taler på vegne av over vegne av over tre hundre
300 myrdede.
menn, 1rvinner og barn som
Jeg taler på vegne av dem alle ble uskyldig myrdet.
som sitter igjen og hvis liv
Jeg skal kreve dere til
i alle disse fir har vært og regnskap for hver eneste en
er - en hvileløs vandring i av disse. Og dere kan ikke
helvetes skygger.
unnslå dere. ALDRI.
Jeg anklager dem som kan
Den dansen - mine herete sitt brød, mens deres of- rer «helten> og «patrioter»
res etterlatte sulter. Jeg an-\- skal dere få danse med
klager dem som kan elske deres ofre.
sin kvinne, når naboen er beVil dere like den dansen?
røvet
denne
muligheten
G.K.
gjennom kastrasjon.
*
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SOLDATENTUM UND ZEITGESCHICHTE
umsc 'g kr. 22,- (Innbundet kr. 45,-)

Lil~vi(lerin;:(~D

General Pannwitz und seine Kosaken
ler grosse Rausch. Russlandf. 1941-45
lskjent bok oversatt til en rekke sprog)
,ON: Die Flucht des UntersturmHihrers
ON: Ein sonderlicher Haufen.
moSS straffeenhet)

Der 20. Juli und der Landesverrat
~eineid

gegen Deutschland

rLE: Die Kriegsschuld der Sieger
Die europiiische Tragodie.
ANDRE BØKER:

dolf L1itler und seine Bewegung - Der
r
Innb. kr. 60,dolf Hitler und das Dritte Reich - Der
Innb. kr. 60,ligger i midten av november)

BAUR: Mit Machtigen zwischen
d Erae - Chefpilot bei Adolf Hitler.
umschlag kr. 32,-) Innb. kr. 42,-

HA~

IIST-MECHIN: Wollte Adolf Hitler den
Jahr 1939 - Generalprobe der Gewalt
Innb. kr. 60,-

5

lufbruch und Sturz des 3. Reiches.
Innb. kr. 60,UDEl: Trotzdem - (Rudel var 2. verest berømte krigsflyverJ Innb. kr. 42,-

Svenkesen var en av de
første som ble satt inn i
landssviketterforskningen i
1945. Han ble pensjonert for
noen år siden, men ble ansatt på nytt for å holde orden ilandssvikoppgjøret.
(Og det kan nok trenges!
Vår bemerkning.) Asbjørn
Svenkesen er alene tilbake
blant
de 200 etterforskerne
Reminisensen fra landsregistere svikavdelingen pensjo- som etter frigjøringen ble
satt til å renske opp blant
NS og de nert avdelingssjef
Asbjørn
",fnr,:> nu <:rn!\ k-rim::fnrhrvtp_
-

: OG LANDS BOKTJENESTE
'ostboks 3214, Oslo 4
Postgiro 16450

E MOHIKANER

l
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Kringsjå. Bygget ble imidlertid rammet av Regjeringens sparekniv - bevilgningen ble strøket av siste budsjett. Bygget skulle vært
igangsatt i høst - men dette
er utsatt inntil videre.»
Så det kan altså farvenes at NS-folkenes opphold i
Hjemmefrontmuseets lokaler på Akershus iklm blir så
svært langvarig. Kanskje
den avdankede «gOde» politi--------
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J!,lr l/h'tI ildrlig ;"'.:ILltt ttljrnfs/.Jet i.N/d,

danske jrontkiempere. Minneplaten
stellen, som man ser tilvenstre, var

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

-·o~V.J

uye

ave av professor
)ergs skrift fra
lske stridsspørsmeholder en rek:mstingsforedrag
har holdt. Blant
older den et avettsoppgjøret etBoken har kom'ekke opplag og
~n billigbok. Der
gså den passer
;'(;n til billig ari legendens og
'este skal man

ALEXANDER LANGE:

,,'

t"

'l
, .,.!

11ens folk som professor
Castberg og andre forblindede legendeforsvarere vrir
sine uttørkede hjerner med «
hvorledes så mange mennes- r
ker kunne slutte opp om det i
han kaller «nazismen», og
ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove hvorunder han innregistreforbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under- rer også NASJONAL SA11LING og lignende nasjonale
søke i offentlig-rettslige former - ennsi å soke å bote på. bevegelser, så skjer det litt
av hvert rundt omkring til
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
belysning av både dette og
hint. Professor Castberg anV Jr medarbeider G.K. skriver:
tyder at det må være en
slags skjult aggressivitet i I
mte
leder
festet
EN
DAG
I
ØSTEI~DALEN
l
kk
'
rofcssorens godt.
< "
<
S (fe
, men knebelen hindtninger om de
Det var en solskinnsfylt ret ham i å sluBre. To hun- som gjorde at folk sluttet mE
dag; nærmere bestemt 23. dre meter bortenfor hytten; opp om «det aggressive» aat
NS-folks sjeleliv juli 1944. Et sted i østerda1s- i en liten åpning i storsko- Nasjonal Samling. Vi har se!;
e aggressivitet skogene lå en lav hrunbeiset gen var det gravd en dyp tidligere beskjeftiget oss ler1
hørende funderderes barndom tømmerhytte, Rundt et bord grav. Den dømte ble så bun- med dette professorale vrøvl dig
og på vår side antydet at det
eethet». Vi kalte i denne hytta, satt 6 menn. det rundt benene og armene nok er på professor Cast- nåh
træ:
rofessoralt vrøvl For den ene enden satt en og ble i stående stilling sen- berg mere nærtstående hold legg
nok alle den se- mann, kneblet og bundet til ket ned i graven. Svinebunman bør SØke aggressivite- ler I
'sløringer av den en stol.
det som har var, så han ten.
In
aggressivitet og. I den andre enden qatt en jorden risle ned rundt seg.
il deres side som· av de seks med en protokoll Da jorden rakk ham til brysI den siste tid har man ca. 1
Jastberg regner foran seg. I denne protokol- tet, ble «dødsdomrnem) atter fått et nytt rystende eksem- te dl
)SS rett i det.
Ilen .,so.m var lukket, sto den lest opp. Etterpå satte bød- pel på at det var rildig det vi nen j
vi imidlertid s sknftlIge dødsdommen over lene seg ned og tok en røk, der skrev. Det er den danske Kr.
e den kneblede mannen. Han mens de tittet på stakkaren «hjemmefront» som har le- komr
", var dømt til døden for «an- i graven. øynene hans sto vert det siste bevis, m'en det sen e
.j g'iveri)).
helt ut av hodet i vill, sanse- minner uhyggelig om hendel- tilbak
((Rettsaken)) mot ham kom løs redsel og skummet tøt ser her i Norge under okku- ers c
aldri nærmere inn på hva ut rundt knebelen.
pasjonen. Som man vil er- kjemI
«angiveriet» besto i. VedSå reiser bødlene seg og indre døde Vidkun Quislings øvrige
kommende dømte mrk ikke tar spadene, fyller sakte mor under Okkupasjonen og mark
anledning til å uttale seg, ble Igjen graven. Gresstorven ble begravet i familiegrav- mot k
bare truet til å underskrive legges nøye på plass og noen' stedet. Noe som førte til at danskE
sin egen tilståelse og dØds- grener og annet rasir blir det ble begått hærverk mot ring, Ul
ikke ,
dom.
lagt over. Alle spor er borte. dette av «de gOde».
i Mannen med protokollen Bare suset av storskogen I Danmark har man som meldte
'sa: «Som angiver og 'svin høres. 11erkelig sørgmodig i kjent efter års arbeide fått unge r
har du levd, og det er du tonen forresten.
istand en minneplass for de over 1
dømt til døden for; som et
Denne hendelsen ble opp- dansker som falt i kampen for Dar
svin og en angiver skal du sporet eller rettere sagt.Ql2R-1 mot bolsjevismen. Plassen
Innvi
dø. Gode nordmenn har du qaget ved en tilfeldighet. En; er innkjøpt av initiativtager- holdt a'
sendt i døden. Gode nord- av 15ødlene døde i 1969. ne og er således privat eien- mer, SOl
menn skal sende deg samme! Blant hans etterlatte papi- dom. Det er også anskaffet at «det
veien».
rer lå en liten svart notis- en stor granittsten, som det ter, og j
Fire menn reiste seg og bok, i hvilken denne trage- er meningen senere skal for- re mot~
rykket «angiveren» på bene-dien ble skildret. Jeg kjente nyes med en innskrift. Imid- vinde fr
ne. Han var helt fra seg av
(FortI. sid, 6)
lertiq har man vært utsatt
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LØRDAG 6. NOVEMBER 1971

Mm1 opererte som en slags som presteres i en fremdeles
ll1ternaslonal organisasjon ensrettet presse dog på an·
og først Iwnimot slutten fIkk svarllg hold råder sllk usik·
politikerne av den gamle kerhet og panikk at man er
len bosatt på fiendens område, skole og eksilfolkene overta· nødt til å drive forsvar av
'geo i'?g det er vel i høy grad folk ket. Så at det var ,d høy grad denne art og kvalitet.
ha 11 et okkupert land! Dette er, iorden» for Norges vedkom·' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
det forøvrig et prinsipp som og· [ mende må en vel sette et I
,pp så er knesatt i folkerettens, spørsmålstegn ved.
no· bestemmelser om ({Boste·
Professor Castberg kjører
1St· dets lov».
fremdeles i år 1971 _ for
(l'orl1. fra J/de 5)
jo
Jo mer vi leser professor han J1ar vel iallfall sett gjen. mannen og hans familie me·
on· Castbergs febrilske forsvar nom denne nye utgaven? _ get godt, for miLt. arbeide
ke· for det «rettsoppgjør!) som med den gamie platen om at bragte meg i berøring med
ngo alle jurister i sine hjerter Jandssvikanordningen
var dem. Malmen var en kjempe
ike vet ikke lar seg forsvare lovlig, selv om den ble git.t på mange milter, og jeg lik·
jet hverken juridisl{ eller for tilbakevirkende kraft, fordi te ham megp:t godt. VI var
tyr den saks skyld moralsk, så den var «Jllilden,» pnn st.raf.1 venner. Så Jeg ble meget,
" i må vi tt'nke på gUl,l,pn som f('lovens ~ Ill;. ()gsr, <Id pr, IllPI:"t. rysl.d over den svarI.e
yn. regnet ut at han var eldre åpenhart Urikl.ig- og villeden. ,nol.lsbok','fL Den mneholdt et
sko enn far sin!
de. Det som er riktig er at syndererister så forferdelig
ov·
Han hevder således at det den nok ga anledning til å sval t,. sa Jeg .ble kvalm. Det
ikke er ,moen som helst anvende mildere st.raff 'cnn var Sikkert Ikke memngen
es· grunn til å anta at den nor· forutsatt i ~ 36 overfor «mil. at .Jeg- skulle få lese denne
et ske konge og regjering mis· dere former for landssvik", «synelebekjennelsen», for SI·
,te· tet
\ stilling som lovlige men profe~sor Cast:bpr~ som den å ta dd Viktigste av den
, i nm ,J statsmakter ved å ta er slik ekspert på «aggressi. med meg,l notat.s form. Jeg
1te opphold på en alliert st.ats vitet» hos denne og hin, må' fikk nemllg Siden VIte at en·
~k· terri~orilll:n under krigen.» vite at el<silfolkene så av. I ken fikk forespørsel om no~
lell DertJl er JO først og fremst ,~jnrt ikke var innstillet på (t en hadde lest eller rotet l
;eg dette å bemerke at Nor[(e mildne saker og t.in[(, men papu·cne. Hun svarte neI.
en aldri har vært «alliert» med akkurat det motsatt.e. (,Mild.
Alle manrwns papIrer ble
be· England. Hvorledes forhol· heten» ble prestert f(\r over. t.at.t ved et mnbrudd straks
de'
·tonet seg for eksilre· hodet å kunne ramme alle ett.er.
.
:or gje., .~en selv burde Cast· O!' enhver man ønsket, for
Også på meg faller litt a::
lar berg ha kunnet lese seg til i' :,( Iv et opp agitert folk vilJe skyggene fra denne h1sto1'1·
jo. bøkene til Koht og til Hart· vel ha steilet '1vis man had. en. Mannen var nemlig en
og mann. Isteden hevder han Of' gitt. enhver småsync~er 3 m?get god venn av meg, så
"k. da at Kongen i England års fengsel.
mitt tap var dobbelt. Jeg
let «fortsatt hadde sin fulle
mistet en god venn, og .Jog
io. handlefrihet»,
noe
som
Og professor Castberg un· mistet ytterligere noen illu·
m. åpenbart ikke er riktir;. Man I derslår overfor sine lesere sjoner om "den menesk~lige
or kan bare tenke på striden log oyerfor de lyt.tere S(\)11 I godhet». M(m shk er hvet.
om de britiske angrep på I sm bd hørte hans foredrag,
*
ns norsl{ekysten, de påtvungne l' at de straffelJestemn:elser
Den myrdede het l~
ra nye okkupasjonsavtaler i som ble vedtatt borte l Lon./ ~ og var 27 d ar gam·
ra mai 1944 og meget mere.
don så langt fra «mildnet» mel. Nøyaktig fø se lsdato
enl
.
bestemmelsene i straffelov· I Ultfent. Hjemmehørende i
el·
«Det som er det vesentlige, I ens !i 86. De mnførle døds· Qgq, men var innflytter.
re I er at hjemlandets befolk' l straff, de innførte særdom· Ugift, men hadde en sønn
te ning fremdel~s slutter. opp stoler istedenfor de gamle som visstnok skal bo i Gøte·
om sme lovlige mynchghe. 1 rett.er, de innførte straff· borr;.
er ter. Og denne foll{ets tilslut'l arbeide istedenfor fengsel
De seks som utgjorde
lY, ning var i høy grad i orden / eller erindog hefte, de leg-ali· mordkommandoen var fØlg·
'l', for Norges vedkommende.» sert.e rov av formue og eien· ende:
v·l At det går an å skrive noe dom or; de innførte en rel<·
l. A. lI., 32 år.
m slikt for en juridisk ekspert! lw ret.tighetst.ap av sLor kon·
2. K~. IL, 21 år.
Forholdet var jo nemlig del sekvens for de dømte.
:l. K. V., 21 år.
n· at denn, e '~h.iemlandets be·
Det kunne være hauger a,v
4. K. 'F., l fl år.
d· folk"'ng» gjennom de valgte andre tin,.; å t.a med, mrm
5. A. S., :17 år.
lr, ste
~smenn og andre led· det får stå hen. Vi har iall'
6. A. N., 24 år.
endL .nenn klart ga uttrykk I fall her gitt en !iLen prøve
De tre førstnevnte for·
Ig for at eksilregjeringen ikke på jøssingjuss, dYPfry, st fra svant sporløst under et for·
J. kunne utøve regjeringsmakt 1!J61 og servert i 1971. La søk på å nå J~ngland i båt.
1· i Norge, at de med stort fler· oss bare for rett.fercls skyld
Nr. 4 byttet navn straks
r· tall stemte for å avsette Kon· nevne at professor Cast!.wrg Atter og kver nå som uføre·
gen og at de ville slutte fred I ikke tror på Elverumsfull· trygdet i Sverige.
d ogs? formelt med Tyskland: makten som eksilregjerin·
Nr. 5 bor i Troms. Iallfall
l· og
)lere et nytt norsk gen begrunnet sin lovgiv. er deUe siste kjente opp·
l· hjenu.lest.yre,
Riksn\det, ningsvirksomhet med, at holdssted.
g hvori også en rekke frem· han er mot elet kollektive
Nr. 6 døde i 1969. Han
;. t.redende NS·folk skulle del· ansvar man insl.ituert,c for hadde elet «fortrinl1l) at han
o ta.
å kunne utplyndre NS·folk førte en slags dagbok over
k
Og ikke nok med det. Da (dovlig», og at han nok me· små og st.ore hendelser. Det
r det efterhvert som det ble ner at eksilregjeringen gikk er fra denne boken jeg har
n mere og m.ere sannsynlig at «vel langt» i 10vgivninRsvirk· hentet dette ekstrakt.et.
l" Tyskland Ville tape krigen - somheten. Men det m"tt,c jo
Om de øvri[(e rnedskylrIige
e Ikke mmst efter at SovJet· være opp t.il dens eRet har jeg gjennom de vanlige
samveldet var kommet med skjønn, sier den forståelse~· kanalene, (telefon og brev)
'; ,for alvor og senere of'så [fUlle professor udi folkerett. konstatert det som 11er fore·
l' USA så vokste også den
Det som egent.li,.; forund· ligger.
~ lille jøssingflokken synlig og rer oss er ikke i første rekke
Selve hendelsen fant st.ed
en fikk en slags motstands· den forunderlige juss som i t.raktene mellom .LjØrdulcn
bevegelse, som riktignok på presteres oml,ring lands· og svenskegrensen. Offeret
set.t og vis samarbeidet med svikopp!!;,iøret.. Den svarer jo ble tatt da han syklet på ve·
. britiske agenter, men som fullt. ut. t.il jøssingenes sam· gen mellom Pladsen og gren·
t. Ingenlunde følte seg for.' tidshistorie. Det forunderli· ~~
~! pliktet
overfor eksllregJe· ge er at det bakom alt. til·
Arsaken til tragedien var
. ringen. Snarere tvertimot. synelatende det selvsilue at den myrdede, Løvseth,

på

_

I

VAR HITLERS
(Por/f. fra fide l)
Bormann. Og det var intet havn
flyte meldingen uten selv dårlig valg, eftersom Bor· med:
å tre offentlig frem. Og hvor· m= både var hØyst upopu· ' som
for slipper han det frem ale· lær i vide kretser (også in· I man
kurat nå?
nen partiet) og han dessuten last"
Men, la oss først se litt lett kunne skaffe seg de opp· ning,
på balegrunnen for den røde lysninger av militær art det grllll
spionasjetrafikk under an· her er tale om. Riktignok ska]l
non verdenskrig. Det er en deltok han vanligvis ikke mel,
hist.orisk kjenrisgjerning at selv i de nevnte Lagebe· med
denne spionasje var så effel{· spreehungen, men det ville salt.
tiv at order og anvisninger sikkerlig ikke falle ham van· folk
fra OKW nådde frem til rus· skelig som Hitlers fortrolige feIlt,
serne før de nådde ut til de og nærmeste mann å få rede der
<,gnr> avdelinger, og at (Jptte på hva han ønsket. Man s(!r alt ,
da naturligvis hadde avgjør· ham da og-så stadi~ ved Hit· (iJs!l
ende betydning for hele felt· lers side på alle fotografier uhoJ
toget i øst. Og kostet hundre· fra dengang.
D.
tusner av tyske liv. Man har
Før vi ser litt nærmere på [(rUl,
nøstet opp endel av cle spio· denne Martin Bormann, på lens
ner som var engasjert i det· hans liv og på det siste ut· Mal"
te, men selve hovedkilden brudd fra bunkeren i Berlin, skyl,
har m"n ikke funnet frem skal vi imidlertid for ordens har
til ennå. Det må ha vært en skyld se litt på hvilke moti· men
mann i fremtredene stilling ver en general Gehlen kan ræd,
med adgang til førstehånds ha hatt for simpelt.hen å dik· Var
opplysninger, antagelig di· te opp hele historien - noe spill
rel{te hentet fra Hitlers La· mange hevder han har gjort, dele
gebesprechungen med sine ikke bare på den ytterste ikk,'
generaler. Man har gått ut venstre fløy. Deres mot.iver som
fra at det måtte dreie seg skal vi straks se på også.
ent"
om en høyere tysk offiser,
For det første avteRTIer lin
noe som man så meget let· det seg et sterkt motiv i WH· det,
tere trodde på eftersom så ly Brandts øst·politil{k. Hvis eler,
mange tyske offiserer var Stalin kunne anbringe sin sent
innblandet i attentatforsøket sjefspion som Hitlers nær·
}I'
mot Hitler i juli 1944.
meste mann, så ligger det Wi,,,
Nil må man imidlertid nær å anta at det vil være en'
være oppmerksom på at det ulike lettere idag å gjøre det påst
her dreier ser; om t.o vidt hos en godtroende (?) Willy tren
forskjelli[(e ting. Neppe no· Brandt elJer en Welmer, klar
en av dem som deltok i gamle kommunister begge og (
Stauffenbergs kupforsøk vil· to forøvrig. Og denned kan stre
le vel ha godkjent spionasje man da kaste mistankens selv,
for fienden som akseptabelt lys over hele østforhandlin·
lIog hederlig. Bortsett kan· gene og østpolitikken.
inn
skje fra et ganske bestemt
Men det er også muligens ne
hold som vi skal komme til· et annet motiv. Abwehr un· Am.
balte til senere.
der Canaris drev, iallfall når I slag
Og nå bringer altså gene· det gjaldt en lang rekke av brul
raI Gehlen den hØyst over· offiserene der, blankt for· var,'
raskcncle opplysning at den ræderi fra krigens første OIJP
st.ore fO!Tmder og- spion in· dag. Det var Abwehr som ki""
gf>J1lunde var noen høy t.ysl{ røbet aksjonen mot Norge del'l'
offiser, men s, impelt.hen Hit' og Danmark før den ble satt som
lers nærmeste mann de SIste Iverk, men da ingen kunne søk
år, Rudolf Hess' efterfølger j tenke seg at et slikt forræde· som
som stedfortredende parti· ri virkelig var mulig, trodde med
sjef, Reiehsloiter Martin ingen på det. Og senere drev bol,
Abwehr som kjent et under· ami,
lig spill. Vi minner i den lind,
ved et par anledninger ing. forbindelse om Abwehrober· ovel
ordre og påbud i straffe· sten som utspurte en god· og i
lovens ~ 139 hadde bistått troende Quisling i Køben· som
Statspolitiet med opp klar·
ing- av sabotasjehandling'cr.
Løvset.h merleet at han var i
faresonen og forsøkte å
n1mmc. Men han ble som
nevnt, kidnappet og ført til
mord plassen. Her utspant
det hele seg, i form aven
«rct!.ssalm. Dommen var en·
stemmig. «Protokollenj),som
.var en vanlig skrivebok, tok
K. V. hånd om. Den har si.
den vært sporløst borte.
I
D(,t er mulig at denne hi·
storien kunne vært fyldigere,
men det har ikke vært mulig
{t ett.erkomme et slikt ønske.
}'orrest.en, det er Iner enn
nok det som står.
Bormann var informert om ogsJ de /!J,
Vennlig hilsen G .l{ .
FubrerbaupliJuartier sammen m
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SIDE 5

ALF GlENG:

nærmeste mann sovjet-spion? Pater Maximillian

Kolbe og vi

P1\ en rundreise i Polen i /"- '.
rtin Bormann som general Gehlen retter denne beskyldning mot? begynnelsen av oktober m1\- :

~ ned sammen med vår utmer- '
te at Bormann kunne bil sov· var han s1\ledes med i det kede guide og venn fra ifjor,
:or· jetspion med at han ble tatt selebre følge.
Alfred Wawrzyniak, kom
ed· tilfange under kampene i I Alan Bulloek har i sin Hit- min hustru Mette og under.
·ad· Baltikum og m1\tte forskrive 'ler·bok gitt en forklaring pu tegnede til byen Kepno i det
·;1\r seg til Sovjet for 1\ slippe hvorledes BOI'mann efter· midtre Polen.
LIer løs igjen.
hvert filrk slik innflytelse
Alfred var en god venn av
sitt
Efterhvert steg han da i hos Hitler og tilslutt ble be· hovedpresten der, men det
·xe· gradene i NSDAP og ble Hit· I tegnet som «min mest tro· viste seg at han var reist til
ner lers sekretær. Som s1\dan faste partikamerat». Admi· Warszawa for 1\ delta i de
rti· hadde han også sin finger nistrasjon kjedet Hitler, sier forbereelende arbeider for
n
1ed i spillet under OPPf':.iø· Bullock, og han overlot mest saligkåringen avelen polske ret sitt liv for hans skyld.
lO •. ,'et med Rohm og hans SA· mulig av den til andre. Dette fransiskanerpresten
Maxi·
En ung prest ønsket oss
ble I ledere. I den nevnte bok av er et viktig bidrag til å for· millian Kolbe i St. J:'eters· allikevel velkommen og viste
ing Kern heter det s1\ledes at st1\ hvordan BOI'mann kun- lrirken i Roma søndag 17. oss tørst den vakre kirken
Jer Sep p Dietrlch, den senere ne f1\ s:'t stor makt. Han be- okLtoe)s)e:I~n' e har sl'klrert lest I' før vi ble invitert p1\ kaffe
·r i general i Waffen-SS, fikk sin fridde Hitler for meget av
.
.
t "" d
. I pres 'eg"r en.
·
tet, ordre om aksjonen mot SA· hans papirarbeide.
el agsavIsene
om cj enne begi'
.ÆrlIg talt hadde vi ikke
Ol! ledere fra Hitler via Martin
Men, det Bullockher skri· venhet som ble bIvånet av tidligere hørt om Kolbe
,k
'ormann (Side 2(2),
ver i sammenheng med Bor- ('H. 5000 polakker da Kolbe men da VI ble servert kajf~
b,~ Ogs1\ i Alan Bullocks bok mann har vel også sm gyldIg- ble mnskrevet I de saliges og deIlige kaker aven nonne
ter / «.Hltler»
det på Bor· het når det. gjelder for e:r. bok av
og den ?1\ 70 i den hyggelige spisestuen
manns andel I akSjonen mot sempel Hemllch Hlmmler 1\r gamle FrancIszek GaJow, sammen med den unge og en
tlig Rijhm og hans menn. Bor· og hans VIrksomhet, bl. a. mezek sto med t1\rer I øyne· 83 år gammel prest: sa den
nn mann var med p1\ 1\ samle politiarbeidet, fangebehand./ ne foran høyalteret i St. Pc· eldre presten til Mette: «Vet
Ile. klager og skandaler om lingen og jødeaksjonen. Hit· terskirken og mintes man· De at De idag vederfares en
()m Rohm og de andre SA·leder·
(/'0"'. ,ul, 7)
nen som for 30 1\r siden of· stor rere, idet De nå sitt.er i
av ne før :lO. juni 10:14, heter
den salllme stolen som pa.
de det på side 223.
ter Maximillian Kolbe tidli.
1m·
Så lenge Rudolf Hess var ALEXANDER lANGE:
gere har sittet i?»
g1\ I i virksomhet som den egent·
Alle snakket tysk og de
,ad'llige partileder mens Hitler
fortalte og vist.e oss bøker
,ør· var rikskansler var ·Bor·
om Kolbe med bilder helt
,m·, manns makt naturligvis be·
fra hans barndom, fra hans
·am'grenset, men da Hess dro
arbeide som misjonær i Ja.
c5
Iles avsted på sin fatale freds·
b
pan før krigen og til hans
nle misjon til England og for·
tragiske død i lwnsentra.
lar· svant i fangenskap der, steg ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove sjonsleiren Auschwitz 14. au.
lant Martin Bormanns innflytel. forbrytelser, 'som THE ESTABLISHMENT har nektet å under. gust lD41.
fri· se. Han overtok som leder
Nreste dag ble vi i 3 timer.
,pet av partiet p1\ ·vegne av Hit· soke i offentlig.rettslige former - ennsi å soke å bote på. vist mndt aven ung dame,
.nm ler, men Reichsleiter hadde
som snakket flytende tysk,
Så han riktignok vært siden .:m.
EN FORTEGNELSE MED ENKElTHETER
i konsentrasjonsleiren, som
det· Under Hitlers inntog i Wien
Vår medarbeider G.K. skriver:
i dag er museum.
I
I "AItenpostel1» for 16.10.
1071 var elet en artikkel om
Mann myrdet p,\ 1\llen gaie sto eIe danske og tok imot Kolbe hentet fra «New York
i l~el.""'''''·I·'
ham .
...:.:.~
Times». Der står nesten selv·
4~·årig gammel smed for·
Et gammelt e1$1qlar som følgelig også ting som ikke
'!!ann !lparket ihjel av ukjen· sto i mm'heten ble tl:l.l.I:fl2.t er i overensstemmelse med
te menn. Tildragelsen fant illCrikosjettcr og døde straks sannheten. Mange har sik.
sted i Asstrandgaten kl. 2 etter pa veien ul SyKQ/illset. k(']"( lps! artil,kel<m. Dcr står
natt.
an·
1>1.a. at KolJ", ble spern'l. ill.
n'(~n vur gift og hadde barn.
ne i pn celle uten vinduer
Mannens politiske status sy·
Oivind MelsoJll
samn1Pn med 9 anelre for li
nes noe uklar, men han hae!·
Leg'ion:er
gJ!l. Var fra sulte ihjel som straff for at
. de sterIm sympatier for NS. -,Sandal'. Myrdet i Oslo, :!O. en fange var flyktet, samt. at
Mordet ble ikl.'" ettertor· juni 1!J42.
~
sersjant Pr ank Gaiownic~ek
sket, hverlwn under eller et·
*
overl('vde AllS('hwil~ og fikk
~er okkupasjonen. Riktignoir Tirsdag 24. mars 194~, se igjen sin kone og sine
,forsøkte
Dergens,politwt gjorde tre norske fiskere et harn.
! seg, men renelte snart hoclet uhygr:clig- funn, mens <le dro
For 1\ ta det siste f(1rst:
';i l' I muren. SIc!"n ble det helt fisk på Mørekysten. I et. av Den [';amle prest"!1 i Kr'pno
:':,! stille om sak;n.
garnene mrk
opp et liY.i.!:!. fo.rlalte oss nemlig at tilsy.
"
.lli!l.ik.. Det. var nakent og val' n('lat!\ncle var T{olhes store
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Eilif J»isani

lH'gynt f't gi'l i opph1sning. Li-I o/T('r (org jPvps, idpt al1e s('r~
Gift. ]{"t' var 0]lPSI{'ll'e[ i under· sjantens ri barn ble drept av

I

et skritt uten Bormann.

I

NorSk-slai.sDorg-er.
FOe!t :lIJ. okt.ober i Dergen. livet, dcssuten slmcldstlr i en russisle bombe unel"r I,ri.
(Al'slHll 'I), Mcctl(!]11 dV "vdkt- bakhodet. Piskerne satte gen.
bataljonen.
lmr,; mot land, men Illel Da vi kom til harakke 14B,
Skult av danske ccpatrio· st.raks etter stansc't aven la jeg merke til at elet st.od
ten) p1\ åpen gate I K(1))en./ tysk patrUlJebåt. Da tysker· vakre, lnskc blomst.er opp
havn s(1nclag 12. sefi[enmer ne ville vite 1\rsnkcn til fis· aven lyssjakt. Først da vi
rD43. Mordet ble bcg1ttt ca. kernes hastverk, fortalte fis· kom nec1 i k.ic,]Jeren fikk vi
, kl. 22.0tr.---·....
kerne om lildunnet. Tysker· vite at lyssjakten ført.e nec!
«ITMtenc» hrukte dum./ ne tok cia liket ombord, og til ('plJen hvor pater Kolbe
dum . ammunisjon.
D<,t.lc n,ist.e til Tronelheim. Dpr hil' haclell' sillet sine sisle Ir've.
H10rdet var s~11t; i scpne a~ (h'L ohdusert av tYSk(.~ Ii..'g(~r, dagPI". Inne i {"elll~n var (h-t
«IIiemm('front ..
som kunne meddele (le ogsi\ fullt HV frisIw blomster.
men da Pisani reiste til oven nevnte data, pluss at
Vår unge guide, som var'
l5anmark for il. slippe vekk,
. (FOrI!. SId. 8)
(l'orlI. !Id. 6)
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"'I.Jlll ae myrdeeIe uttalte da
o--~
JU, sa merkbar Bresjnevs besøk i Jug(
de hadde besteget skafottet at selv Arbeiderpartiets for- via har latt spekulasjor
var:
svarsminister oppfatter det om hvorledes det vil gå
drar Høyrelyset, stor- Tito dør blusse opp ig,
Joacl1im von Ribbentrop: «Gud beSkytte TYSkland. tingsmann Paul Thynes ut Innflytelsesrike kretser
Mitt siste ønske er at Tysk- for ti gjøre en privat innsats Washington er Overbe1
land igjen må bli enig Og at i den anledning. Han lar seg: om at mangefOlksstaten
forbindelsen mellom øst og intervjue aven liten Høyre.j vil falle fra hverandre og
vest blir gjenopprettet. Jeg avis Og forkynder at han Serbia vil, bli besatt av S
ønSker verdensfred.»
«ser gjerne Hellas ute av I' jet, mens Kroatia mUligE
General1'eltmarskalk Wil. NATO», For da blir Norges, vil kunne slutte seg til vest
heIm Reitel: «Jeg anroper og NATO's sikkerhet st yr- hvis den røde hær blir or
den allmektige Gud og ber ket, ikke sant? Først har tatt med å bekjempe sel
ham ha medlidenhet med SOvjet fått fast fot i araber- iSke partisaner.
*
det tyske folle Mere enn 2 landene som fØlge av den
millioner tyske soldater har tåpelige amerikanske utenallerede før meg falt for fed- rikSPOlitikk, så mister NA- SUPERMANN KARL MARX
relandet. Jeg fØlger mine TO Malta Som hovedbase i
Middelhavet og basen på IsI Chemnitz, nå omdøpt t
sønner. Alt for TYskland!» land
det nordlige fareom_ (Karl-Marx-Stadb> har rna
Dr. WilItehn Friele ((Leve råde. iMen
Paul Thynes, den reist et gigantisk monumen
det evige Tyskland!»
gOde
og
fornuftige
over marxismens oppfinner
Fritz SauckeI: Jeg dør u- mann synes ikke detteHøyreer til- Den SOVjetiSke billedhuggeJ
skyldig, dommen Over meg
strekkelig. Han vil ha fjer- Lew Kerbel har laget, et ho
er urett. Gud beskytte Tysknet
også den siste stØttepilar de som er hele 6 meter høyt
land. Må det leve og en dag
og som fremstiller den
igjen bli stort. Gud beskytte
min familie.»
skjeggete profet. På bakho.
Dr. Ernst I{altenbrunner:
.. GeneralOberst .Jodl: «Jeg «Jeg har elsket mitt tYSke det befinner det seg en kjemhilser deg, mitt Tysl,:1and!» folk og mitt fedreland fra pemessig tavle hvor sluttDr. ArtllUr Seyss.lnquart: dypet av mitt hjerte. Jeg har ordene i det kommunistiske
«Jeg håper at denne henret- handlet efter mitt lands lo- manifest er gjengitt.
telse vil være siste akt i tra- ver og gjort min plikt. Jeg
'"
gedien om den annen ver- beklager at mitt folk i dets
denSkrig og en lære, slik at hårdeste tid ble ledet av folk ALMIRANTE STARTER
fred og forståelse mellom som ikke var soldater og VALGKAMPEN
folkene vil herSke. Jeg tror som begikk forbrytelser.
Lederen av Movimento Sopå Tyskland!»
Jeg hadde ingen del i for- ciale Italiano (MSI) , Almi- 1
.Jnlius Streielter: «Heil Hit- brytelsene, jeg kjempet med rante, hViler såvisst ikke på' 1
ler! Puriumfest 1946! Jeg ære for Tyskland. Lykke den siste valgseier. NYlig <'lP-! i
ærer de amerikanske solda- til!»
net han kampagnen for de ::
ter, men ikke jØdene i deres Alfred Rosenberg avgav in- kommende parlamentsvalg 's
land. Også dere vil bolsje- gen erklæring og gikk i døvikene henge opp en vakker den uten et ord.
dag!»
fortjener å nevnes,
Den nYomvendte tidligere deDet
tyske militærleger som VI
generalguvernør i
POlen,
Hans Frank ble ledsag'ct til undersøkte den myrdede, ,g:
skafottet av cn fransiskaner_ gråt da de så liket og den Vl
pater og bad Gud ta nådig forfatning det var i. Jeg har ~~
lenge vært i tvil om hvor <
imot ham.
langt jeg skulle gå, når det la,
gjelder å Offentliggjøre de-/ rø
taljer om dette mordet, men
noen kan tas med.
I
Obduksjonen viste at det' VE
l", ,,,/, , I
ved siden av 1\ være brukt
,
l,kvinnen var 22 år gammel: kniv på kvinnens underliv, i d
- at hun hadde vært gravid så hadde en hård gjenstand set
i 6-7 måneder. (Deler av; gjentatte ganger blitt kjørt sin
fosteret satt igjen i kvinnens 'Opp i kvinnens Skjede. Kje- me,
underliv.) Det tyske sikl<::er- ,! miSke undersØkelser,viste at ikk
i hetspoliti kunne meddele at 'det også hadde funnet sted vist
kvinnen var
statSlø"" flere fulJbyrdede voldtekter. bar
Muriel Anderssen fra Ma!_ En av legene uttalte seg på; til :
m'ø, Sverige. Hun hadde følgende måte: «r hele min! En l
V'i"ert ansafl:VCd et tyske tje- tid som lege har jeg aldri I Ove1
nestested i Oslo. Hun hadde sett på maken til råSkap. I de :!
reist rundt for å se seg om Selv ved fronten, i de hard-! fikk
'
i Trøndelag og under denne este kampområdene,_ fant vi hæTl
Den amerikanske bøddel \Voot/sl reisen ble hun myrdet på en ikke noen gang bevis på noe/' med
kl"''' /0' mo,d"d,koPct.
UbeSkrivelig bestialsk måte.lliknendell.
frem
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ff Hitler gav Napoleon hans sønn tilhake

I

~mE

?

ALEXANDER LANGE:

Okkupasjonstidens
likvideringer

-hertugen av Reichstadts lik bragt fra Osterrike tillnvalidedomen i Paris
midt under verdenskrigen

SN
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esember 1940
rikes og Italias trone for segl
·hes Nachrich·
og sine etterkommere.
følgende mel·
Under begivenhetene som ET MORKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove
dning av hunfulgte relst.e Mane LOtllse forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under.
for overførin·
med sin s"nn til Wi<'n, hvor, soke offentlig.rettsli!Je former _ ennsi 11 soke 11 b t
il
'on fra St, Hehalve byen vaUart.et til
oe P .
"ar der F'iihrer
,'-;cll(jnbrunn for å lå et glimt
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
arslmlk Petain
av den store koriskanerens
r besluttet seg
s,mn. Hennes eneste tanke
til det franske
var nu å sikre seg regentslm- Juleartikkl'i fra vill' s]lesil'lh' <dusete kjøteren aven NS.
IS sønn, hertu·
pet over Parma, slik det var
medarheidl'r G.K.
malm!). Kolbjørn Bråthen
's jordiske
blitt henne lovet.
En likvidaSjon som alle re· var vel ansett i trakten av
_teIse i In·
Da Napoleon vendte til· de har stått. i «Folk og Land" bi:lde NS-folk og «jøssingenl
Overfor eler
bake fra Elba, var hun eng- kan je" brin"e tille"usopp- og derfor vakte mordet e~
arskalk Pctain
stelig for at han skulle seire, Iysning~r om. Det gjeid~,r <let bølge av forferdelse og avor sin og elet
og etterpå kreve at hun og overlagte drap på Kolh·
sky. Motivet var ukjent til il.
akk for denne
barnet skulle komme til Pa· Briltht'll i Arnes. Han ble begynne med, men politiet
,estus_ Tyske
ris igjen. Men Napoleons drept v~lren I!H2 (torsriag IiI<k et tips som førte dem
.isten til gitte· Her/lI.~etl av Reie-b.r/adi _ «KOll, nederlag ved Waterloo be· 2{i. mars lfl42) med nakke- til Oslo.
gen foran geil av Ro",,, _ Naf>o/com 501111. fridde henne for dette mare· skudd. Gjerningsmannen het
En mann ble arrestert:
vor den i
rittpt.
Napoleons
annen R .. _ K ... ; og det skjedde Selve gjerningsmannen var
rgentimer elen innfant seg i Wien som bei- tronfrasigelse inneholeler or· mot betaling. «IIonoraretll elet som ga opplysninger til
høytidelig ble
dene: <lJeg utnevner min for ugjerningen var !u:...Jili), polit.iet om medskyldige! En
asjonalgarden. ler, og overrakte Marie Lu· sønn til franskmennenes kei. hvorav kr. 40 gikk til RK" til ble tatt og sil. rullet det
,ill og ledsaget ise et briljantinnfattet bilde ser under navnet Napoleon for, som denne sa i retten, hele videre. Det viste seg at
're bar elenne av NapOleon,
festet hun elet· den IL Hvis man ikke aner. «Jeg måtte ha peng·er til en elet var en profesjonell gjeng
På
npet tromme· te u
brystet, og bare tre kjenner min sønn som kei- ny hatt". Bakgrunnen var som var de utførende i kom.
'-'n forbi Napo-I daber senere ble hun for-I ser, er min tronfrasir.:else H- polItisk. En gruppe «gode» plottet. ~))Ie oppgitt
stilte den opp mæ,:c: med. se\Cr~e.rrer: l~~ I gyldig!). Men så vene!tc altså menn kom samnwn en kveld og alle ble :!nBstert. Disse
·et.ll
Wabram hVIS stcdlort.lec!el bourbonerne lilllake Ol' i E'4~, for å diskutere hva fort.alte om sakens fulle
Ide det Stor· for anlednmgen var erkcher- c!"n fire ilr gamle> h'lJtten' man skulle ','J·ore 1I1l'd denne sammenheng. BI. a. visle det
tug Karl.
-.
"
>"
t d t
f Il
fører, Adolf Napoleon var en helt igjen. Napol,~on den IL, hadde kun
seg- a e var o c fra Arnes
kngens hete, o
I', 'I"
kt r li vært flUnskmennencs keIser
som var de virkelig-e OI~.
,ilegge et gam· n m øm og- <J,nl 19 e e e e i ti dager. . .
i alt og ctt, å ligne ham _ satorene: En atlv(llmt I ' ] l
l mellom det ~~r~e~~lei ~:di~u~ac;:;n d~~
Den '22. juli 1832 døde Na- og var overbevist om at en j{;ylllanl (lg "11 skog·sarbci.
franske fOIl<, tl I g t i t
f l
poleon den Il. eller ollerst· dag ville ogsil hans tic! kom- ~_
sin regjering eterhen ecle ~o~" geIt', sv e' '10 ytnant i kavaleriregimen- Ille, da han skulle fylle et
Da cle fengsleele samtidigt
tigere - men ve
un se v l en
s ørs e j tet Wasa, Franz Joseph Karl, høyt kall. Men elet gyldne haelde øvet sabotasje mot
s
adde begjæret hvsfatre·IMden PaI'lK• ~ar l en hertug av Reichstadt. Han bur som Metternidl hadde Wehrmaeht tok det tYSke
'
. enes f"kl
e g e esrus.t F CIsersøn·
··
sl·l<kel·lletsp ol·t·
IV habsburg-erJ
var. d a b are ~.
~l ur gammel og sml·d (l f or Ilam, umu IIggJor·
I I sa k en.
nenh
navne 'ranz o· dødsårsaken var l~mgetuber. de enhver flukt, og en tidlig
Det forelå tilståelser fra
ar .
kulosc. Meel «den un'ge Ørn i elør! fullendte så dette livs samllige impliserte, så for.
ien begynner sep
Den «lille kong·c» llle pari- lenken>, som samt.iden kalte ulyklwlige lragedie.
såvidt var saken klar. Men
ilbake, så tidFørst p,\ 11l1l1c1reårsclagen llJot.ivet og detaljene var sli
Lpoleon i 11109 sernes avgutl. Og Napoleon ham, tok også en høytflyvtil Paris etter selv viste seg fra en side som enele drøm slutt - en drøm for sin fars hjemkomst ble kyniske og rå, at POlizeige.
1ed øster. alltid hadde vært ukjent for/ som gjennom to årtier had- elen unge Napoleon atter; rieht Nord ga tillatelse til
L
J.neder se· Josephme og vel også for de fylt verden med ubeskri- forenet meel sin far. Det var offentliggjøring. De tiltalte
, han et fami· ham selv: som familiemen- velige forllåpninger og eng· Adolf Hitler som åpnet Wie. tilsto seg- skyldige i dette
hadde beslut. neske med rørende omhu og I steIser. Helt til elet siste' nerkapuzinerkryptens POl'. overlagte drap, men samtli.
neklet å værehovedmann.
sitt barnløse tålmOdighet. Selv mens han holdt elen unge hertugen av ter og- gjorde slutt på «den
Josephine, at arbeidet fikl< barnet lov til Reiehstaelt fast ved sin fars unf~e' ørns» habsburgske En kOlmnUllJst l Oslo ble ut.
/ pekt som «boss,,: Det var
en tronarving å leke omkring ham, hvor testamente. Han la an på, fangenskap.
in~:en ringere enn «Osvalclll.
r med et ~~am· elet tumiet med treklossene
til
hans
stratet-':iskf'
opphyg"lIan ut.Ovpl et r{'g:inl(~ ()Vl~r
r
lB. feb rusine menn. DI'I: c1il,ter(e
1.
-,{~ring-en
i ninger. Napoleon mistet alblind ly<ligJwt, Uanseil hva
iL'lelse fra sin eld t,t1mocligheten. Og han
sal«'11 gjaldt.
is om at korsi- bar alltid bildet av (1Pn «lille
kon~:en»
lnecl
seg
p:i
slagL å gifte seg
Det var han, som pil an.
le Marie Luise. markene, over Russlands
modning fra loytnant s. _
våget ikke {j stepper og i Moskvas f1amformidlet av sersjant. Til. A.
n datter om menalt.
--- senc!te KK. for i., miore
ling·, så hun
Men vanskelig'e t.ider fore.
drapet pil K.H.
'e Om den av sto keisQI'('n op· hans rike
l Arnes var dpt en ilJeu-rtI
LV hensyn til Den ~t;. juni lllh uttaler .....:
gruP!l" som 111t' lecld. av h;vt;ser fOYc!c' 11lln iPalais Marcolini i Dresden
nant. S., aclvokat S. og serlmll< i3ert.hier - Melternich i sitt iskalde
sj:ml. Th. A.
dodsfipndskap: «ne ,'r for.
]),'IlIW I:Tup)len forsokt" å
tapt, Sin'»! stt fulgte clagt.!l1e

I

I

I

k\

g.;

rusIt' S{'~~' til :1 PV!' drift, Jll('d

!gT~ rnotstande- i Ll'ipzig saIH innli.'dpt l{(~i

hj"lp av atlenlater. (Ddt." sa
av cl" skylcli!':<,.)

artiklen i Ber· serrikcts undergang. I feble av 14. sep· ruar 11111 stiller Napoleon
Imlets kOlTes. 1 sin hust.ru og sitt barn under
;, RSll1nn J,'n-I NasjonalgarclC'ns bl'skyt.tplTaylors posi· se fnl' han atler
reise til

('Il

Disse lr·c frykl.d al. den
skulle krysse
c1,'re.<; planer. n.'1 IP 1>1" (i n >!"dykli!~(' K.n.

m'"

I oril{(~r niL så fronten. Tidlig on1 InOl'g'en('n
"okkelig, Irans gal' han inn i barnevH~n~lsf:!t

II0!11tvistelig.

IOriske

/(.! pti d

logne lighet betrakter han sin sov-

" men d(' blir ende fi~·,nn, sorn han aldri
l

er en viss

i i\rJll's ('llt'!'-

av C}(> HITPstnr(,f> pekt!! ut nf.
n.. E':. skj~~t lUllll ned

flr'j mer slUllle ft't se. Den 5. april

må han gi avkall på Frank·

Tllt/I.t'

villl,'rell 1!'·ll··-'I~. Bud 1>iJ;
s(mclt I il Oslo, og «OsvaldJ)
sen(lt" n. K. ul. til Arnes. En

: og med den inderJigste kja:l'-

foret og

Napoleons sonn vender bjt?tl1 -

båret

tW

I

fra bakhold.

tYJke soldaler.

• ~. ," •

":.: !,' ,,:

".:

"~

.

(joris. s. 15 .
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(tv over-I vene er vonae temaer ror
trofaste våre «historikere», rømt fra
for å se ned i gilrden fra et VIn- e~en e
Det lyder ikke landbruket i Ullensvang og
. du. I gjenskinnet av brennende S
for å si det andre steder, skyr dem som
vooner gjenkjente jeg russere, sa?nsy
,
pesten. - ,
. mi~st ~yve stykker. Så hurtig jeg mIldt.
Sorges oversendelse av
kunne meddelte jeg Rormann at
ovenstående meddelelse om
russerne bare behøvde å åpne
det tyske angrep er oppgitt
døren for å sette oss ut av spill.
til 17. juni av M. Kolesmkov.
Det var på høyeste tid å forSorges melding ble gitt Stasvinne. Om en time var det like(Forts. fra side 7) .
lin, se P.N. Pospelov.
vel dag og da var det for sent.
Løynant S. utbetalte kr.
Sovjets historikere mener
,
Efter denne tunge stund var 100,- for udåden, hvorav at ingen av spionasjens oppvi fremdeles sammen: Bormann, kr. 40,- gikk til R.K.
lysninger endret den for~tdr. Stumpfegger og jeg.
Som bindeledd i denne ak- fattede innstilling hos StalI~
sjonen opptrådte angive~ig og hans nærmeste medarbeIsersjant Th. A. Han formId- d~re Zhdanov, Beria og MaMan tenkte nå et øyeblikk let S.'s ønske om en leiemor- lenkov at det ikke ville kompå å forsøke å ta seg fr~m der til «Osvald». Th. A. var me et tysk angrep. Ordre på
under jorden gjennom kJel- også en av lederne for først- ordre i de siste ti dager før
lere og påbudte gjennom- nevnte illegale gruppe. Un- lcrigen forbød troppebevegbrudd til neste kjeller, men der et møte, fOrtalte løyt- elser langs grensen for at
da man ikke hadde nOen vei- nant og forsorgs!Jestyrer ikke de skulle bli oppfat~et
og heller ikke lomme- K. S., at det på Arnes va~ en I av tyskerne som provokasJo'lykter oppgav man det .. Og mann ved navn KolbJør~ ner.
.
dro videre på ferden gJen- Bråthen. Denne .var «angIIkke engang da tyske spelnom gatene:
ven) og burde ryddes av ve~ derfly av og til landet på ~ov~
gen. K.B.'s dødss~nd besto 11 jetiske flyhavner 19. Jum
«I spissen marsjerte statssekre- at han hadde avgItt for~larldt (1941) ble Moskvas oppfating
i
en
affære
som
gJa..
. tre< fm Pwp'g,nd"Iop"",mon· fornærmelse aven tysk oth· ning endret. . .
~.L

Ll.r

~J..... )

L.lIJlj

.l

lÅ1.Ult:l~l\.ct~gU fortsatt

bakg~'\rden.
gikk
opp trapp.en
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tet dr. Naumann, så fulgte norsom tredjemann dr.
Stumpfegger og som fjerdemann

ser.
l
A. fortalte at han cunne
jog. Kn'pt h,dd, vi ';It n,,,n skaffe lolk i Oslo, som dre~
utenfor huset da begynte skyt-. med denslags, og S. mente ~
inaen allerede. Vi løp ned over I det hastet med å drepe Br Vi holdt omtrent. t h e n . ·
tredve meters avstand mellom
Advokaten og forretnings. hver mann. Det ble.skutt fra alle mannen S. stilte kr 300,. v;ndo"" fm ,n, h,.,n"
fm til rådighet, hvorav kr. 100,·
"n, k"",. Dd" b"nte, ,"red, skulIe dekke omkostningene
. ,krek. Kon føt omv'"'''''' b,· ved mordet. Det var A, som
tet jeg meg ned. Jeg så ingen ga K. våpnet, en Colt 11,25.
' mere. Skytingen dabbet av. RusEtter mordet sørget advo.
serne feiret 1. mai. De sparte vel kat S. for varm kaffe og
på eftersøkningen og skjøt. bar: smørbrød, og lånte samtidig
på alt som viste seg. Men Jeg sa
. K. en sykkel, så han kunintet mere til eie tre som hadde' ~e komme seg unna.

Zi~""I""",.

0,

I

'I
For ung'( ornnlcn
I FM". f" dd, 4)

deren gjennomgå en
aktiviserende
pel
fremhjelp. Da det 1
ble oppnådd lite a,
vei, anså man den }
righeten av ekspe:
som fullgod forkla
dette. I alle fall ble l
intellektuelle tilba
het fremdeles fork
lukkende ved miljøf
Men der råder r
sterkt avvikende r
om hva ved milj,
skulle ha en slik
innflytelse.
Snart trekker m:
rasesegregasjonen s
ets rot så ser man ~
de he~mende sosh
nomiske og kulturel
ler i familie og nabo
ler man tror hovedf,
ger i selve familiestrsom hos svarte ame
er mer vaklende «
flertallet av befoJlmi
Professor Jensen l
'11 sådanne
• mi:
ro
iklce at
rer
SPI er en VISS
vetl utvikling av i,
sen fastslår han de
flyteIse til omkrin
mens han tilsIeriver
leggene 80 % av de.
flyteIsen.
Til tross for der
motstand som
er det tydelig at ant:

følge av atombomben. Hele
dette verket og hans øvrige,
«Pail.Safe» og «On the
Beach» er like fantasifulle
Ol! skrekkbefengte som hans I
_
skriver varer jeg også: 'Nei
Washington Observer News.
lest originalen _
letter til slutt.
KAMPF'!"

k~igs.«reportasjen>,

MAOS «LILLE RØDE»

Jen~

~ar

«Tyven, tyv~n
av Nordiska . Rikspartiet i
du hetf"»
Malmø nylig, sa partiets leFinansministeren
brutt orp sammen med meg.
der Oredsson bl. a. dette, frem
statsbudsjet
'
Om a normann og Stumpfegger
Denne historien rummer som vakte stor munterhet blant de ubehageligh
har je til idag intet mere hørt. ellers så mye råttenskap at og jubel, og som kanskje og- fremlegger for det
Jeg er~'lV elen faste overbevisning det kunne fylle en bok! Fra så er noe å tenke på for folk, er også en forh
at de falt dengang. Bormann bar flere av de skyldige gikk det Maos herværende disipler: «Negerskatten», se
" bare en enkel brun amtswalter- forbindelser til Stockholm
({Denne NRP-politikken er selvsamme folk har
uniform, og har sikkerlig - sam- og London. Vi har beviser virkelig et alternativ til ~a klare mening om i €
'men med de mfmge som dengang for at høyt plaserte en:bets-I gens samfund og den er lltt tidligere i år.
hl omkring i gatene i Berlin - menn billiget mordene l Nor-, annerledes enn den man leDet er vanlig at h
havnet i en massegrav. Sikkerlig ge: At de sogar bid.ro med ser i Maos «lille røode». O!te tar penger fra en
. har man nok holdt utkikk efter penger og våpen. VI vet at I når jeg får spørsmal om Jeg vilje lmller man de
kjente ansikter blant de døde i folk fra Rcttskontore-.L .llp..d har 'lest Maos «lille røde», men det gjelder kal
nærheten av Reichskanzlei. Men den Kgl. Norske Legas,jon i
ke når det er poliW
Rormann var - av utseende ,- Stockholm, samarbeidet distår for ugjerningel
dog kjent av eie færreste. Om r-ekte med «.Osv~l~». FI:l:e av,'
Tor Hovl
Naumann har jeg først hørt se- aIsse, som mgentlng rIsIkerDen i Hardanger
nere og det er meg ubegripelig te, men som tok til inntekt,
som svarte på annonse
En rrest i Nord-Trø:
hvorledes han unn kom fra ild- for seg selv :(helt~æren» ved
i f. & L. 24. okt. 1970
så uheldig il kjore OVe
ang. raseriet mot Det
orkanen.»
snikmord, SItter l dag som
I hane da han var på vei
tredje rike og NS, bes
«fort.iente» medlemmer av
i bilen sin. Presten forsøl
Såvidt Baur, som selv i samfunnet.
sende brev til dette blai
'nabokona
så r,odt han
videre forløp ble såret
det for videre ,forsendlovet å erstatte hanen.
Disse er de virkelige benet og tatt tilfang-e. Han
da brevet ikke kan
- «Erstatt - erstatt>
I else
ført til Sovjet og måtte menn i mør1wt.
finnes.
av, «knin du vårræ her
re benet ved hjelp av God jul og vennlig hilsen
BM.: HARDANGER
klokka fæm. For da Vl
lommekniv. Efter dom- fra G.K.
~____________________
ærbe . . . »

I

'-

I

I et foredrag på et møte

enenølger Truman var me- It-uge, «a mnstille fiendtlig- siete 245: «Under annen,
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re tilbakeholden

- og den hetenc.»
Krigsfortsettelse denskrig var Norge ikke <
senere kalde krig som g'jor- utelukkes nemlig når den ert med Storbritannia», IT
de det nødvendig å bygge ene part legger våpnene ned. likevel ble rettsoppgjøret
opp Tyskland som en del' av Ennå mere når selve fiend- legalt bygget på det. S
USA's europeiske bastion i skapet innstilles. Og' den 248: «Bare fullt suveT(
kampen om verdensherre- tyske overkommando i Nor- stater er kvalifisert S(
dømmet.
ge, von Falkenhorst, telegra- krigførende». Men NOl
Som sagt, det er både in- ferte 9. juni 1940 til Ruge at var totalt tysk-okkupert :
teressant og rystende les- (~?g'Så . Tyskland inn~tillet 7. juni 1940 til 9. mai 19
ning det den amerikanske fIendtlIghetene.» Altså mgen og alliert-okkupert fra 8. TI
professor legger fremom I t~pt ~o:sl{ krig, men en ved 1945 og inntil henimot r
'oosevelts finansminister, Henry denne
verdenshistoriens gjensIdIg overenskomst av- dio 1946. Norge som okl
[orgenthau jr., som også ville diri- mest brutale hevnplan og vi sluttet lrrig.
pert kunne altså ifølge C
}re utenrikspolitikken og ville tilanbefaler boken, som er
Dermed var krigsopphør penheims påpekte utsal
intetgjøre Tyskland.
kommet på det tyske Verlag urokkelig, faktisk og jurid- side 245 og side 248 ikke "
(FortI. Jide 7)
isk, efter norsk lov og rett re i krig hverken med Ty~
land eller med England. ~
rniversity, Ohio, har gjen,omgått alt kildemateriale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...., ' - - - - - de 254: «Det er opplagt at
/1 ,', . . .
lands straffelover forb
mkring den beryktede Mor,
_ /
gjeldende», men likevel g
enthauplan, som ble utklel{- OSCAR AALL:
den landflyktige regjeril
et av den amerikanske fiansminister (!) Henry Mor!fra Lond0t.I anordninger ~
borgerne l Norge. På SIl
enthau jr. og i tykt og tynt
t et av hans nære venn, Okkupasjonstidens <<likvideringer» og den rettslige vurdering 447 skriver Oppenheim: «O
av dem
kupanter;t kan ansette og a
,resident Roosevelt trass i
skjedige dommere likesåv
terk opposisjon både fra
som andre funksjonærer
tenriksdepartementet
og
Det er en rystende lmval-I giver. Derfor den uhyre skarDe tyske og britiske okk
Jrsvarsdepartementet.
kade av ugjerninger fra ok- pe reaksjon etter okkupasjo- panter
holdt seg til HaagE
, '.ve Morgenthauplanen, kupasjonstiden som A.L. og nen overfor okkupasjonstikonvensjonen,
tolket av O
01,,< gikk ut på å ødelegge G.K. har rullet opp for oss dens såkalte angivere.
(Forli . .fide 6)
~ele den tyske tungindustri her i bladet.
Her er der imidlertid gjort
,g vel så det og å omdanne
Vi vet hva utøverne i de bemerkelsesverdige unntag-eIe det forøvrig delte Tysk- fleste tilfeller unnskylder elser: Hvor angiverens moDen nye fredsenglen
md til rene agrarområder seg med: Ofrene var «angi- tiver var rent økonomiske,
- noe som ville ha ført til vere», sier de. Med det me- siktet på il. få en ren penget et titall millioner tyskere neI' de menneslær som had- g'cvinst, altså uten noe tilille ha sultet ihjel - skal vi de gitt tyske eller tyslr-do- leggsønske om å gavne samkke gå nærmere inn på her. minerte (?) myndigheter be- funnet ved opplysningsvirkri bare peker på at det var i skjed om personer som di- somheten, - der viste rettslen man først trakk opp og- rekte eller indirekte hadde vesenet en rent pervers symn. hevnaksjonene mot de forøvet attentat mot tyske pati: Når f., eks. en skilsyske ledere med utløpere i soldater.
misseadvokat av finansielle
le forskjellige lands «rettsLa oss anta at det forelig- grunner gir myndighetene
lppgjØf). Boken skildrer ger et slikt tilfelle: Herr N.P. en skriftlig meddelelse om at
'lllgående Morgenthau 'og har begått en eller annen hans motpart akter å forlans hjelperes iherdige ar- fiendtlig handling overfor late landet, og dette fører
,eine for å drive igjennom okkupanten. Denne kommer til at over 100 blir arrestert
lE
est rigorøse og hateful- til å reagere. Det kan bli på og 8 av dem skutt, så befin3 forholdsregler overfor et forslrjellig vis: Dersom gjer- nes dette ildre å være straffningsmannen iklm finnes verdig angiveri. Derimot finkan det bli borgervakt, kol- neI' retten det injurierende
lektiverstatning pålagt ved- at noen omtaler det.
kommende lmmmune, eller
Denne
innstilling
hos
gisselarrestasjoner. Herr N. rettsvesenet har tildels vært
P. foretrekker kanskje at kritisert; noen har ment at
andre straffes for elet som det stred mot rettsoppgjøhan har gjort. Et slikt re- rets gTunntanke. Det er imidsonnement er vel menneske- lertid ikke tilfellet: Rettslig ,sett forståelig. Men ikke oppgjørets hovedhensikt var
særlig sympatisk. Og ikke naturligvis å tjene som kasærlig respektabelt heller. muflasje for de hovedslryldiMen
etterkrigsoppgjørets ge i at landet ble okkupert.
lovgivere og juridiske prak- Men det hadde også en mer
tikanter finner dette res on- prinsipiell side: Det skulle
ncmrnt så verdifuJIt at drt innskjerpe en enkel, men
fortjener spesiell juridisk klar og bestemt etikk. Denne
Qombede Tyskland. Han forsøktl: beskyttclse!
kan - kanskje litt respekt- 1Villy Brandt bar jJtt sin fredspri
av Ase Lionæs og J-Ioyres Iflf,vah
og hans Presidentvenn Roosevelt,
Derfor den konselrvente løst - uttrykkes slik:
tie. Heldigvis var det andre briter unnlatelse av å ta opp mordAlle skal sprelle etter pen- sen. Slik ser et nasjonalt tysk bla,
det: Fredsenglen Willy Rrandt OVe
enthat/planen iallfall delvis kunne saker hvor offeret var eller genes grimeskaft!
Krl:m/J ttll'llcr,
·s.
,
kunne ha vært en såkalt an(fJo,.tJ. sid, 8)
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FOLK OG LAND

LØRDAG 8. JANUAR 1972

,ØK
I ikke så stor forskjell. De re- delingen til Willy Brandt død i Tucuman i Argentina
veste den presenterte begge d?n kal~e, slik: «Man spØr seg hvorfor med et hodeskudd. Det arter Kosy- ~ensynsløs~. rø~e unpenal- den norske nobelpriskomite gentinske politi har ikke
. besøket, l~me og mll~tansme. Og de; ikke valgte Hitler eller Sta- klart å bringe sikkert på
en rekke VII være skjebnesvangert a lin, for den tysk-sovjetiske det rene om det dreier seg
and, var la seg l ure av ulver i fåre- pakt av 1939 var dog sikkert om et mord eller et selvverdt en liten påskjønnelse.li mord.
:lYor ll- klær.
Dertil
er å si at Hitler na*
villige de
*
turligvis ikke kom på tale i
av jernmed det NAR VI ELLERS NEVNER
det halvrøde Norge, men Snilunordere _
; å jevne I den europeiske sikkerhets- Stalin var faktisk foreslått
- dog først i 1948 efter å
(Forli. fra ude 5)
.
.
~isk' 'k- konferanse som så mange
ha
demonstrert
sin
store
Det
er
klart
at
Jeg
Ikke
skal _.k- streber slik mot, så meddeer annen les det nå at Bresjnev på krigerskhet. Han ble ikke n~vne~ vedkomme.nde advojet abso- denne konferanse vil ta opp bare foreslått, men var fak- kats navn. Man rna huske på
hinsides forslag om en europeisk tisk den eneste alvorlige a.t Norsk .Rettsvesen kollekvar, som voldgiftsdomstol som skal kandidat som nobelkomi- tlvt tol~ pa seg det store kaavisenes avgjøre stridigheter mellom teen vurderte. Tilslutt våget mu~lasjeagentur etter okkue enn hin europeiske stater. Det er ba- man i skyggen av den stadig paSjonen. Og der er altså
økende kalde krig ikke å gå «domsli-presedens for at k.L en gang re den hake ved forslaget
til
dette skritt. Man valgte agenter;e skal. be~an~les
istnevnte at voldgiftsretten ikke skal
isteden
ikke å dele ut noen s?m ratne egg. HVl~ gj~r
.ale klov- behandle anliggende som
mngsmannens navn, gjernm~
ygin var vedrører «sikring av sosial- pris for 1943.
gen og dens følger nevnes l
alvors- ismen»
(Bresjnevdoktrisamme
åndedrett er dette
le tro at nen)!
injurierende; uansett.
OGSÅ ET BYTTE!
var det
Solidaritet betyr meget i
Man har vært i noen tvil Norsk Rettsvesen. Nå gjenKOM SENEREHEN TIL ANDRE om hvorfor Ungarn egent- nomførte okkupanten aldri
inger, ef- RESULTATER!
lig slapp løs kardinal Mind- gisselsystemet slik her i lan)d~~~f r~i Willy Brandt med sin en- zenty fra beleiringen i den det som i de fleste andre
) 100 vJO da rødere våpendrager Her- amerikanske legasjon. Var ,land. Men hvor lenge ville
bert Wehner vandrer som det også bare en gest for å okkupasjonsmyndighetene
kaIe zio- kjent iherdig mot øst og er fremme «avspenningen» og avholde seg fra det - hvis
rede til å pTisgi de tyske øst- «sikkerhetskonferansen»?
de ikke gjennom en viss
elv isra- områder og interessene til Nei, det viser seg nå faktisk opplysningsvirksomhet fra
I~ne;jc::ef de millioner av fordrevne at det også lå noe annet bak. norsk side kunne lokalisere
:randiose tyskere. Vi lurer på om de De hemmelige amerikansk- opphavsmennene til alvorliforhandlinger gikk ge sabotasjeaksjoner?
tings- og to herrer imellom tenker ungarske
å
Pengegriskhet,
baktalelse
,e, kring- over gamle nyttestandpunk- ut på bytte kardinalen med
d'
.
m amer i- ter i kampen om å sikre seg den hellige Stephan;o;krone og ne raknmg er samfunnsJr for ek- stemmer. Vi tenker da på som blir oppbevart i Fort forgiftende i krig som i fred.
den sov- hva den samme Wehner ut- Knox (sammen med det Særlig selvfølgelig når det
noen år talte offentlig i september norske gullet fra dengang). praktiseres i opplysningsrs arr an- 1950: «Det tyske folk' ser i Og eftersom kardinalen er virksomhet overfor politi)d velvil- anerkjennelse av Oder-Neis- vel ankommet til Rom kan myndigheter.
Men de «angivere» som
fra den se-linjen, i misaktelsen aven vel gå ut fra at byttehandbare siktet på å lokalisere
ert uten- skjebnen og h.iemstavnsret- len gikk iorden.
1,
begåtte ugjerninger, reddet
alle de- ten til de fordrevne forbrytelser
mot
Tyskland
og
mot
i
virkeligheten flere norske
G Bres}
FREMDELES INGEN NÅDE
liv under okkupasjonen enn
Solsche- menneskeligheten.»
kanskje noen annen enkelt
rykte in*
I Nederland sitter det folkegruppe.
~t sovjet·
fremdeles fengslet tre tysOscar Aall
tår idag FANTASIFULL WIESENTHAl kere dømt som sålmlte krigso'
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r ..Slaget
Det later til å bli mere og I forbrytere. Landets justisn l St.or- mere sparsomt med tysk vilt· minister von Agt ville gjøre
sl~tr:l1ng for den berømmelige nazi- slutt på umenneskeligheten
mlstIsk~ jeger Simon Wiesenthal, slik nå 26 år efter krigens slutt
s marsJ Iat han nå søker seg andre og og foreslo å løslate de tre.
~ain ;p~ l ~etere ,1a~d:na~~~r. Det. si.ste ~;::~:.p~rl:;n:~t:;s ~~!!::t~~
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, innstilling. Ar- for deres stilling som privi1 skal være der ligert klasse.
3st kan utnyttes.
Nå er det imidlertid en
r annet område kjennsgjerning at de fleste
-"'Mtt.
;tig av slike grun- mennesker har vokset seg
~ ..
}t forlates av sin inn i sine omgivelser. Når de _ _ _ _ _ _a _____1@ Fremdelest diskuterer man i
også om fedrene
plutselig må bo og arbeide
tysk presse gåten Martin
andrere gjennom et
eller annet sted i verden, sprog. Desto vanskeligere Bormann, Hess' efterfølger,
~ller årtusner har
når de må finne seg tilrette må det være for mennesker Hitlers fortrolige og «mest
.t der. Blod og
i fremmede omgivelser med fra en helt annen' kultur- trofaste partikamerat». Var
fordom. Det fin- fremmed sprog og fremme- krets. Blandingen av folk og han det han utgav seg for,
.ammenheng mel- de seder så føler de S eg før raser i de store industriom,
eller var han sovjetspion? Vi
sker og hjem i en eller senere
rotløse. Det fin- råder skaper tilpasningspro- har tidligere bragt endel arman uttrykkelig nes for eksempel finnlands- bIemer som overhodet ikke tikler om Bormann og briner å kalle tillive svensker som aldri har følt kan løses i vår generasjon. ger på side 5 enda litt nytt
Ldetilværelsen fra seg hjemme i Sverige, skjønt Den skaper dermed også stoff omkring saken.
etens fjerneste og de alltid har talt det samme
(Porls, side 6)
ttive epoker. MenET "NASJONALT
:al være og arbeiMANIFEST» ,
or de kan levere
ALEXANDER LANGE:
fra Nasjonal Ungdomsfylk. '1ytte.
;
ing, bringer vi idag på unglen gamle kapitaldomssiden, side 4. Sammen
ningslinje. Det er
med meget annet stoff, bl.a .
.mg det nye teknoet innlegg av Erik Rune Han3dlinje. Menneskesen om EEC.
h
,r '1etter'i de øko:.. Aters
blinde
"GERMANERNES FORTID
~r ideologien til de
OG FREMTID»,
En
rystende
serie,
hvorav
dette
er
artikkel
nr.
25
~
industri baroner
lektor Hoaas' siste lille hefeil de ledende polite, har tidligere vært anr også om de kalDen overmåte flinke, juri- forsåvidt den søker å sette meldt her i bladet og Hoaas
sialdemokrater og diske lærer, professor dr. det politiske, overlagte drap, selv har sloppet til med et
. seg arbeiderne, er jur. og nu rektor ved Salig 'utført av sivilister under re- tilsvar. Idag bringer vi en
t enig i de gamle Frederiks Universitet,Johan- gjeringsbcfalt
våpen still- ung akademikers syn på
økonomiske nes Batt Andenæs, født 1912 standsavtale og okkupasjon, skriftet. Side 5.
!rs
For dem som for i Innvik, har i Tidsskrift for inn i den norske rettsorden
miske ledere er en Rettsvitenskap i 1948 (da- som en efter omstendighete- I BRENNPUNKTET
stikk det ene av- værende redaktør: Erik So- ne passabel affære . . .
på side 2 er idag krigen melHvorledes det går lem) skrevet en avhandling
En vesentlig uvitenhet lom India og Pakistan, ledeemenneskeI' inte- om «Okkupasjonstidens 'lik- med hensyn til tallet på snik- ren på side 3 beskjeftiger
lem bare når det er vidasjoller' i rettslig belys- myrdede gjør seg gjeldende, seg med de dystre utsikter
av de rammede at I ning».
idet Andenæs opererer med for året 1972 og ellers håper
algene må tillegges
AvhandUngen
forelmm- ca: 55 - fcmogfemti, anslått vi man vil finne litt av hvert
iss betydning.
Imer fantastisk, - riktignok av Justisdepartementet på stoff av interesse.
nr ''3n kyniske inn- med noen reservasjoner ---: grunnlag av oppgaver fra
1O~ de nåværende
.
Statistisk Sentralbyrå. Likvi-III_ _ _IIII_ _ _ _ _ _11111
)re likeoverfor de
. deringene - dette styggeste
mennesker er så
forbrytelseskompleks (med I fra at denne ordre var kjent
~re usympatisk som
politisk påskudd) i Norges blandt medlemmene.»
d blir innhyllet i
rettshistorie - antas å om«Men det er naturligvis
c' nligc fraser. At
fatte minst ctd sel{sctohbclt~ tenlælir; at lil{Vidasjon('r er
Jm industrialismen
tall! Vi skal under den frem- hlitt fordatt av hjt'mnH'SLyren fullstendig ny
tidig'e oppregning av disse kefolk på egen hånd i strid
1 for den menneskefortiede forferdeligheter be- med de foreliggende instrukereIse er ubestrideskjeftige oss mer med vår ser. En må også gå ut fra
t vi må tilpasse oss
for tiden fremste kapasitet at likvidasjoner er foretatt
,ye forutsetning er
på strafferetten, dvs. hans av isolerte motstandsg-ruplig. Men spørsmålet
ovennevnte avhandling.
per uten tilknytning til hoedes denne omstilPå side to skriver profes- vedorganisasjonen, eller til
utformes og hvilke
sor Andenæs hlant annet: og- med av enkeltpersoner på
skal tjene. For ka«Innenfor Hjemmestyrkene .eget initiativ».
le såvel som for tekvar det forbudt for de lokale
Her er Andenæs - som
le er produksjonens
avdelinger å foreta likvida- man vil se - i takt med fakt rettesnoren. Den
sjoner på egen hånd, med- turn. Kunne han «stemme»
mlige produksjon er
mindre det forelå en akutt for «henleggelse» av de der~et for det såkalte
nødssituasjon. Etter de opp- med korresponderende forssamfunn og dette
lysninger jeg har fått fra brytelser? Professor Andel er forutsetningen
Professor Andenæs
kompetent hold kan en gå ut
(For/J. Jide 6)
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SIDE 6

LØRDAG 22. JANUAR 1972.

I

umn

I mennesiwlegeme ned under
Nå vel, dette var min lille'
. isen. Vi gikk opp til barak- nyttårsbetraktning.
Hva
ken igjen, laget en skikjelke, som videre vil bli offentlig·
og så dro vi de bakbundne, gjort, vet jeg ikke ennå. Men
(POll
2. at de har et fast kjenne- loger, men bare «skriftemå- bevisstløse ungguttene ned en ting er helt klar: Det blir
(forlf. fra fide l)
Riis,
tegn,
som
kan
gjenkjen-I'
let»
blir
tatt
med
her.
De
tør
til tjernet - og en for en en «danee maeabre».
næs stod iallfall ikke opp og
nes på avstand,.
nevnte hendelser blir da å stappet vi dem ned i hullet.!
Vennlig hilsen G.K. levert(
forlangte offentlig undersøk·
deklcel
else av 3·400 overlagte drap. 3. at de bærer sme våpen plasere l sentrum som et be- Jernskrotet l klærne gjorde
åpenlyst,
vis på den utspelmlcrte dje-' resten av jobben. Den nat«Wertl
- Dette skal studenter i juss
med cl
ved Oslo Universitet merke 4. at de under sine operasjo- velskap, meel hvilken de an-, ten brøt elet løs et kraftig
sasjon
neI' retter seg etler I,rigens svarlige systematisk forgif-: snovær som skjulte alle
seg! De som husker hans
at ()vp
lover og sedvaner.»
tet menneskesinnene; ela spor. I nattetimene etter
(/orl.l. /r,/ Jid, l)
gjennomgi'telse av straffeVi er ileke glad for å rulle helst eie unge.
denne IJendelsen elelte vi menneskelig lidelse og men- ren lå
lovens drapsparagrafer med
opp Andenæs som vi fore·
Den unge mannen var ho- pengene mellom oss. Akku-' neskelig utilfredshet på hvil- navn),
videre ...
løpig har gjort. Vi tror at vedmannen . i . to grufulle: rat som soldatene ved Kristi ket grunnlag elet alelri kan. rikskn
han er en bra kar. Anelenæs moreltrageell€r; 'den ene 19'1 korsfestelse.».
vokse frem en sikret frem. minne!
Andenæs innrllmmer tysker- er ikke uten sans for den november 1943 og den andre
«Det utrolIge ved denne tid.
: «V.olfo
nes rett til arrestasjoner og fnrlige snnnheten
2:1. januar 1945. Den første' tragedien er ikke selve morLa oss derfor først slå fast.
Hele
sl{yting
utspant seg i gTensetrnktene: dene, m:'tten det ble gjort på. visse ting når vi skal bedøm. hers» I
Når det gjelder oklmpa· Andenæs tanl;'erer hlinken: mellom Flisa og Finnskog. I Uendelig '!leget verre var me problemet med de nå. disse
sjonsmaktens kompetanse
«'I'eordisk sett Cl' dd tt'n- Her var ofrene 4 ungdom-' hvor lett VI tok på det hele. værende vandringer. Nasjo. umictd,
overfor illegalister som av i«'lig at In'igssituasjonen kan mer som var ettersøkt av, Herrf'gud, vi hadde jo I1ust I nen er i seg selv en verdi. wald»
professoren pompøst milita- tjene SOIll slmllwsl{jul for Gestapo Ior sabotasje.
.
med penger. Alle hadde vi Hvert menneske tilhører sin mi'ttte
riseres med det stolte nnvn dr~pshandling('r med r"nt
Den andre fant sted lIke i våre svm på Skogen med nasjon, sitt folk. De fleste,
Helh
« IIjcnl:vlcstyrken~») er vflr private motiver, f. (·I,s. h"vn- ved grenæn mot (Ilsl.mark,' hensyn til de formål som mennesker er lykkelige og: taler ti
hittil flinkeste juridiske 100 alder eller rovmord.»
pi't den norske siden. Her I pengene skulle brukes til.» harmoniske bare når de får de ytr
meters løper Andenæs til en
Bort.sett fra at det ikke var ofrene et eldre ektepar Han gråt under hele «sknf- leve og virke i omgivelser Gt'hlen
avveksling frisk og klar som var noen «krigssituasjon» pluss ektemannens søster.
temi't!et». Mine følelser var som er naturlige for dem. hare er
en fjellbekk i Innvile Han her i Norge efter 10. jnni
Degge tragediene var vin- motstridende,
men
jeg Kapitalen,
produksjonen, re, dvs
skriver pil side 5:
1940 tangerer - faktisk ning'sforbrytelser, da alle oI· skjønte at dette var et av de økonomien er der for å tje. ,Gehlel
«Da okkupasjonsmak- og ikke «teoretisk» denne be- rene hadde til dels store pen- sjeldne tilfeller, da det be- ne menneskene. De er intet gang v
ten lrar rett til å gripe inn merkning av den mangslung- gebeløp på seg. Ingen av de gunstiges et menneske å få mål i seg selv. Menneskene per nå
ikke bare overfor aktuelle ne professor efter vår opp- myrdede var NS. (Noe som oppleve fullkommen anger skal derfor ikke komme til' og fors
angre!) mot dens sikkerhet. fatning noe vesentlig i Iik- burde være et mement.o for over egne synder. Jeg lot den kapitalen, men knpitalen til sporer
m!'n også mot forbl'retlelser videringskomplekset!
dem som fremdeles skriker modne mannen gråt.e ut; menneskene. Den tyske øko. nVTeM
til slil<e nngrf'p, Inå ("n (h"r·
Se nedensti'tende fæle til- om straffefrilwt for mord visst.e med usvikelig sikker- nomi skal mestres nv de på vills
for ilIU"rk,jennc ('Il reU for drag"ls", nedt.egnet av vlir som <<!<rigsllamllingl·r».) -- Ild at. <1"'- kom mel'. Det ville tyske mennesker. Det betyr
Dpt I
tysl,erne til å slå l1<'d på spesielle medarbeieler G.K.:
også vært å ødelegge det l1e- ikke at italienere, spaniere klosset
Hjemmestyrkene ved lll'l'CS·
Den unge morderen pluss le, om jeg hadde brutt inn eller jugoslaver er dårligere. og nlan
tasjoner og krigsrettsdom3 medhjelpere var ute på her. Dessuten,
(merkelig mennesker, men bare at de særlig
NYTT ll.RSPREI{EN
mer.») egen hi'tnd for å «orge» mat- forresten) syntes jeg så in- tilhører Italia, Spania og still' i
Følgende
historie
har
jeg
varer
til
hjemmefronten.
I I'
d
'
Da han selv ikke har del- .
'
.
,
.,
,',
(er Ig syn Pil mannen. For Jugoslavia og ikke Tyskland. I med sl
Økonomiens svar kommer' ringsfo
tatt i regulær krig, som f. fIa en klrleens mann, en som Det v~r et gmstrer:de skiføre hele tiden hadde jeg den
eks. vi, og iklm vet hva krig Jeg kjenner meget godt. Han I denll(: novemberdagen l -43. tanken, at denne mannen er straks: Hvis vi blir nektet:
er, hva milorgsjef og- major fortalte meg den I noen sene: De el p:'t vel til en brakke ikke den virkelig skyldige. utnyttelsen av fremmed ar.;
O. Il. I"angelal1<l påviste i en nattetimer for 14, mån;der som de vet .lIg~e: I~ke. ~e~ I Slcyldspørsmålet mått.e bli beidSkraft, kan vi ikke gjøre!
de ferske, å plasere hos dem som gjen- økonomiske fremskritt. Den;
En i,
svær debatt med vår venn SIden. Over noen glass gam- i FlIsa. PlutselIg
Andenæs i Aftenpost.en - ja mel god sherry, S~l'lft~t}lllr:, sk~spor :?m går, p;lr:lllelt: nom en djevelsk propagan- vesttyske økonomis hlom.' fl være
for
meg
om
en
VI.,S
pLlIOde,
med
deres.,
Pllltsehg
;attcr
ela
systematisk
ødela
retlferst
ring
ville
være
umulig
ut.en.
ning
og
så skriver Andenæs likesom
I
Det c
uavvitende om sentrale ting av SItt liV; Den ~tolte «helte»'j' rev:)I~e~'en l h~ncler:' Sakte. <ligheLsJ'{1lelsen til en hel ge- fremmedarbeiderne.
.
..
,med til
for rettssikkerheten i et perIOde undel okkllpasJo- l helspenn, fulgte de sklspo- nerasjon.
nen. Men før jeg (med pres· rene helt fram til barakken.
Det er nå Ikke nktlg. In·, jeg hm
folk:
tens samtykke) offentliggjør Med usikrede vl\pen st.ormer
Noen timer senere fortalte dustrialismens grunnleggen-: sid('n (
- «At likvidasjoner og sa- to hendelser som tilsammen de hytten, og finner 4 ung- min venn den andre histori· de prinsipp er økning avl gjøre r
botasjt'akter forl'tatt etter kostet li mennesker livet, vil gutter i 18-20 års alderen en, men den vil jeg få lov t.iI produksjonen gjennom for·, om del
ordre av ansvarlig myndig- jeg si noen få ord om denne sittende rundt bordet. De er å komme tilbake til ved en bedring av det tekniske ap·! oppmel
het innenfor motstandsbe. mann. l-l'an er omtrent på dødstrette efter flere mil på senere anledning.
parat. De manglende men'l
Det e
vegeisen må anerkjennes min.,·., . 49 år og gift. Han ski. Ingen mat, men over
Jeg spurte ham tilslutt om neskeI' må erstattes med nye ~ dige fo'
. som eg en t I i g e k I' i I\' S - er far' til 3 deilige unger.! 140 000 kroner i kontanter han hadde noe imot at andre maskiner. Slik var det tid·' lers III
han III ing e I' kan ild,e Hans kone er 42 år, og en efter flere store t.yvener. De fileie lese dette, for selv om lIg-em. Og slIk VII det også. kort Ol
være tvilsomt.»
blid og elskelig hustru for l>lir ch1dsskremte overfor de jeg ild,,, var prest, var alli· bli.
. domsv;
truende våpnem" og' fortel- kevel samtalen et skriftemi'tl Utopisle svarer ølwnomi·; besidclt
Det.te er sannelig professo- sin mann.
raI stepping pi't tynn is!
Men. det har ikke alltid ler villig om nit <le blir spurt o!( som sådan hellig for meg. I?crrcne. De kan imidlertid:
Det r
Andenæs som er veldig vært slIk. Under okkupas.l0· om..
Presten hadde ilelte noe imot straks møtes med et aktuelt; neclskn
allsidig og nesten enig med nen deltok han i en terrorist·
Mm venn presten fm'teller offentliggjørelse - han be- eksempel: J~pan. He~ hari i srnug
hvemsomhelst knrakterise- gruppe et sted på Østlandet, med egne ord: «Da VI opp· traktet det som en bots- den 1I1dustnelle. utvlklmg: rekte
rer derpå folk som utfører og var smn medlem av denne daget at de 4 hadde så man- handling' at hans forbrytelse fremkalt nøyakt.lg samme, che).
disse andenæsiske «egentli- med på Ilere akSJoner, bl. a. g'e penger, ten Ide Jeg - den- ble, kjent. Nå vet jeg at en- problem som l Europa. Men,
Alt c
ge krigshandlinger». Hans likvideringer. Det siste var n~ anledning kommer aldri kelte «hauken) vil kritisere de japansIce øyer er allerede, inntryl{
dom er jo drepende for le- aven shle karakter, og er I IgJen. Så mye penger og så mangelen på navn l denne så overbefolket at en mn·' for FØl
genden'
etset så inn i denne mannens liten risiko. Dare den haken I historien. Til dette er det å vandring er utelukket. Der'i ikke fo
_ l<M:en hvordan var så samvittighet, at etterkrigs- at fikk vi guttene over til [ bemerke, at denne mannen for skaper man nå roboter: fra He~
Hjemmestyrkenes
folke- tiden ble til et rent. helvete. Sveri'~e samtidig som vi t.ok er et ulykkelig menneske; at som kan overta industrienS;
Såvi(
rettsli,'e stillinQ'!I)
Presten som i 194:1-45 hare fra dem pengene, Inmnn vi han llar e!eselwert st.raffen l.empoarheide .. Man erstatter, Det A.
At iljemlnes~tyrl{ene inll. var cn lln,R glltt, ~ar ..](~n ~ I k2~lJ~(: opp i l1h~~}1i.lg{,~lil~J~e- t:(~r Sjn~: h:ln(!I.i~~er P~ s~'~ lna~ng·J~~r~c1~~ ~~lCnneSker n1ed\ hok «A
fall som hovedregel, ikke var lede, or, det simlle Ikke stOl t 1.u etl.crpi't. Skull(. VI 1.,l p(.n- selv. J Lm ~m!, l el 0PPllktlg, nyL maskmu..
I gendfr(
folkerettslig heskyttet er til før han var fyr og flam'l g'ene, måtte VI samtlfllg ta og hal' l sm pres1.et(Jernmg
Den fremaclskrIdende nu·· dette:
klart nole Vilkå~ene for at mel Alt ~om skjedcle uncler eierne. Vi gjorcle dd. Vi tok klart å redde mange men· tomasjon betyr at tallet p~'
aVdelinge~ av frivillige skal disse årene og etterpå, !Jidro : hver vår, lwmmnnclcrte dem neskcr fra en åndelig slum. inclustriarbeidere før elleri
være fOlkerettslig beskyttet til å forme el! ung morder tI! tIl å stIlle seg med ansIIdet Dessuten er Ikke Jeg utsett senere må mmskes. Den nil·! løs. Del
som soldat,'r (uthevet her) det han er l dag: En prest mot veggen. Så brukte VI 1.11 bøddel, selv om noen kan- va:~rende efterspørsel efter! stri fø:
fremgår av land krigs regle- av fmeste sort! Et menneS-1 p~stolkolbene. Etterpå bandt, slqe tror det. Det. smn får. arbeIdskraft VII bh fOrVanel,,';' nyeise
mentet til IV Hnaglwnven- ke, som : talløse net~er har VI søkker l klærne - det var I visse lyster l den I etnmg til 1 let. tIl et overskudd av. nr·, og av h
sjon art 1 De er følgende' tryglet sm Gud om fred or; mye gammelt .wrnskrot der. I i\ boble l meg, er når mor· beldskraft. I en slIle sltua·, for ml
. .
. sine medmennesker om til- - Ten av oss ble tilbake for' derne skryter av sine <Ihelie-I sjon, som allerede kan for·: en me
1. nt de kjempcnde har over givelse. ,Tog skulle ønslce at I å passe pi't mens vi andre clåcl<,)'». eller forsøker il utsees, blIr fremmt'clarlll'i': venlpn.
seg en person som er an- plassen tillot en fullst.endig: gikk ned til "t t.jern lilre ved. f'jeInlllC sine misg.ierninge]' c!('rnes stllllllg enda Wl'l'e .. frelllllli
svarlig for sine underord- g-jengivelse av våre samtaler'j Der hogg vi hull på Isen, 8i1-j mecl nye udi'tder. I slike ti/- Hele tilværelsen vil fore'l siktig (
nede,
som for det meste var mono- pass stort at vi kunne få et feller blir alle data brukt. komme dem helt menings., av vår
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LØRDAG 5. FEBRUAR 11172
ALEXANDElt LANGE:

SIEGI'ItIED:

Okkupasjonstidens likvideringer
EN RYSTENDE SERIE, HVORAV DETTE ER ARTIKKEL NR_ 26.

Mordet på frk. Elsa Kristoffersen

I.
Denne hendelse
fant sted
i Bærum - ved Nesbrua,
tIen 8. desember HJ43. Morderne, hvoriblant en celeber

Vår kjære avdøde venn lagt frem vitenskapelig bevis
kaptein J. Kr. TOl'llØe var for at både skandinaver og
som kjent sterkt opptatt av 'I irlendere i den førkolumbisagaens beretninger om rei- anske tid spilte en utslags~;ene til det gamle norrøne givende rolle i både Nord- og
Vinland. Han gikk de gamle Sør-Amerika og at til og med
s~q~aheret.ninger n"ye efter i inkupnc og 111ayaene var av

I

I

h(~sl.e

.'~(rHllllH'nO

og tlwnt.u

tl kunne hvit. 11<!rlu111lst.

lasl.sh"L al. de var til det ylterP1'o[0';50r Mahieus huk
ste nøyaktige og kunne tjene har tiLien «Le Grand Voyage
som direkte veiviser nar det du Dieu-Soleiln og er nå o~
~jaldt å finne frem til de så kommet i tysk oversette!~amle norrøne bosettinger. se på Verlag der Deutschen
Han kom til et helt annet re- Hochschullehrer-Zeitung unsultat enn Ingstad, men had- der titlen «Des Sonneng6ttcs
de her i Norge vanskelig for grosse Reise. Die Wikinger
fl nå frem for offentligheten in Mexiko und Peru.»
med sine forskningsresulBoken har naturligvis en
tater. I USA var det derimot rent spesiell interesse i N ornoc annerleelcs og Tornøe ge, h{(de fordi menn av
lJ,dll!mcl {I/'d l!Ior~l('r.\k()/('JJ i LlJt:/dlld leitt'! Ih'/{'JJ.\" r,riN}('" /lill (11'0' gav ut Lo b~)ker onl lnnneL norsl< herkon1st hørte lil <le
det "r/lle Nurges /alld
som vakLe betydelig opp- førsle hvite menn som satte
merkmmhet. TornØe benele- foten på amerikansk grunn,
og mange mener at. piken elet nemlig en ganske st.erk tet naturligvis ikke at det og fordi ikke alene menn
Imnskje er brakt utpå brua strøm d"r, S~l hensikten med Ingstad har funnet virkelig som Tornøe og Ingstad har
i bil. Gj"rningsmannen eller fl lmste kvinnen utfor bruen var rester efter gammel nor- gjort et betydelig forskningsgjerningsmennene har nok var nokså tydelig.
røn bosetting, men han hev- arbeide på området, men
ment. il bli kvitt lilwt for
En stemningsrapport fra elet at Ingstad tok feil når fordi også for eksempel
godt, idet elet bare var et par denne tiden er t.ypisk. Me- han identifiserte sit.t fund Thor Heyerdahls forskning
tinger siden sundet under ningene mann og mann imel- med sagaens Vinland. I den her kommer med i bildet.
brua frøs til, og dette har lom konkluderte med, at det- siste av ele to nevnte bøker,
Professor Mahieus hole
drapsmennene
oversett. te målte være tyskernes «Columbus in the Arctic?» virker vitenskapelig ved er(For/.{. fille 6)
N~qlr sundet liggor fl}J('nl.. gru'
Iwvdd han at don norrøne heftig s{( langt on legmann
bosetting i Amerika lJåde da kan bedømme det. 1"01'hadde en betydelig utstrek- fatteren legger frem historning og at den strakte seg iSk, antropologisk, spropJige
over århundrer. Dette var og sosiologiske bevis. Han
Noen kommentarer til Olav Hoaas' skrift av ung akademiker vel kjent clengang og Colum- noterer seg den samme utbw; selv var godt orientert vikling med hvit innvandom denne bosetting og om ring som i sin tid i Hellas,
Il.
land"t hinsides havet. Han Egypt, Persia og India. Den(h,r/r fra furrige lir)
slemmeIse
med
denne hadde fmtagelig selv doJtatt gang dreiet det seg om indoF1"('I11I1H'1I 'wlllll"]l;i\'irl",ill].(: gnmnleggende ,lnd.
i en portugisisk-skandinav- germansk landnam som førIndividualismen hos gerden annen side kan en isk ekspedisjon før elen sto- te til hern~døl11me for (h~t
I1W1wrll" er en del av d"rcs kuHur ha uLvil<ld 5p"si"lIc re reisen da han «oppclaget» inntreng:ende
minclrP\.all.
kullur. Om kulLur sier 1[0- smrtrekk og ferdiglwtm' pfl Amerika.
Men hverk"n i disse (dIer i
aas bl. a. (side 7): «Frihet omrflcler hvor andre er komI tilknytning til de forsk- de amerikanske boseLt.inr!sJmllcr vi den tilstand at et I met til kor l. Sistnevnte kan nin(~sresultater bflde Tornøe om rader kom det til ødelegfolk og el~ts un. c!cr<;rupper sfllecles ha nytte av impulser 0/; forsiivirlt Ingstad OgS;L er gelse og utbvtting av oe
har mulid1eL til fl rense vekk, fra rle førstnevnte på disse kommet til, har nå en fransk erobrede områder, mpn til
fmmmeei' påvirlming
0('; I omr{,der. Pa elen miHen Vill vitenskapsmann,
pr.ofessor en skapende videreutvikling
frrmmeoe ordnln!\er 0('; til ii Idisse trdde virke berikende Jacques de Mahieu, i en bok .
(Forl ... Jf.!" ("
sette sitt eget i stedet og p{( vedkommende nasjon
inn~('lte sog "nN ,.ine (Wn:'lsdt i sin helhet. Fomtset:i!":,ilii~'i5'ii~""ji(~~r(~,,'I'I'r~~,,~""~ "'W~"''''~~m~'':'
Jl1s/.1nkt0.T'.H I-IVls clet.tl~ Cl' Cl I' nlnglm cr dtl at påVIrknIngen
~ ...,
/,':':;ti!.·~~~
~~!i'I.-,.fi
r ",./ "~~C.Jt .. ~~?:."~. I'~!'-'J . os)".'"
.,:~,
'.)1
,
"~t." ..: (bi i_~ ~\ . • ~ l.'~1
fc:rst.å clithen at. all Im}tnrnll utenfra cr !o]"enlir; med den ~~1il;,
, \~,.~ ~~~ ..·:/tjt~ ;,;.': ..';'-;~;.l'~'·: ,l,. '.~~lfJ
0
p;.,v,rl(flll"~ "II'nfr,,' Ina 1>n11- na',.1 nale ,mel. slik al, man I, ;r,!f;Y~";r~~·:i." ',"',':i .~'~,/~': iJ~,\ f.e: ,~,
1y,"-ii \,1,.;: li,;
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[orbillddscr i Norge, M.O. ---var ut.elannet i England og
sendt hit illegalt.. Som vi senere skal se, var det hele
nøye planlagt. Med nesten
vitenskapelig grundighet ble
det hele satt i seene av menn,
som kaldt og kynisk utførte
kvinnemordet. Vi har mordernes meget fyldige erklæring og tilståelse. Vi har også
endel nv det materiale som
l'ehlis la fram p,", "" pressnkonferanse i slul,t"n av april
1~44 i Oslo. Videre har vi
også lest obdUksjonsrapporten om Elsa Kristoffersen;
og tilslutt noen glimt fra en
]rcrebok i
«gerilljakrig».
Kunnskapen om det sistnevnte ble trykket i en IiLen
bok o~ spredt blant hjemmefrontfolk her hjemme.
Som man sor handler boken
om sivil drnpst.eknikk. Anst!'l1c1ir; gcrilljakrig forekom
ikke) her i landet!
Disse kildene cr nole til å
vise at mordp.rne, og de som
g<l ordren til udåden, fullstnnelig bet hodet av samvittighet Of~ menneskelighet.,
og på det. aller groveste knmkct. norsk 'lov og rett. - Jeg
kommer t.iI å ta mf'(l rmdel
detaljer for fl vise hvor langt
n('el on «helt», ddwrcrt. o~
feiret, Iwn synk,,! .kg kommer og-Rå til å sitere Jiu, av
o])e!tlksjonsranporj,en. Noen
sitater fra "lærebokel1», vil
og:;å bli tatt meel.

På spor efter nordiske vikinger
også McllOlll- og Sør-An,1crik~
Den franske professor de Mahieu legger frem bevis på
nordisk bosetting også sonnenfor Vinland

Vår spesielle medarbeider G.K_ skriver her Dm

person l11ed de aUer

SIDE 5

I"OLK OG LAND
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Politiet i SandviJm ble ved
9-tidcn om morgenen, O. desomber lfl4:l, varslet om ct
Iil<:funn på isen under Ncsl )run, l. Il.JxrU111. Det var to fra
st('rlr-t. som fant. lil,rt. ;w '1n'
kvinnf'. Polil il'i, rvl,k<'l, ni,
lllPd
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"jonspapirer på piken, som dette venlimønst(~ret, noe tur i sin tid, dvs. i Senant.ik- Eli ~mppe bvite ~!l"yker lIIed jaktlltrUJ/lljll,~, De var fullsteIIdig d<"gmedessverre var uten yttertøy som vil virke nedhrytcnrle, ken og Tidlig MidoeJalder, rerte, gikk belt lIakIle og p,i ralldell av kallibalisllle, /llell de er utvi/solllt
Og uten sko på beina. Folk mil alle t.rekk i Imlt,uren. bå- saLte sitt preg på den gor- efterkollll1lere av 1/0rrOlle lalld,IalIlSlllelln og herskere SOlli ble fordre""1
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duren aven bil om naLLen, lånt utenfra, være i overens(Porls. JIf/~ R)
rUllcteglJ, men selv forstår de dem ikke lenger,
}J.
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(FOr/f. fra fide 5)
I seg i mysteriet med det hvite' nene på de fyrster som had(For/s. fra side 5)
. 110m hageporten og inngangspå grunnlag av hjemlig tra- befollmingselement i det de kommandoen over de ef- verk. Nordmenn OPPførtej døren, mens A ringte på.
disjon. Professor Mahieu prekolumlJianske Amerika.: ter J:!verandre følgende eks-, seg aldri slik. Basta!
E.K. som altså måtte være
har gjort en stor og for- Han studerte alt tilgjengelig' pedisjoner, hvis kronologi
Idag vet vi at det var kommet heim før kl. 20, kom
tjenstfull innsats gjennom materiale.)~ lage en potpour-I og vei han bestemte. Han engelsk-utdannede agenter selv og åpnet. A rakte henne
fremleggelsen av vikingeti-/ ri av dette veldige materiale har funnet ut tidspunktet da som sto bak mordet. Vi vet brevet, som for øvrig bestod
dens bosettingshistorie.
lcunne andre også gjøre - det nordiske rike i Tiahua- I også, at det materiale som aven tom ubeskrevet konDen tyske oversetteren av og har gjort det. Men Ma- naea ble ødelagt og dets her- Fehlis la frem på pressekon- volutt. Samtidig spurte han
bolwn, Wilfred v. Oven, slui- thieu arbeidet på grunnlag skeI' fordrevet.. Han har feransen, var så og si IOO henne om det var E.K. Hun
vel' ellers følgende om den i aven solid hypotese: cle fulgt deres vei (mot vest.) prosent riktig. Det finnes be- takket og truklt seg hurlig
{(Deutsche Hochsehullehrer- eneste nordiske menn som til havet og (mot øst) inn i viser for at agentene måtte tilbake i gangen. Men A satZeitung nr. 4/19. argang:
hadde skip og som var den
jomfruelige urslwg, avlegge regulære eksamener te hurtig foten mellom dø«Amerika ble, som man istand til a krysse oseanene som de overlevende efter I hvordan de skulle Iikvide- ren og gikk etter henne, idet
vet, hverken oppdaget av med dem før Kolumbus var slaget på Soløya (j Titicaca- re sine landsmenn. Men me- han sa at han måtte ha svar
Kolumbus eller' av Leif vikingene.
sjøen) tok i år 1290. «Des re om dette siden!
straks. Hun gikk langs den
Eriksson, som man antok,
På den annen side taler Sonnengottes grosse Reise»
Na skal vi se hvordan «hel- lange gangen og begynte li gå
men aven vikingjarl fra alle kronikker fra lfj. århun- er skrevet bilde med forske- tediideJ1» ble øvet.
opp trappen, men A tok henSehleswig, Ullmann, oppkalt dre; de mexicanslm og de rens varsomhet, men også
Morderens egen rapport ne i skulderen, dreiet henne
efter Ul), den nordiske jakt- peruianske om skikkelsen med den engasjerte nord- om den grusomme ud ad om og gav henne et slag p1'l
gud, som i år 967 gikk iland til en hvithudet, skjegget europeers hengivenhet ove]'- natt til den IL desember. hal{en sa hlm straks mistet
i det nåværende Mexico før helt som kom over havet, si- for temaet, som et helte- «Best å bringe henne av bevisstheten. Deretter tok
han fortsatte sin reise til Pe- viIiserte indianere og av elis- epos fra våre nordiske [0]'- vegen,» ble det sagt - da det. han henne over skulderen og
fU. Denne usedvanlige med- se ble opphøyet til rang av fedres storhetstid.
oppsto tvil om ol'ferets sprang ut mot inngangsdodeleIse gir Jacques de Mahi- guddom. Og denne mann,
I denne bok finnes det in- skyld. «Det var! allt'all nyt- ren. I farten glemte han koneu, støttet på uimotsigelige halvt helt, halvt gud, bærer r,;en uklarheter, ingen vag'e- tir,; trening», var et annet vOlutten, og da situasjonen
beviser, i sin bok, som un- et germansk navn: Tonatiu lige tankesprang bygget på utsagn, da det ble Id art at krevde at han hadde bare
der tiUen «Le grand voyage (Thonar-Tiu) hos nahuaene, hypoteser som går på kryk- frk. Elsa Kristoffersen var hender, fantes det altså findu dieu-soleil» nylig vakte Wotan hos mayaene, Huira- Imr. De Mahieus slutninger helt uskyldig.
geravtrykk på den.
oppsikt i bokhandlene i Pa- kocha (av det .norske ord er uanfektbare. Forfatteren
«Klokken 18.30 den 7. deDa B så eller hørte at 1\
ris. Umiddelbart derefter eehuitre» = hvit og eeGoth» kunne nå dem fordi han for- sember ble det fattet bes lut- kom springende, løp han
sikret Verlag der Deutschen = Gud) hos inkaene. Denne stod å lage en syntese av ning' om at det lenge vente- mot hageporten, og C gav
Hochsehullehrer-Zeitung un- sldkkelse, en og den samme det som faktisk fOl'eE\ på de framstøt mot E.K. skulle tegn med en lommelykt
der bokmessen i Frankfurt i under de forskjellige navn, vanlif~vis s1\ skarpt adskilte R.iennomføres. Tre mann, bil hvoretter bilen kjørte fram.
seg de tyske I'ettiglleter
ble. til midtpunkt i "n myt.o- ol11l'l'tder som ant.ropolo!~i"n OR sj1\fol' d,,!tok i denne ak- ~ens .. A løp !lvr,årde med
dette usedvanhge verk I logl med enkelte kl'lstehge og teologIen, lllologlen og sjonen. Bilen ble satt igjen E.K. IIkk hun delVIS bevIsstoversettelse av Wilfred von elementer, men dog bygget arkeologien. Få ander er halvvegs oppe i gaten og kjø- heten tilbake og stønnet
Oven. Den er nettopp utkom- opp på germansk grunn. I istand til å beherske sa for- reren ble sittende i vognen, høyt. TI prøvde å slå henne
met i fremragende utstyr Peru kom den ariske dyre- skjellige vitenskaper. De ferdig til li starte PlI et gitt bevisstløs igjen, men i farmed tallrike, tildels flerfar- krets til, for ikke il snakke Mahieu 'er en av dem. Han teen. Vi kan kalle disse tre ten lYktes det ikke helt, for
gede billedplansjer .
om seder og skikk som den har skapt et verk som svnes for A, B og C. B ble stilt hun verget seg mot å bli
. I 1925 ble på halvøya Pa- med sauna i Mexico.
predestinert til å revOlllsjo- opp i fjerde etasje og A ring- brakt opp i bilen. Man fikk
racas i Peru oppdaget omEnn mere: de gamle kro- nere amerikanismens ver- te på i boligen til E.K. i tred- imidlertid ordnet det og
kring tre hundre velholdte nilcker beretter at de hvite i den.
je etasje. Han meddelte fru- kjørte bort.
mumier fra førkolumbisk Mexico som i Peru hadde et
Gjennom sine undersøkel- en som lukket opp, at han
Hensikten var å bringe
tid. Noen stammet fra per- "privatsprog». I forganRne ser kunne forfatteren opp- hadde et brev å levere til I E.K. til en tom leilighet, og
soner av mongoloid rase, til- århundrer oppdaget den klare et prOblem SOm har E.K., og det mi'ttte skje per-I på vegen dit gikk man inn et
hørende de innfødte på An- franske abbed Brasseur de vært omtalt i århundrer sonlig. Men han fikk beskjed sted for å hente nøkkelen.
des-høysletten. Men flertal- Bourbourg i maya-sproget uten at noen har funnet om at hun ikke var heime. Der fikk de imidlertid den
let var blonde o~' en omhyg- rundt regnet 300 ord av frem: det med «de hvite in- Hun ville først komme hjem beskjed at boligen stod ungelig antropolo['.sk under-I dansk, tysk og latinsk· opp- dianere». At det fantes slike henimot kl. 2l.
der oppsikt og at den derfor
søkeIse av dem biW som re- rinneIse. Samtidig hadde har vært kjent lenge. StaDe trakk seg da tilbake og ikke kunne brukes. Det var
sultat at alle ytre kjennetegn den argentinske lærde Vicen- dif', påny beretter reisende i kom igjen ved 20-tiden. Inn-I derfor ikke noe annet å gjøpekte på nordisk rase. Nes- te Fidel Lopez i det peru- fjerne egne av Sør-Amerika gangen ble holdt under opp- ' re enn å kjøre til en bebOdd
ten fem hundre år efter finske quetsehua påvist mere at de hadde støtt på dem el- sikt, men ennå ved 22-tidenlleilighet, der det bodde et
Amerikas angivelige oppdag- enn tusen sanskrit-røtt.er. De ler iallfall beretninger om hadde EX. ikke vist seg. par mennesker. Der dispoeIse har fantasifulle forskere Mahieu på sin side fant ut dem. De Mahieu har selv Man ble da enig om å gjøre nerte man et rom. Da sjåsøkt efter og ment å finne samtlige titler i inkaril<et se1kt dem, funnet dem og' un- et nytt forsøk. Avstanden fra I føren fikk beskjed om en
spor av egyptisk, kretisk, var av norsk opprinnelse, I dersøkt dem vitenskapelig. haveporten til innRangsdø- anholdelse i en gruppe, måtfønikisk, hebreislc, romersk', fra Inka (ing = encl'!com- I Paraguays ut.ilgjengelige ren var omlag (JO meter. Bi- te bilen stilles veklc hele daog annen innvandring i Mel- mer) til Kapak (kappi = urskog oppdaget han en len var stilt igjen om lag gen, og man fikk først forlom- og Sør-Amerika. De helt, rid -er).
stamme av slike eehvite in di- lO meter fra haveporten. bindelse med sjåføren og biblonde mumier fra Peru
Et ytter,t verdifullt bidrag anere», primitive henimot Inn[~angsdøren til l. etasje len ved midnattstid den 7.
svarte ikke til de fysisl<e ytet også den mexicanske og kanibalisme, helt nakne og var stengt. C ble stilt ved desember. Man ville da kjøkjennetegn for noen av disse peruansIce ikonografi. Sam- gående på jakt med pil og haveporten, B ble stilt mel- re til en hytte utenfor byen,.
folk. Men hvorfra kunne så men ligningen av visse frem- bue, av melkehvit hudfarge,
men det viste seg da at det
disse nordiske menn være stillinger med arkeologiske med fullskjegg og tilbøyeligvar umUlig å komme fram
kommet?
Et
irriterende fund fra Skandinavia viste het til skallethet, med gan- dem og foretatt kroppsmål- på grunn av snøen.
spørsmål var dermed duk- - som r"~t fremgår av våre ske små mongOlske innslag. inger. Han gikk enda lenger.
Forhøret slculle egentlig
ket opp. Jacques de Mahieu avbildning·~r ikke bare Disse guapakier er entydig Ved utg'favninger støtte han finne sted i denne hytten,
har beskjeftiget seg med det ut.allige an'llogier, men ube- av nordisk herkomst. Og var på rester aven meget gam- som egnet seg bra til det,
mel bosettingOg'
av slike
eehvite
t
l tlenge og grundig og fant stridelige overensstemmel- oppdagelsen av dem i og for indianere».
h
fant men d enne t an lcen m å tea
svaret.
ser. Men det mest forballs- seg interessant nok, så ble
an
så opprris. Man kjørte derForfatteren kom efter an- ende er kanskje den som den sensasjonell ved at dis- rundt . regnet tredve rt~ne- for utenfor byen for li sørge
nen verdenskrig, som den «munk» betegnede stat.ue se fullstendig degenererte mnsknfte:-, av hVIlke .hlttll for å fa henne av vegen. Man
unge i Paris promoverte
fra Tiahuan.acu (Bolivia), og analfabetiske angivelige seks er ~htt kIa.rt deehlfre.rt hadde tenkt å bruke en stein
sosiolog og antropolog del- som er en nøyaktig kopi av indianere maler tydelige og og ~ver~att, denblant et Imr-I som søkke, og den var lagt
tok i som frivillig på tysk en av apostelskikkeIsene pa forståelige runetegn, som de skål med årsdatul1') 1305. I I bak i bilen. Men da man ville
side, til Argentina, hvor han j hovedportalen i katedralen i riktignok ikke selv forstår. I cle~te år var ReeDes sonnedn-j bruke den, viste det seg at
gjennom vitenskapelig ar- Amiens.
De er efterkommere efter go es grosse eIse» allere e den var falt av_ Nå forsøkte
beid og forfatterskap skapte
På grunnlag av alle disse viltingene fra Tiahuanaca, avsluttet. .
man 1'1 rive løs en ny stein,
seg et ansett navn. Ved siden' og mange andre ting har det som mot slutten av de 1:1.
Jacel"es de MaIJi"I/: Des .1'011- men det mislyktes. E.K.
av arbeidet på sitt speSielle i Iyklws de Mahieu å rekon- århundre ble fordrevet der/J(·.~oJ/CJ gro.ue R,·is". ))i,- Wi- trodde på dette tidspunkt at
vitcnslmpelige felt begynte strucre skjelmen til vi Icing- ,fm.
Iml!~<"r in AI"xim ond 1''''0_ man vent.et på en ny hil,
Mathieu allerede for mere ene i Mellom- og Sør-Ameri-I De Mahieu har bese1kt. dem, IVerlag d", DeulJ'ch<'fJ /Ioch- som skulle kjøre t.il grensen.
enn tyve år siden li fordype ka. Han har oppdaget nav- J utspurt dem, fotografert
schnllehrer-7.eillitlg, Tiibillgen.
(ForheJies)
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Okkupasjonshistorie,
2014 tropper
sovjetisk
infiltrasjon
og der-

bak egne grenser.
Det vil likevel komme tidsnok frem til å avgjøre det
hele før USA da kan gripe
inn.
En annen side av saken er,
som vi før har nevnt, at Sovjet før det har gjort opp med
Kina gjerne vil ha ryggen
fri bak jernteppet, først og
fremst for å kunne ordne

l u r uyrKeL ug LlloeUL .:sUllI

I dag virker en slik vurdering helt vanvittig, særlig
når man vet hva Churchill
gjorde på Jalta-konferansen
i 1945. Sammen med Roosevelt solgte han befolkningen
i Øst-Europa som slaver til
Stalin. Hvordan noen kan
mene at en slavehandler er
en frihetskjemper, det er
meg en gåte.
Churchill ble til og med
foreslått som kandidat til
Nobels fredspris. En umuligere kandidat har neppe
vært på tale til denne høye
utmerkelse. Churchill elsket
absolutt ikke fred, han elsket å føre krig. For ham var
krigen en spennende hasard.
Et ord som spillegalskap
passer godt på Churchills
virksomhet i de to verdenskriger. Han nød dette store
spillet, for han var fullstendig blottet for skrupler. Han
ofret gladelig millioner av
Il.
mennesker for spillets skyld.
I den første verdenskrig
Det ble besluttet å gjøre nene. At det siden vi,ste seg sendte han med fullt overkort prosess, og en av kare- at kvinnen var uskyldig, legg den engelske kjempene brukte en totenschHiger. gjorde ingepting til eller fra; damperen «Lusitania» i døMen da han slo, falt kulen for, som aksjon betraktet, den. Hensikten var å sjokkut, slik at slagene ikke hadde var den ypperlig trening».
behandle USA til å erklære
noen virkning. E.K. skrek
En av de skyldige uttalte Tyskland krig. Som marinevilt av smerte og redsel, men ved forhørene at han hadde minister kunne Churchill gi
ved trusel fikk de offeret fått sin utdannelse i hånd- ordrer om kurs og hastighet
stille igjen.
verket i England og var blitt til ({Lusitania» når den krysA holdt hodet hennes fast, sloppet 'ned i fallskjerm fra set Atlanteren, og på dødsmens C dro pistolen (med et fly i nærheten av Oslo. turen dirigerte han den til et
lyddemper) og skjøt henne Han satte seg straks i for- område hvor tyske U-båter
gjennom tinningen. Dermed bindelse med en del perso- var observert. For å gjøre
var det hele øyeblikkelig ner som han hadde fått opp- det lettere for tyskerne fl. torover. Da det viste seg at dø- gitt i England og begynte å pedere kjempeskibet, ga han
den var inntrådt momen- planlegge forbrytelsene. Dis- ordre til «Lusitania» om å
tant, kastet de liket over se skulle settes i gang på redusere farten da skipet
rekkverket og ned i elven. nærmere ordre fra London, nærmet seg faresonen. Det
Klokken var da omtrent 3 og denne ordre mottok de var derfor umulig for tyskerom morgenen den 8. desem- 5. desember pr. radio. Alle- ne å bomme. Hundrevis av
ber.
rede dagen etter gikk man mennesker mistet livet da
Ved forhørene innrømmet løs på E.K.-affæren. Mor- «Lusitania» sank, blant dem
de som ble tatt at det var det på den forsvarsløse kvin- var et stort antall kvinner
begått enkelte små regi-tek- nen var dessuten bare et og barn. Amerikanerne ble
niske feil, som f. eks. at man ledd i en større likvidasjons- så forbitret over senkningen
ikke hadde sørget for å ha serie. Papirer som ble fun- at de senere erklærte Tysken sekk for hånden til å stap- net i et hus som var benyt- land krig. De ante naturligpe liket ned i, men det ble tet av denne mordergjengen, vis intet om Churchills utroforklart med at det hadde viste at en liste på over 30 lige kynisme, og han selv røvært meget å gjøre den siste - tredve - NS-medlemmer pet selvfølgelig ingen ting.
tiden - nattevåk og lite mat. som var utpekt som mord- Denne utspekulerte kjeltDerfor sviktet den menne- offer i tiden januar-april ringstrek var hans mesterskelige faktor ved dette til- 1944.
stykke i krigen 1914-18.
felle!
Grunnen til den store pubMen også i den annen verDet ble funnet et brev lisitet som ble E.K.-affæren denskrig forårsaket Churhvori det sto: «Vi kan ikkf' til del, var at man her fikk chill fryktelige ulykker på
si oss udelt fornøyd med ak- t.ak i et stort bevismateriale. o:runn av sin spillegalskap.
s.ionen mot frk. Elsa Kri- Et eksempel fra denne listen Bl. a. iverksatte han minestoffersen. Opplegget var er den gamle mannen i Oslo, utleggingen i norske farskreddersydd, men. nervene far til tre frontkjempere. I vann ~ 1940, noe som. resulsvil<;:tet på to av aksJonsmen(Ports. sld~ 7)
terte l tysk okkupaSjon av

på' følgende utvidelse av Sovjets «interessesfære» på bekostning av det Rest-Europa
hvorav vi også er en del?
Det er på det rene at Sovjetsamveldet idag har bruk
for en såkalt «sikkerhets avtale» med sikte på å fjerne
USA's militære engasjement
,i Vest-Europa. Dette vil naT
Brandts turligvis by på store strate(For/s. Jide R)
eller kanla visse anle som trer ALEXANDER LANGE:
de som en
se legger i
}rvil norsk
r rent utro}sse denne
n», Arbei;je fra tredsom under
vr ~te seg
En rystende serie, hvorav dette er artikkel nr. 25
d av politiVår spesielle medarbeider G.K. skriver her om
De siamesrbeiderparMo~det på frk. Elsa Kristoffersen
ham da og-
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SIDE 7

sikkerhetsforholdsregel kan ker, krever dere til regnvi bryte telefonforbindelsen skap. Nemesis venter på deeUer den første telefonsam- re. Dere er verre enn dyr, og
t.alen mens varene ennå står mennesker kjennes ikke len(PorlI. fra Jide 5)
ne skaden er den absolut- bare en flaske gift og diver- foran døren, da kan han ikke ger ved derel
Hans eneste forbrytelse
te dødsårsak.
se elektrisk materiell. - I I tilkalle hjelp når han merMine herrer!
Hvordan
Denne mannen ble klubbet i 2. Veldige lesjoner i magen det annet tilfelle du selv, en ker virkningen av giften. Vi kjennes det?
etter spark av tunge støv- kølle, postbud og kniv hvis kan slå fast om han er behjel med en trestokk i sin
Vennlig hilsen GK.
ler.
nakkegrepet mislykkes og en visstløs ved å ringe på døegen entre. Det er grunn til
å
tro
at
det
var
folk
fra
sam3.
Svære
skader
i
munnog
kamp
skulle
oppstå,
folk
for
ren.
Når
vi
har
brutt
opp
gren- .~
me organisasjon som sto
hakeparti, som ikke skyl- transporten, en kasse, bære- døren, legger vi ham i en
,men ,j;1
bak denne udåden.
des skudd, men spark.
remmer og lastebil.»
kasse, som vi har skaffet til
:jelde
I E.K.-affæren ble en hus- 4. Det ene øye er kunst, som
dette formål, og bærer ham
'. Den
hjelp ført som vitne.
om det skulle være trykNr. 2:
så inn i en bil. Der kan vi,
(forIJ. fra Jide l)
ignes ;j'
Hun forklarte at hun etket ut.
"Finne ut om han er alene hvis vi vil, gi ham en u-sprøy- jakt på sivile nordmenn på
så er
ter middag var alene hJem- 5. Tre /Jrudd p.l hjcrneskal- or; i tilfelle når. Ta med en t.e. El.I.er at vi har kjørt ham politisk grunnlag.
me i leiligheten da det ringlen. Skyldes sl ar; med en hjelper. Ut.rustning: Pist.ol. ut.enfor byen, så fjernes alle
Det vi vil peke på her er
~cn
te på døren. Hun åpnet og
tunr;, ikke Imnlct gjen- "[ektelmiv», giften u. med kjenningsmcrlwr,
gebiss, at det var britene i egenskap
utenfor stod t.o menn, som
stand.
I.ilhp.hør, Komme som elel<;- gullplomlJer, ringer, initialer av nye okkupanter i henhold
oppgav å komme fra Oslo 6 og 7 var nakke- og rygg- triker - under reparasjon IX\ tøy osv. Legger ham i en til alliertavtalene som var
lysverker for å etterse det hvirvclbrudd; noe som kom finne høve til å slå offeret sekk, åpner magen og legger ansvarlige for det som foreelektriske anlegg. De under- av fallet mot hardt under- til jorden. Bruke u·giften. noe tungt ved siden, f. eks. gikk i Norge dengang, for
søkte også lystavlen på en lag.» (isen)
På forhi'll1d stå i forbindelse jernstykker, og senker ham arrestasjoner og mishandmeget tilforlatelig måte. Akmed folk med lastebil. Leg- ned på dypt vann.
!ing. Og dette at det var reunstkurat slik som man pleier
Det. skulle ikke være nød- ge offeret i en kasse og få
Arbeidet er utført og der- gulære
britiske soldater
kker,
å gjøre det, sa hushjelpen. vendig å kommentere disse ham i vognen. Han blir kjørt til trenges to menn, en kas- som, hjUlpet av <<en gruppe
igget
Under dette arbeid begynte punktene; særskilt ikke når til sjøen, og når alle papirer se, en bil, en tomsekk og nordmenn», drev denne jakt
I den
de imidlertid å ut.spørre en t.enker på den kalde følel- og klær er fjernet og tenne- noen jernstykker.»
på NS-folk understreker enn
I. (!)
henne om det var skytevå- sesløshet de skyldige viste ne gjort ukjennelige, blir
ytterligere dette at den tyske
forpen i huset, og kom også under forhørene. Forklarin- han senlmt i vannet. Avgi
Nr. 5:
okkupasjon ble avløst aven
lazismed
andre
spørsmål
som
eLgen
på
den
,nesten
utrolige
rapport.»
"Først
vil
jeg
slå
fast
når
ny.
Det har vært hevdet at
det
ter
hvert
gjorde
henne
miskynisme
som
ble
vist,
finnes
offeret
er
alene.
Forkledd
'
I
de nye britiske okkupanter
nazitenksom. Hun forsøkt.e da å i det som kan kalles "EKNr. 3:
som post.bud vil jeg oppsøke, kan unnskyldes for den urika.
.
«I et slikt tilfelle kan man I
Wigjøre
ans I'k
efl ,men bl e b ru- SAMEN MORD»!
likvidere
mannen ved di rek- 1am og s lå h am ne d . s å sn~r t I lovlige «jakt på quiSlingen),
v til
talt stoppet av de to forbryJeg har selv lest igjennom te aksjon forkledd for eks. han åpner døren. Så går Jeg. som var direkte folkerettstere, som trakk fram et lom- og tatt avskrift av 5 forskjelinn. i leiligheten for å bruke' stridig, fordi de hadde så
, påmetørkle, vetet det med en Iige besvarelser på spørsmå- som representant fra leie- u-gIften på ham. Deretter meget å bestille at de ikke
O av
væske
de
hadde
i
en
flaske,
let:
«Hvorledes
likvidere
en
kontrollen,
fra
vannverket
f
.
lnne
011er elektrisitetsverImt. Det or I
a t
er·Jeg h am. N oe semehoI
dt '
sme norske hjelpere i
inge
og så husker jeg ikke mer, sa mann som aldri forlater sin beste er å komme fra leie- re kommer to sjauere med ørene og hadde for stor tiI,vneden unge damen.
bolig?»
en bil og henter ham i en tro til deres lovlydighet.
Det ble opplyst at. hun ble
kontrollen, for da kan flere kasse som vi kvelden i for- Imidlertid viser altså den
Uen·
funnet bedøvet med eter,
Nr. 1.
personer delta. De må være vegen har stilt. i kjellerned- britiske kapteins beretning
formen at hun for øvrig slapp
«Få tak i opplysninger for- f~rs~nt med nødvendige pa- ,(Ungen. Disse kjører kassen at det nok ikke var slik det
de
fra affæren med et blåt. øye. kledd som arbeider fra elek- p,reI, hel~t slike som lett til ct sted hvor det gis høve forholdt seg. Britene deltok
1un. ·t t
k t EI kt . 'k
veklwr tIllIt. De foretar opp- t'l å
k
d ff
t·
atte
Jeg vil nå gå over til lei!- LrISI? sver e ... " e ns an- måling av leiligheten, snak-· I
sen e ne o ere l van- selv aktivt som okkupaLdene til denne historien. Av Ipgg I huset: blir u~dersøkt.. ker om utbedring osv. De net. Vi må få tak i en robåt sjonstropper i ulovlighetene.
lant
visse grunner angir jeg ikke Mannen blir. st~dlg spurt kan ta seg en del tid for ikke magageenn pstå,orhasmek, kp;utvt.ieråPI1naner1
Tyskerne har vært. kritiil å
journalnummer på obduk- hvor de forskJelligp; kontak- å vekke mistanke. Den ene
.
t f
Iht
sJ'onsraJ)porten men nøyer ter, brytere osv. fmnes da Ik
h Id h
. t
i sekken og fvller den med ser
or urege messlg e er
var
.'
det er nødvendig å ha man- an opp o e am Isuen, stein. Så ror vi lanr-t ut og 0kg fOl~erettsbfrudd UI1 der okrtin
meg med å sitere fra den
'
d 'd
f
t I den andre kan arbeide i nær- lar 11am forsvl·nne. Derett.er upasJonen ordl d e gikk
'gen
norske oversettelsen.
nen ve tSll en av sle g or a. he'ten T'lan pla."erer den n~dhå dt f
t
t Land
en sam a e k an comme l
..Le
~
v>
forsvinner vi så hurtig som
r
rem mo mo s
e·
lolf
Den konkluderer med å
,'
.
vendige mengde av q-giften
' r e som var n f e fo den
'mc
åvise
7
for5k)'ellige
lesl'oner/gang.
Talen
føres
slik
at
man/,
t
h
I.
ff
t
'1
mulig.
I
alle
tilfelle
skaffer
e
ar
r
P
, .
.
får greie på om han bor ale- 1 ma en an ve o ere VI.
t n' D t t
ro og orden okkupant.en
som alle VIlle ha medført ~e hvordan han lever om spise. Sejn~re lean de andre VI oss e :' ~ )1. e renges pliktet å opprettholde. Men
de
døden.
' " , ' , rohg fctrsvmne.»
tre menn tIl Jobben.»
hva skal man da si om bride
cc Skadenes plasering, og I:an ~'lr mange besøle o~v.
. Når det gjelder læreboken i tene som gikk løs på sivile
lem
, den voldsomhet hvormed de Støtel. du under mspeks.lONr. 4:
l genIlJa; så gl: den en fUIl- nordmenn
bare fordi de
j
ler.
er utført, beviser at utøver- nen pa et kjøleskap, undercc Det forutsettes at offeret stendig. opplærmg ~ all:. for-, hadde tilhørt et politisk parsitt
ne av mordet befant seg i søk dette. Her kan det f. eks. får varer fra forretningen to mer for slIk eekngføllng», ti og som utleverte dem til
ærpsykisk tilstand som ikke stå en flaske tran. SI da at ganger i uken - men budet uansett hv~n: det går utover. norske jøssingers forgodtser
kunne betegnes som normal. strømtilførselen 1.11 kjøleska- må sette varene i korrido- Men ~amtldlg opplyser den befinnende, til ulovlig retterIgSNummereringen av skade- pet. er mangelful.l. Be ofret ren, da han er mistroisk. Ikke l det, hele tatt om den I gang, til dødsstraff og til
)eine, etter graden av de følger om å gå ut og sjalte ut ho- Mannen har telefon. PLAN: folkerettslige SIde .av sake~. mishandling? '
;erdisse
måtte ha hatt for offe- ve.dslknngen. I neste øye- Finne ut når visergutten set- FranktIrørene gis mgen 01'1-1
.
'
ne- "'.·1' ret blir følgende:
blikk trekker du .fram en ter fra seg varene. Jeg vil gå entering om at okkupanten
VI kan forstå cc Pappa Ash'ier
,
giftflaslce, tømmer mnholdet like før ham og stanse en har relt og plikt til å opp- t?n» når .han ka~aktenserer
nu1. Skutt gjennom tinningen, i tranflasken og det hele er etasje lenger oppe. Når va- reUholde ro og orden i det sm medvlrknmg l dette som
skrått ovenfra. Kulen gjort.
rene, for eksempel en melke- okkuperte område, med alle ".en av de ver~te menneske:
gikk ut gjennom kjeven
Er tran eller saft ikke til flaske er stilt på plass, vil til rådighet stående midler.llige oppgaver Jeg har hatt l
"
VId
og splintret denne. Den- stede, kan ofret ikke Iikvi- jeg gi en mann utenfor leie- På denne måten ble altså mitt liv.) Men britene har
enderes med gift, og inspeksjo- gården et signal. Denne må hundrevis av staut ungdom jo en spesialrett til å begå
er
nen blir foreløpig avsluLtet. da ringe til offeret og holde sendt i døden. Etter freds-' skurkestreker:
Right or
'ed
Du
kommer tilbake noen da- ham ved telefonen, slik at utbruddet ble de betegnet wrong, my country!
Og det er ikke bare Skoren
ger
senere
i
samme
forkledvarene
blir
stående
minst
tre
og
feiret
som
de
som
ofret
*
zeny det gjelder. Innled,ioningsvis heter det således i ning og kan da slå fast, om minutter foran døren. Så vil sitt unge liv og blod på
rer
nevnte artikkel at eeFreds- han er alene. Til fastsatt tid jeg dryppe noe gift ned i f1as- ærens mark. Morderne blant
løslutningen i 1945 innebar kommer et postbud og rin- ken, for eks. to piller knock disse, (de som overlevde)
en
NS-SAMLING TIL SALUI
slett ikke nazismens eller ger en kort og en lang tone, out, oppløst i en ampulle. i krodde seg som haner og
~dfascismens endcligt. Italia han bringer et brev. Opp- Kapslene må forsiktig f.ier-: skrøt av hvor store heIteUniform. miissa, hjalm,
~å
har et stort fascistisk parti, hold deg ria i korridoren nes og set.tes på igjen. Der-' gjerninger de hadde øvet.
flaggor, medaljer oeh
1eog den greske oberst juntaen med en kniv. Når offeret etter vil jeg forsvinne ned I Til disse vil jeg si:
andra original-dokument
arDere tror dere sikre for
kommer svært nær denne vil åpne døren, springer du trappen. For å finne ut om
från Il. Varldskriget sal·
ra
betegnelsen (Tenkte vi det på ham bakfra, griper ham mannen er bevisstløs vil jeg Dommen, når så mange år
ies til hiigstbjudande.
har gått. Vit da, at dere bæikke!) Ut over dette fore- om strupen og brekker nak- rim,e på i hans bolig.
)rNår han ikke svarer, går rer dommen og helvete med
kommer na:r.ismen i dag ba- ken på ham. Mannen skaffes
Oscar J. Pfaus, Box 151,
,nre som småorganisas,ioner, unna i en kasse, og av to jeg ut fra at han er bevisst- dere. Myrdede ekt.emenn,
351 04 Vaxjo 1. Sverige
IdIløs. Jeg bryter da onp doren, hustruer, sønner, do tre, At. de er små, betyr likevel f1y!.temenn.
I første alternativ trengs slik som jeg har lært. Som uskyldige myrdede mennesikke at de er svake.»

Lil~vi(lerin;,;-'elle

"

Pappa Ashton _
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få tak i de italienske arbeidere. De fascistiske fagforbund CISNAL har litt under
en million medlemmer, hovedparten i Sør-Italia.
Medlem av det kommunistiske partis ledelse Giorgio Amendola sa nylig: «La
oss ikke glemme at Hitler i
sin tid kom til makten fordi
han forsto il utnytte den fortvilede økonomiske situasjon og appellerte til de store arbeidsløse masser.»
Den økonomiske situasjon
i Italia er betenkelig. Industriproduksjonen gikk siste
år 2,7 % tilbake, prisene steg
med 7,1 %. Arbeidsløshetstallet er kommet opp i over
en million, tusener av småindustriverksteder og butikker har måttet lukke. Det er
siden var ikke mere enn hver I ikke bare de store industritiende italiener fascist, men drivende - som i flere faskal man regne med den
(Forts. side 7)
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sociallstiske
,
som er det ny. partis offisielle ALEXANDER LANGE:
.' nettopp har feiret
jubileum regner
de andre partier
at den fremgang
ved kommunalsiste juni
til mai. Det var
for at ColomboEn rystende serie, hvorav dette er artikkel nr. 26
i november uts?~
Utdrag av Hjemmefron- habilitet, se domstollovens
omfattet 1,5 .rI?-111l-, tens leder, den rettsstridig paragraf 113. - den offIsIelle inhabile H.R.JUSTITIARIUS
Jeg henviser til professor,
var den forestå- PAAL BER G' S tale ved dr.jur . .lon SKEIE's hithør11M;L,"'HJLU';. og det, Høyesteretts første møte et- ende skrifter, og til denne ubakgrunnen for at ter kapitulasjonen; 14. mai granske de og dølgede svære
har nølet !lied 1945:
mordserie, som vi har bragt
å den va~~sltua«I alle disse lange årene i FOLK OG LAND. Den er
n er en Jenns har den norske rettsstaten på langt nær' slutt ...
ligget i grus. Men ulvetiden I Nedenfor skriver vår speer nå over. Vi er, igjen et, sielle medarbeider - G.K.rettssamfunn av frie borgere om:
iakttagere med våre grunnlovshjemlede
Den store sorgen
at MSI kanSkje: menneskeretter og borgerDet som jeg varslet om i
kan øke sitt Iretter. Vi har atter her i lan- nr. 2, og som foreligger her,
,Il i deputeretkam- det retten til å ytre oss fritt er å betrakte som et renodde nåværende 25 til i tale og skrift. Atter gjelder let produkt av alt det som
sier enndog: 100. Grunnlovens forhud mot tor-I ble sagt og skrevet om krip
at de fire partier I tur, mot vilkårlig fengsling I og motstandskamp,ført med
-venstre», som og mot å straffe noen uten alle midler. Når siden en
rår over 366 av lov og dom. Atter gjeld('r I mann i sin «beste» ungdom.
plasser og ved sis- forhud('t mot å gi en lov til- tar til seg devisen «Hensiktilsammen, bakevirkemle luaft. Vi er at- ten helliger midlene», har vi
% av alle stemme-; ter et samfunn av frie menn i et nøtteskall det som Hgderes absolut- som bygger på det gamle l ger til grunn for tragedien i
hvilket kan skape budet
i
Gulating-sloven: Iskogstraktene omkring RØgog uoverskuelig si- «Med lov skal land byggjast» den og Rotberget 23. januar
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likvideringer

Persia, Egypten, Grekenland Mc.
og Romerriket, men hvor ble I' det
det av dem?
pen
De er smuldret hen, de ulyl
herskende konger og keisere
F
prøvde seg uten for livslove- Tys
ne, de husket ikke på sann· bit{
heten i «at som du sår skal lior
du også høste.»
vet
De jaget efter makt og rik- der
dom, under tvang andre og ret
laget dermed likkistespiker
:rfor sine egne .. «Efter oss rna
kommer syndfloden», sa ro- len I
merne, og da raste det ned mel
krigerske germanere fra byr
nord og overtok restene.
P,
To små korporaler har for- vi
søkt å samle Europa, men sto
de klarte det ikke. Da den' har
franske revolusjon endte for,
med blodbad og kaos måtte om
de be korsikaneren NapoleC
on Bonaparte om å overta. Ola
Han skapte orden, kronet me
seg selv til keiser og ville så sto
til å samle hele Europa. Han gå
var nære på med sine armeI
er, men han måtte gi opp. me
Hvorfor?
en
England ville det ikke.
pol
Den neste var en østerri- «D
ker som var med som frivil- fØ~
lig i den tyske hær i første Iis;
verdenskrig. Ikke et menne-, .i
ske som så og kjente ham Irl
den gang ville drømme om de
at han s~ulle klare å gjen- I IK
reise det slagne Tyskland,· d '
men han gjorde det. Bit for I el
bit, skritt for skritt tok han m'
igjen det de allierte hadde F::
tatt fra dem, nå sto det bare så
en Hansaby Danzig og noen fl
kolonier igjen.
hY
Da erklærte England krig, a
ang~velig for å hjelpe Polen. ~t(
FIkk Polen noen hjelp?
v
Nei, men polske menn fikk k r,'
slåss for England så lenge N'
krigen varte, og Tyskland og kl
Sovjet delte Polen mellom . o
seg.
mls

1

_ _.

siste valg stemte
italienere på
tyder på at dette
vil bli ihvertfall
Bare for seks år
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1945.

Så frekt, så faktisk og juriFør jeg kommer inn på
disk uriktig har vel ingen selve historien, vil jeg oppfremstående norsk dommer lyse om at stedsnavn og ognoensinne uttalt seg offent- så personnavn er forandret.
lig i Norge ... Om Bergs in(Forts. side 8) I

We trust in England!
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Likvideringene
(ForlJ, fra ,id, l)

Dette av hensyn til fortsatt
forskning i «stoffet».
Et eldre ektepar fra Oslo·
trakten, pluss ektemannens

søster, hadde avtalt med min

Nn
',~~ '1~ ,-~-~1:l""'<::'(1 ~ • ~', \ \-~~

,'J/-

~~-~~N, ··C!t~~-"f~Zf,r-",:r;r~j,~tK'l

«venn» presten; at denn,e "SVENSKE QUISLINGER" ~I ting il bekymre seg for: Jeg for demokrati -som '- kalles I trettelige legendebrannmann
skulle hjelpe dem ove:- til er et begrep som lanseres av lovet Eisenhower at jeg ikke «folleedemokrati» er sanne· I professor Magne Skodvin,
SverIge. Ekteparet, EmIl og , ADRESSEAVISEN i Trond. skulle avsløre noen svenske IIg en fm oppfinnelse. I de som rekker det utrolIge i
Jonna Andresen - 56 og 51 , heim, eller kanskje det er quislinger. Han mente at det polske
«parlamentsvalg» den gode saks tjeneste. Han
år og SylVIa Andresen 49 år, 1det berømmelige GØTE. ville gjøre mer skade enn som ble holdt 19. mars var bIstår tyske, engelske og al·
hadde lenge .ønsket il kom· IBORGS HANDELS. OCR nytte. Jeg tror at Ike hadde det stillet 625 utplukkede på lehånde Quislmg·biografer
me seg over til Sverige. Etter SJØFARTSTIDNING
som rett. Etter min død går mine Iitelige kommunistiske kan· med uvurderlige rild og ditto
en del forsøk, kom de I for· har lansert uttrykket efter.' papirer til Kennedy Pounda· didater til «valg». Polkede· dåd om det kniper, han er
~,m~~lse m;-d mm «ven,~»' som trondheimsavisen har, tion. Jeg tror iklw jeg' over·, mokratiet bestill' i at «velge» alltid pil pletten med bort·
LUm en dd fOl,handlmgLr, hentet silt stoff i detto bllld.,' drivm' lI11r j,,1': sicr al, (Iolw·· '!f;O pnrlamcnt.smedll'llllllcr forklaring av nye kjenns·
ble partene enige om at, han Det som berettes er dette: mentene er dynamitt.»
Iav disse (j~5! l det ekte nor· gjerninger og hlm er alltid
skulle frakte dem over gren· D
8'l ~ .
.
t
Skal man knytte noen be· ske demokrati er det· som pil pletten både foran og bak
sen for en sum penger _ «en
,·"nge pensjoner e
..
.
'..
.
stor kr 5000 _ Han skulle svenske
forretningsmann: merknmg tIl denne generøse kjent htt større spIllerom de historiske kulisser i dette
å'
'f' d l '
Erie Eriekson som var en av I taushet fra den amenkansIce for de arme velgere. RIktig· land. Nå ser det ut til at han
OgSd sørte or
e ~I~gs. USA's mest effektive spioner, spions side, så miltte det da I nok mil ogsil de holde seg til også har funnet tid til å ta
ste og ørre klær.
an under den annen verdens. I bli dette at det neppe kan' de av partiene utpluklcede seg av filmen. Den britiske
gjorde f~ktISk. dette.) . Han lerig, hevder at han er i be. i ligge noc dynamitt i il trekke kandidater og er ute av BBC·mann Jeremy Bennett
kjøpte også bIlletter til to· sitte Ise av hemmelige doku.1 frem svensker i denne sam· stand til 1\ få valgt andre enn er blitt snakket slik run<;lt at
get..
...
mente l' som avslører hvilke' menheng ,som allerede er de oppstilte i den oppstilte, han skal lage fjernsynspro·
. Før Jeg gilr VIdere I hlsto· svenslcer som skulle ha hjul. hengt ut som «nazister». Det rekkefølge. Sil den formen I grammer om den bedrøveli·
nen, VII Jeg helt kort nevne pet tyskerne med il regjere ':nil vel siktes til noen som for demokrati består. altså i Ige norske tungtvannsaksjo·
de forhold som Var den Vlr· Sverige i tilfelle en nazistisk Idag sItter I toppstllimg og' at man n1\dlgst skal fil velge nen, som så menmgsløst
kehge grunnen til prestens okkupasjon. Flere av disse som gilr for il være «I':0de mellom noen etablerte par· kostet uskyldige mennesker
tJenesteVllhghet. E~teparet personer lever fremdeles.» svensken>.
tier som til syvende og sist livet, og om Shetlandstrafik·
og søstere,?- hadde l. alle år
Nil kan man jo spørre om I Akkurat som mange av de ikke er annet enn noen klik· ken som heller ikke hadde
hatt bare en tanke I. hodet: hvorvidt elet i det nøytrale senere sil «gode nordmenn» ker med maktglade pamper. noen hensikt eftersom de
Å SIkre seg økonomIsk for Sverige var mere forbryt. helst ser at den senkede, Da synes vi falclisk den bri· folk man fikk skrapt sam·
en ,kommende alde~dom. ersk (<<quislingsk») il ha tys. BLVCHER beholder sine tiske originalform med en· men jo for storpartens ~ed.
Dette hadde selvfølge hg re· ke sympatier enn il være «en hemmel1gheter urørte.
mannskretser er bedre.
kommende aldrI. kom i mn·
sultert I en grunnsohd øko· av USA's mest effektive spio.
sats for Bntanma, og enda
noml. Da de samtIdIg hadde ner», men det filrnil stil hen. LEVE DEMOKRATiET!
mindre naturligvis for Nor·
en mngrodd mIstro tIl alt Spionen fra dengang sier be.
Den også i Norge aksep· MElLOM KAMERATER!
geo Om p.rofe~sor Skodvins
som banker het, oppbevarte roligende at «de har ingen. terte eiendommelige form
Oslo AUF's formann, Jan medvlrknmg til dette beret·
de alle sme penger og verdI·
ter Bennett: «Jeg ble interes·
saker i en pengeboks hjem.
Otto Hauge har dette li si sert i il lage et slikt program
me. Under de stadig mere sImlle flyktningene drepes., Elter endt (!arbeid» over· o~ ~lo:I:,r~arti::s ledelse:, da jeg for noen år siden
utrygge forhold i landet, Prestens medhjelper, som I nattet de I hytten, hvor de «
Jeg IMdde ,lldn trodd I snakket med professor Mag·
(som følge av sabotasje og mellomtiden var kommet til, dessuten delte byttet. Dagen at partiledelsen skulle ta I ne Skodvin i Oxford. Profes·
politiske snikmord) oppsto foreslo at de skulle gil til en etter reiste de tilbake til b:uk ~l1ke udemokratIske SOl' Skodvin skal nå gi meg
det en nesten panisk skrekk hytte han hadde ved Røgden. Oslo med bilen. Etter hva' vlrl:emldler som de. har råd og introdusere meg for
hos de tre for en uberettiget Her var det silekert og her min «venm> presten fortalte gJOlt for li tvmge partIet I alle som skal intervjues eiler
arrestasjon med piifølgende kunne de hvile ut, før de tole meg, så han aldri sin med'llm~ I denne saken (EEC). gi sine beretninger i pro·
konfIskaSjon av deres for· den siste marsjen over til hjelper igjen. Her lmn jeg Det har foregått en beVIsst grammet.» Og det blir nok
mue.
friheten. Dette ble alle enige opplyse, at dagen etter de' J?ampulermg for il hmdre en ,råd for uråd, kjenner vi
g
Etter en oppstilling som om, og etter to døgn gikk de kom til Oslo, ble medhjelpe·l in mem;;gsbrytmn .» O~ I Skodvin rett!
jeg fikk lese, hadde de arme til denne hytten. l·Ier skulle ren kjørt ihjel aven tysk OsI0;AU1' s organ ALTER·
menneskene klart å skrape eie vrere oyer natten, for si·' militærbil ute ved Gjersj"en.1 ~A'l.I':ET.~r ma~ enda.mer~
sammen over 137000 kro. den å gå over til Sveril':e.1 lIan døde momentant.! P't li-I II :tI..lJc~.cl ..... «D~:t ~lHllals~eL ------~------------~
ner samt andre lett frakt. Imens satte min «venm> over ket fant de over 40·tusen og Ol [,,'lllsatOllskc fOl [,Ill
Tannlege
bare og omsettelige verdier mat pil en medbragt primus. kroner i store sedler; noe h~:S l~dels~n I et p,m·tl ~ed M ART I N KJE L O A A 5
for et beløp av 94000 kroner. Mens de spiste den varme som vakte endel undring,l ~ a~lsJonCJ ~om Det
s~e Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
Alt dette var sydd inn i tre maten, varmet presten opp men som ikke resulterte i I f rll:1 d~rpar I synes
væle
Telefon 334900
store lerretsbelter til il bære kakao. I denne løste han opp noen etterforskning.
u n .l>
il k
en kjempedose veronal.
.
p
roppen.
Flyktningene drakk intet. . Denne uJobbem> var forøv·
Familiens økonomiske for·
d
d 'Ieken o' fil mi- ng den sIste «helte(uermng» ST. OLAVSKORSETS ROS
hold hadde min «venm> fått anen e av rI
,g
som mm «venm> utførte.
opplysninger om aven av nutter et~er sov de en død·
Jeg har ingen kommenta. rett høve~ for den sørlands·
OG
familiens bekjente. Da han lIknende søvn. . '
rer til denne historien. Det los som l eddet tusen menn
Kierrrhowsgl. 5, 0,/0 4
sil fikk høre om størrelsen
Kaldt og. rolIg gIkk de to, er forøvrig unødvendil': 0"·81't. og tusen omlgJen, eller noe
Telefon 377696
av formuen - ble Andre· morderne Igang med «Job·, Det er jo den eneste fo;cle. slikt var det VIsst en norsk
Boks 3214 - Sagene
sens dødsdom avsagt.
bem>. De kledte a.lle de sov· len jeg har i denne jobben. dIkter s~crev for, lenge, lenge Ekspedisjonstid: Tirsdag til
Jeg skal ikke komme nær· ende helt nakne, fjernet vel" Jeg kan la være il føye til Siden. Sil hvorfor Ikke av· fredag fra kl. 10 (il kl. D
mere inn pil det «tekniske» dlbeltene, lclokker og :mger. noe. Lulcten av lik og djevel. danket nksadvokat Andreas Mandag og lorJag holde. kon·
opplegg av mordaksjonen; I Klærne pakket de I. sme skap Iwmmer jeg ikke imna. Auhe, som ofret tusen menn toret stengt.
selv for meg kan det iblant ryggsekker, matvarer hkesil.
.
og tusen om igjen p1't løgnens,
bli for mye kynisme. Men Så gIkk den ene ned tIl et I .Straffen for denne W~Jer· og legendens alter? Ja, sil' Redaktør Melsom kan bare
fortsettelsen er iallfall slik. tjern lIke ved. Der hogg han mng-en ble utm1Ut og ekse· fortjent har han gjort seg pl regnes truffet efter forutgå·
Den 23. januar 1945, satte et så stort hull pil isen så det levert. Den ene falt på sine av det arme fedreland at ende a vtaJe.
de tre flyktninger seg pil to. skulle kunne dytte~ en men- gjerninger .under hjulene på. han til og med nå er utnevnt
Abonnemml,priur 1972:
get som førte dem til Kongs. neskekropp ned l. Imens en tysk mlhtærbll. Den nn· til kommandør av Sl. Olav. I Kr. 60,- pr. år, kr. 30,- pr.
vinger. (De hadde utstyrt hadde presten surret jern- dre ble dØ:nt til et livsvarig Den høye orden ble overrakt halvlr i Skandinavia. Utlandel
seg med falske grenseboer. trll(1 rundt luoppene og hek· helvete. Vlssel!['. llpnet han ham I Bergen. hvor han n1't I(c. 35,- pr. halviir. I nøytndt
bevis). Her ble de møtt med tet jernskrot ol': tyngder i seg for meg, men 1wvlsst.he'l har sl11tt seg ned - 0['. altsf, omslag inncnJ.mds: Kr. 70,bil som kjørte dem over Ro. den. Så bar de to morderne ten om sine ugjerninl':er' til tonene av: Nå hvil deg pr. lr, kr. 35,- pr. holvar.
verud og Lundeseter til en de sovende - en for en - kommer han aldn fra.
borger, det er fortjent!
Bruk postgironr.: I 6 4~0
plass nær Meldalen. Her ned til hullet i isen. Der ble
De døde s~)Ver sin siste
•
Løssalg kr. 2,måtte de være i delming, sa de sovende stappet. ned. søvn etsteds l grensetrakte·
Ulgi"" AlS FOLK OG LAND
min ({venm> til dem. Grun· Tyngden I Jernslcrotet gjorde ne. Måtte de hVIle ved Guds OG SÅ VAR DET NISSEN
nen var rassia i strøket. Den resten av «jollbelll).
misskund i fred.
pil det norske historiske
virkelit:;e grunnen var at her
Det var fullbragt!
Vennlig hilsen G.I{. mørlceloftet igjen da, vår u·
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belte» demokrati innebærer og frihet i
r ste~kt preg! sen, men hans militære bal~- det rådet krigstilstand efter av frihetsberøvelse, under- ha komme'
vet sllk at det I grunn kjenner vi ikke. Han \10. juni 1940, og advolmt trykkelse og tyranni i dettes, hverandre
.me en forleg~! demonstrerer
i~idlerti?- i I:Iartmanns klarlegg-else av verste former tør i dagens man lil{het~
n har altså l; klart at han er så mdoktn-I forholdene nordpå efter den situasjon være oppfattet av
Eng-elskn
ttet tute med j nert når det gjelder forhold norske kapitulasjon da gene- alle innsiktsfulle mennesker. kjent bare
av de ulver og hendelser under annen raI Ruge innledet et direkte Da majoriteten helt siden Sveriges fri
~·år.
verdenskrig at han ikke en- militært samarbeide med Platons dager sjelden har gangen tid
ir den nok et I gang finner grunn til å tenl{8 den tysl{8 okkupasjonsmakt vært innsiktsfull, så fortset- I våre dagE
~de bi~de av seg litt om før han tuter rettet mot Sovjetsamveldet,
ter dog propagandaen for gitt hele de
.1,
Lemngrad- med ulvene, enn si studerer
(forts, side 7)
«arbeiderstaten», som i sin uhørte pri,
l~en har bl. a.
virkeliggjorte folkedemokra- du til sin s
ende omtale i
tiske form utgjør det mest sjevikene f
'Arild Ham- ALEXANDER LANGE:
,
.1
utsøkte byråkratiske klasse- knepet: sk
,-~
velde som noensinne har nen sitt fl
år mening her
vært etablert på vår jord.
enn hva ke
Selv det «enkle» folkevel- blant romE
le av eller vur- "
Ken. Om den
de - demokratiet altså - este bolsje
tre dette å si
fører innen en viss tid til det elendig hal
røvelig at det
motsatte av det den store. kalle leder
norsk forlag
masse mente det innebar. Hvem tren
l gi ut en miliEn rystende serie, hvorav dette er artikkel nr. 27
Det visste allerede Platon, I bare en ne
'etning om hemen det ante ikke Rousseau. tur?
'ontinnsats
MORDET PA
\ mann ved navn Raymond i D e~nes b erømte verk .fra år
LllIlen verdensRAYMOND COLBERG
Colberg ble mistenkt for å 1762 «Le eontrat soeIaI ou
Ved et l
~~i~~~e!:~r~
Historien om den gang I ha angitt trekløveret til tys- prineipes du droit publique» av det dE
~vet aven tid- «Gulostens» frue samt he\1-; kerne. Grunnlaget for arre- - i vårt sprog kalt «Sam- fund forba
nes venninne myrdet en u-' stasjonen var at de skulle fundskontrakten» - regner at det «en}
:f;"'~r som selv skyldig mann i dyrehosPita-1 ha vært i besittelse av våpen. ~ed en medfødt I?-enneske- representa
~ e?t~~li~;~ e~ let Chevals kjellere; for si- Frihetsberøvelsen ble imid- hg godhet, som gIr seg ut- å gjøre liVE
r vært tilbudt den, med hver sin skarpslip- lertid ikke av lang varighet, trykk i «la. volontee ~ener~l» mulig
fe
l'
te kniv, å drive anatomiske idet de ble løslatt ganske eller altså l den «almmnelIge Oversåtter
~.
studier av likets kjønnsorga- snart. Gulosten og co. svor vilje». Denne alminnelige vil- der de ko
r oss til nå å· ner.
blodig hevn, og de fikk den. je oppfattes som majorite- motstrider
1ed boken til
*
Det var på den tiden kjent tens..
dels har d
lertid noe helt
Før' den tyske okkupasjon blant mange i Oslo at R.c.1 SkJønt den franske revolu- ordner de
~en omtale bO-, av Norge var Siegfred An- hadde bekjentskap~r, som sjon noen årtier sen~re viste dels sees I
19 efter. h~lv- dersen, «Gulosten», kjent kunne skaffe matvarer til' hva den «menneskelIge god- lettere gje
lØp får: .slste. som en i høyeste grad krimi- skyhøye priser. Dette ble be-t' het» i.virkeligheten. var verd,
Blant de
I.or~l{ MIhtært. nell person. Og da sabotasje nyttet som lokkemat til å og skjønt den russIske rev 0- lige forete
lktlgno.k . har: og gangstervirksomhet ble fange «fisken». En vakker Ilusjon og sovjetsystemet har ende skatt
lftet tldhgere' satt igang for alvor gikk han lokkedue ble «pusset» løs på i demonstrert hvilken forfer- alderen gj
.v d~t for~aget inn i rekkene og ble snart Colberg. Hun fikk Colberg' dende masse av ondskap et· hvis tiendE
1eld1g å Sl om. en skattet medarbeider.
til å tro at hun hadde flere IIØssloppet folk kan mobili- idag lar
«vaskesedlen», I I 1941 ble han sammen sekker med kaffe å selge. Isere,. gjenstår i våre demo- små innte
og nedslåend~ med professor Marstrander Partiet skulle koste 10000 krahske samfund tesen om opptil 30 (
~t norske Offl- og en frk'. Mimi Jørgensen Ikroner. Da leveringsdagen «folkets vilje~) som det hØY-I våre vest
~( d~alvannelt arrestert av tyskerne. En kom, møtte Raymond Col- este gode. TIl og med når kommer i
,tbl 19 omta e
berg opp med pengene. Un- 51 % av «folket» undertryk- skatt sliM
'. der et foregivende av å invi- ker 49 % mener man at alt Ioverstiger
te re ham på en kjøpeskål, er som det skal være.
,ten.
fikk hun lurt ham med seg
*
FOlkereI
inn på hospitalet. Der ble
I virkeligheten har hver byråkratiE
. han slått 'ned, bundet og ut- eneste demokratisk eller fol- dard på j
: satt for en ubeskrivelig tor- kedemokratisk
revolusjon stadig stig
Itur.
bragt makten i hendene på ende at st~
I Kort tid etter denne ugjer- et fåtall, representerende ett hårde bes
ningen, fikk Fehmer tak i en eller flere partier. Hvis ut- inntektsO'.i
intern rapport fra Milorgs.: viklingen ikke i tide blir mindre b
terrororganisasjon, hvorav bremset, går den i retning skjer det i
det fremgikk at banden had- flerparti-, toparti- og enparti- men ingen
de overveid å likvidere Col- system. Av sistnevnte finnes ste delens
berg, men ikke gjort det. det to versjoner: den faseis- inntektsm
Milorg kunne ikke bringe på tiske og den fOlkedemokra- ' den direli
I det rene hvem som hadde ut- tiske eller kommunistiske. l vanligvis:
ført mordet.
Kommunismens samfunds- : tisert vel:
Mordet ble først oppklart form har vist seg å bli et ene- I de ansatt
i juli 1944 (idet fru Ingrid veldig byråkrati innen et so- en og de c
Andersen. (Gulostens hus- sialistisk samfunn, hvor un- dene» nun
savner
alle
I visse
cm i hvilestilling bak Leningrad/ronten. Solkorset man tru), ved flere anledninger i dersåttene
rettigheter. dessuten
J gir vel et inntrykk av det politiske sinnelag, medlem- fylla hadde skrytt av at hun «demokratiske»
(Forts. side 8)
Slik biter utviklingen seg
skap eller ikke medlemskap i NS.
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Likvideringene (P"'I1, fra fide 5)
hadde vært med på å drepe
Colberg. Dette kom i form I
av rykter sikkerhetspolitiet
for øre, og så begynte sneballen il. rulle, Tyskeren Fkh- EKSPRESIDENT lOBI(E DOD I lIan arlJeiekt: bl. Il. under an-I «landbruksreform» fikk
ter fikk suken til etterforslt-, Den tidligere tyslte presi- nCIl verdensltrig ved rakett-, navnet «gøde LUbke»,
ning, og det ble foretatt ar- dent Liibke, som ogsil hadde I basen i PeenemUnde, og
•
restasjoner, og forhøret aven noe tvilsom «god-tysken- hans motstandere beskyldte
de arresterte bragte en full fortid, er avgil.tt ved døden, ham for litt av hvert ,<nazist-I SOVJET 'VIL BYGGE
og hel tilsti'telse for dag'en. Liibke red pi't at han i 19331 isk» i den sammenheng, Som ZEPPELINERE
Selv de garvede faUtene pi't satt arrestert en tid, men I tysk president i Rest-Tysk- Luftfartstidsskriftet «SputTerrassen grøsset, da detalj- virkeligheten var jo en noe Iland ble den tidligere krlste- nok» I Moskva skriver at
ene kom frem,
annen, nemlig den at han ef-lligdemokraten (og '<nazisten, Sovjet nil. vil bygge en flåte
Under omstendigheter som ter en kort tid meget vel til- som mange sa) så radilml ut av zeppelinere i turismens
jeg her, ikke skal komme passet seg Det tredje Rike, I han eHer il. ha lagt frem en og lufttransportens tjeneste.
nærmere inn pil., har jeg
Zeppelinere er vesentlig sik·
kommet i besiddeise aven
rore enn moderne fly, heter
rapport; satt opp under [01'Folket selv vil ingenlunde ha det, og de trenger hverken
hørene av de skyldige. «Pri- DCKnohrilltict inflasjon, men folkets re- start- eJler landing,sbaner. De
mus- moton. i hele denne
( ['urJ,- fr" ".I, 5)
presentanter sørger for at villnmne utføre transport av
forferdelige historien, var ses- og skatteinnfordrings- denne fortsettes ar efter år, tung last over kortere avfru Ingrid Andersen_ Hun systemet latterlig innviklet. til og med ot'te med økende stander mere praktisk og
sier bl.a.: «Da vi fikk lurt 'Det er mulig at Finland her hastighet, Hvorfor sender økonomisk enn stortranColberg inn pi't Cheval, slo: innehar rekorden: tar vi et' «folket» slike representanter sportflyene. Katastrofer som
Siegfred ham ned med en' eldre par med fOlkepensjon,' til sitt parlament? Gi'tten er den
med
«Hindenburg»
hammer; ikke hardere enn! som fremdeles forføyer over! stadig uløst, men ett er sik- (som faktisk gjorde slutt pa
at han våknet etter en stund.! en byleilighet, en mindre' kert: noen slutt pi't inflasjo- Tysklands bruk av zeppeliMannfolkene bandt ham og, sommervilla og en liten ren-I nen i vesterlandene får vi ne1'8) regner man idag knapt
kneblet ham. Vi slepte ham teinntekt som eksempel, så! ikke, skjønt hver eneste re-I med efter at man kan ProdU-/
ned i kjelleren og der lem- rna slmtterater erlegges 70 !';jering formelt erkherer at sere en eksplosjonssikrere
pet vi ham opp pa et bord, ganget· pr. ar. Knapt halv- den el' mot pengeforringel- Iwliumgass.
.
og bandt ham fast til bord- parten av dette avdras auto- sen.
*,
platen. Vi hadde svoret hevn matisk, for resten mi't man
Meget tyder på ren folkefor hans simple angiveri. ~elv notere og passe pil. for- fordumming _ ofte drevet "BORMANN .. VISTE SEG
Slegfred var mest stemt for fallsdagen. Overslttes dtsse, via Ijernsyn og radio _ men Å V ÆRE EN JODE!
i't sityte ham, men jeg nektet. blir det rente pi't rente efter endå mere pi't at folket trass
Også norske aviser har
Den straffen var altfor lem- 12 % pi't forfalne rater.
i den demoltratiske regjer- bragt meldinger om at ni't
feldig. Der han li't på ryggen
Under slike forhold mi't de ingsform har meget mindre var Bormann arrestert igjen,
med hender og føtter lenket fleste enker, men selv fra- a si i vilre samfunn enn det denne gang av det kolumbi·
til bordplaten, utgjorde han skilte eller overhodet alle tror. Politikere og byr åkra- anslee politi, 72-aringen som
et ypperlig mifl. Jeg tok der- medborgere som er ube- ter sitter stadig sikrere pil ble arrestert for i't være Borfor fire kniver og korsfestet vandrede i skaUeteknikken sine tahuretter -- eie sist- mann kalte seg Ehrman, aliham, lIan vred voldsomt pa I anVPIHk advokat.er eller an- Iwvnt.e til og med heIt fast.-! as Hartmann. O{~ alle «kjenseg, men kunne Ikke komme, clre Junster bi'tde ttl selvan- limt.e, nen bevegelsesfrihet netegnn p1'l en ondartet '<naløs. Skrike Imnne han heller IgiveIsen og den løpende be- politikerne i Vest-Europa zist» var tydeligvis tilstede:
Ikke. Jeg hadde selv kneblet skatnmg, ,Honorarene for fremdeles kan ha, har i fOI-1 den gamle mann stammet
ham. Da han hadde hgget dette utgjør hovedmnteltts- kedemokratiene for sikker- fra Tyskland, han bodde
slik ,omtrent en time, tok l' kilden, for de mindre advo- hets skyld allerede blitt fjer-, sammen med en indianerStegfred over behandlmgen, kater I vi'tre land. Det kan og- net: her fil.r nemlig bare de' inne (jevnfør arierteorien)
Han tok et kort Jcrnrør og si't noteres at den si'tkalte for- høyere byri'tkrater overhodet I og var væpnet med en bøsse,
slo Colberg istykker. Hvert, brukslereditten fra bankene beskjeftige seg med politikk, Og han var naturligvis «foreneste ben ble knekket eller; for en stor del anvendes til Fri politikere eksisterer ikke bløffende likn Martin Borsplmtret. Etter ca. en time Islmttebetalmg.
- lilm lite som fri bedrifter_ mann, Den arme mann ble
døde han. Min venninne og
Skjønt praktisk talt hele
Bak kulissene forsøker I puttet i fengsel i Bogota,
Jeg tok ,leia hver vår kmv og folket lider under det. demo- man imidlertiel via en fort-I men brøt. her fullstendig
skar av kjønnsorganet og un- krattsl", l>eskatnmgsvanvtd- løpende byn\kratisering i't sammen. Han skrek uavla!.edersøkt dette. Var jo litt det og sltjønt parlaments- og, nærme demokratiene til fol- Iig: ,<Jeg er en eventyrlysten
nyssgjerrig etter å se hvor-' kommunevalg ansees il. være lcedemokratiene. Man håper jøde som har bodd her i 40
dan en fremmed mann var: fri, finm's det ingen tanke til og med pi't sosialdemokra- år,n Da riktigheten av dette
utrustet mellom benene, Jeg pil. at det kan istandbringes tisk hold pa en «revolusjons- utsagn tilslutt ikke lenger lot
ble iltke imponert. Siegfred en forandring. Dette gir en løs» overgang ni'tr alt er mo- seg undertrykke, ble Ehr-:
var bedre. Etterpil. sil. kut.tet tankeveldeer.
dent.. En slik prosess - til mann, alias Hartmann, satt
vi kadavret i smil.stykker
en viss grad virkeliggjort i pil. frifot. Vi tipper at han
som en gris, stappet det i en
Et annet beslektet prob- Chile - skulle la dem forbli' fremticlig ikke vil opptre så
seltk og slengte den ned I en lem utgjør inflasjonen, Bort- ved makten som har istand-I «nazistislm og at han vil skilkum, Der la det til neste dag. I sett fra en mindre krets brap;t forandring-en. Innen' le sel~ av både med indianer-!
Da Itjørte Siegfred d"t bort.; I «joblwre» er ingen medhor- eh,t gamle sovjet.system ble' imwn Ol!, den gamle bflssen.
dumpet cl,,\. i Alwrselv('n og ger interessert i den Jl'\r;il.en- eknne kr"'-s i reglen et hode Slik at. han iklte oftere mr
fercllg med det.»
Ide
pengeverdiminkingen, kortere.
Simon Wiesent.hal og hans
Pil. grunn av mordets beDet demokratiske velferds- Iwlleger pi't nakken.
I
stialske karakter, ble denne
systenlct går dp·ssverro mere
I
saken behandlet av stand- sto rien ferdig. Det gjensUtr og mere ut på a la de ansatte
:
retten, og resultatet var bl.a, il. tilføye: Hennes mann: tre frem som det primære tisle med det sovjetiske, blir
dødsdom. Fru Ingrid Ander- Siegfred Andersen, fikk aldri skildet, mens «folket» rep re- velferdskontrollen
stadig
sen ble sammen n1ed 5 andre sin straff, Hans forhold un- senterer supplilmntcne, som I større: pass, valuta, bevegeIskutt av Sonderkommando der og etter okkupasjonen er pil.t.vinges forskjellige regler sesfrihet og daglig sysselsetHans i nærheten av Grini, sil. typisk for en bestemt og dessuten i god tid skal læ- ' ting hIlrer da endog til de
juli 1944.
gren av mennesiteheten, at res opp til il. vise folkeskikk. Irettigheter som det på enda
I,rennes lik ble funnet i Jeg' skal ta det som et emne Til og med innen det private mere innviklede skjemaer
1945, og var blant dem som for en annen artikkeL
n,eringsliv n1<'rl<er man den- mil. søkes om og som hare
la pil. ut.stilling 1ll<'IIS landsV.·nnliJ;' hilsen G.li. ne t,n"I('lls lIilr det vjcleler de hevilges de mest retlroende.
svikfanger mi'ttte paradere PS.: Fru Ingrids navn står tallrike «mindre» kundene. Demokratiet har bitt seg selv
forbi.
! på æresbautaen på Grini. Innen det efterst.rebede sosi- i halen, og den nye middelNå er i grunnen denne hi- Fortjener hun det?
alistsamfllnc!et, som er iden- alder gryr,
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Tannleg
MARTIN KJI
K.rl Johansgt. 2~
Tdeton 33·

Folk 'og Land
FOLK OG LANIl

i løssalg folgel
OSLO:
Narvesons butikl
Narv85ens kiosk
Vestbanen" og i :

E II m 8, Ole VI!
Bladets ekspedh

FREDRIKSTAD, ,
Narvesens kiosk

torget
MO I RANA:
Narvesens kiosk
MOSS:

Narvesens kiosk,
BODD:
Narvosens kiosk,

TRONDHEIM:

Madsens BladlaI
Tryggvasonsgt. 4
Narvesens kiosk
DRAMMEN:
Narvesens kiosk
Torg

STAVANGER:
Narvesens kiosk,
SAUDA:
Narvesens kiosk,
FAUSKE:
Narvesens kiosk
HOLMESTRAND:
Narvesens butik~
BERGEN,
Narvesens butlk~
Butikksenter
Narvesens kiosk.
KRISTIANSAND S.:
Kiosken Borspark
SVOLVÆR:

Svolvær Byklosk

Vi Dnlar njerne
ærer pa steder I
er representert.
se bladets ekspl

FOLKocl
Kieru};owfgt. 5,

Telefon 377
Ilob 3214 Ekspedisjonstid:
freda~ fr. kl. 10
Mand,Ig n~ lurd.l!~
tore! stengt.
Redaktør Melsoll1
plregnc:s truffet cfl
ende avtale.

Abomtementrprir
Kr, 60,- pr. or, k.
h.dvlr i SLlildmavi
kr, 35,- pl'. h.lvlr
OlllSlilg innenl:lnds:
pr. år, kr. 35,Brllk pn'ilglronr.
LlJs . . alg kr.
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ren tor millionene i Deut- Hitler kunne Himmler like I
noe som man er bundet l
Stiftelsen norsk
2014
sche Arbeitsfront,
i Okkupasjonshistorie,
sølvpa- i lite beslutte
seg til - midt I
troskapsforhold. Noe s:
pir for generaler og ministre, i en krig på liv og død - I
forhold eksisterte aldri n
lem Quisling og Nasjo
og i gullpakninger bare for som en anstendig offiser
Hitler. Og her er det i første kunne godta mordforsøket
Samling på den ene siden
rekke det han lot Hitler få på den øverste krigsherre 20.
1940-1;,egjeringen på den'
som interesserer, fordi det juli 1944.
nen.
viste seg at det overhodet I V-dropsene ~om Morell
Det som eksisterte, var
ikke dreiet seg om noen vita- drysset ut over hele Wehrkompromissløst
kamp1
minblanding. Innholdet ble macht og likeledes gjorde en
hold - tusenfoldig prol
holdt strengt hemmelig av kjempeforretning på virket
mert gjennom 7 t'tr. Et re
dr. Morell, men det lyktes gjennom sukkerinnholdet li- I
lusjonært forhold.
en lege å ft't tak i en av tab- l\:e skadelig som andre syreOg hva kan man kreve
lettene og la den undersøke. holdige sukkervarer. Hos
revolusjonære? Kunne IT
. ,Istedenfor vitaminer viste troppene på nordfronten, og
kreve at birkebeinerne sIl
:: tabletten seg å innehOlde en spesielt i Nord-Norge, virket
le være lojale mot Magr
: l' forskrekkelig mengde' perve(ForlJ. Jide 6)
Natllrligvis ingen fOl'l'lI:der.'
Erlingssons regime da
, tin og koffein. Det var altså
(med svensk hjelp) gjOl
- et ganske alminnelig oppinnfall i Norge? Eller f. e
- kvikkingsmiddel. . Pervetin ALEXANDER LANGE:
jakobinerne i Frankrike, l
- ble under krigen ofte gitt til
noen da eller siden ventet
panserbesetninger og flyvere
de skulle være lojale n
for å holde søvnen borte unLudvig 16. og det fram
der store påkjenninger. Nt'tr
kongedømme? Eller Jeff
n tok det, og spesielt i
son og Washington over!
lengere tid, hadde det imidden britiske kongemakt, I
ler tid de ubehagelige bivirk,
res lovlige regjering, i 17'
ninger at det gJ'orde den doårene? Og hva med Kerel
Fra en medarbeider
pete snakkesalig,
irritabel,
ki-folkene og kommuniste
f,-'l av motsigelseslyst og uunder den russiske revo
i Jttagelig for motforestil«Tilfellet BaIterud»
rud en telefon fra H.dalen, sjon, skulle de ha noen tJ
linger.
Hans Caspersen Balterud. med bønn om hjelp til et skapsplikt overfor tsar
Hitler trodde at han tok Født 15. juli 1901, i Aurskog. sykt dyr. Morderen reiser men?
inn livsviktige vitaminer, Tok veterinæreksamen i -34. seg og går, tar sin bil og forJa, ta gjerne med de i d
men ble altså efterhvert fak- I 1942-43 supplerte han sin svinner. Etter en stund kjø- høyt aktede 20. juli - mel
tisk dirigert av sin livlege utdannelse med Cand. vet.
rer Balterud avsted i sin bil. i' Tyskland - klandrer m:
. ldt·
.
Balterud
ble ansatt mid- Noen kilometer oppe i H.- dem for sviktende trosk
n å l' d e t g'Ja
smnss t emnmg
...
og oppt~eden, noe som igjen lertIclIg l lD42. Ble samme år dalen blir han stanset, truk- mot I-Etler?
influerte på hans avgjørel- - 1. novemb.er av det davær- ket ut av bilen. Det var hans
Her nytter det jo ikke
ser. Først i 1942/43 oppdaget ende Innennksd~pa:tement, svirebroder som passet ham komme med forfatning I
man innholdet av de tablet- a~satt .som fas.t dlstnktsvete- opp. Morderen pumper flere jus, aller minst formalia.
ter Morell gav Hitler, men rmær. l Bagn l Valdres. Han skudd i Balterud. Han varsTil syvende og sist var d
forsøket på å komme livle- :rar gIf~ med ~ugusta Cuhr, ler en bekjent som hjelper bare maktavgjørelsen _ I
gen tillivs via Reichsfiihrer- f. NatVIg. 1. mm .1945, bl~ ha~ ham med liket så de får det ikke lovhjemlet rett - so
SS Himmler mislykkerl.es. brutalt myrdet. l en butIkk l tilbake til B. Denne versjo- bestemte
dommen
ov
Morell ble dekket av Hitler I~.dalen. Det fmnes tre vel': nen er fortalt aven som menn som Harald HårfagI
som trodde blindt på ham sJoner a:v he~delseforløpet l kjente Balterud.
Sverre Sigurdson, Gust:
og av den mann som det og- denne hlstonen; alle nevnes
Det er bare en hake ved Vasa, George Washingto
s· lå andre måter har vært nedenfor:
. .
. den. Den er ikke sann.
grev Mirabeau, Johan Sver
rL.:it slik tvil om, den mekFørst den off!-swlle versJoSå har vi den tredje ver- rup, Christian Michelsl
tige Martin Bormann. som n~n som l~ tIl g::unn for sjonen, son: ~el kan sies å ((norske revolutionen»), I
alltid støttet MorelL Forsø- kjennelsen l Stortmget, da være den nktlge. Den kom- nin.
ket på å la Morell forsvinne det avslo .enkens søknad om mer fra en som førte rapporMakt de facto ble alltid,{
,
billighetserstatning. Her ut-I ten om mordet -inn i en <<nro- terfulgt av anerkjennelse' c
talte riksadvokaten bl. a. at tokoll», som han selv ikke jure. (Burde forresten ikl
han under tvil fant t't måtte vet hvor er havnet siden. - i lys av dette - rettsves
legge drapsmannens forklar-I Han har fortalt det som nets representanter slut
ing til grunn for sitt stand- hendte i korte, knappe vend- med å se på seg selv som (
punkt, - som gikk enken inger. Historien om det over- slags bærere av hellige (
imot, og som fritok morde- lagte drap på Balterud, er ukrenkelige rettsprinsippl
ren for alt ansvar. Riksadvo- rystende lesning.
der det gjelder ideologif
katen sier videre at den drepVedkommendes utsagn fo- maktkamp?' Og dempe {
te hadde truet hjemmefront- relig'ger som følger:
smule den patetiske tale o:
mannen, at han hadde under«Det var en historie som «retts-statem>?)
søkt lasteplanet på bilen han helst skulle glemmes! Idag
Siste verdenskrig var ref
kjørte med, osv. Alt dette er vet jeg at Hans Caspersen istisk sett en ideologisk kr
løgn.
Balterud var totalt uskyldig i slekt med religionskriger
Aven annen hjemme- i det han ble drept for». - en verdensomspennenc
frontmann hørte jeg noe helt, Hans stemme hadde en bit- kamp om livssyn og de hø
annet. Men først versjon nr. ter klang. «Men jeg vil først I este verdier, og det med dE
2. Den går ut på at morderen nevne litt om forholdene her' aller største innsats av oP'
drakk sammen med offeret i H.dalen på denne tiden. Det' ofrelse og kampevne.
. .
kvelden 1. mai 1D~5. Under var en fin bygd vi bodde
Demokratiene krevde a'
Remitatet av dr. Morells behand- festen kom det tll krangel Tusen innbyggere var vi. I solutt solidaritet av alle sir
!ing: Hitler ~ ft/l.l legemlig opptøs-I mellom morderen og offeret.! 1943 flyttet imidlertid en NS- tilhengere. Burde de ild
ntn,~ t 1945.
Under krangelen får Balte(F()r/r, side 6)
r
(Forts. rid!' 8)
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gjennom 9 år langsomt hadde forgiftet det tyske statsi: V • ( (" ."111 ;:' (~.. - overhode med O P P k V i k k - l .
.
ings-, rus- og bedøvelsesmid(For/~. fra ilde 5!.
I unge damer. r mellomtiden
(For/l. fra fid. 5)
I meget treffende sa at dr. ler, med sulfamicller og afro- mann fra Oslo hIt. VI ble da har H. tatt fram en Webley
de direkte herjende pt't ten- Morell hadde ,(Charme som dis iaea. Efter eget sigende tvunget tIl å IVerksette VISS~ revolver, sprmger etter Balnenes tilstand, mens den rø- en nilflodhest)). Utad hadde hadde altså denne nydelige sIkkerhetsregler. Nt'tr så ~'- terud opp tIl butIkken og når
de hær efter direkte ordre dr. Morell holdt seg POlItIsk livlege i virkeligheten arbei- den Balterud kom mn l bll-, fram akkurat da Balterud
daglig tygget granknopper passIv og han gIkk først mn det som sIrjult gil"tmoreler_
det, kom elet et dIrektIV fra, slår nummeret. H. sIkter og
og beholdt sine sunne ten- i NSDAP i la:l:l, du det efter
I alt dette er det ct. myste-' h,'ycste hold om streng over- sl{yter igjennom vinduet.
ner.
maktovertagelsen fortonet, rium som det er vanskelig å vålnng av dIsse to. Men Balterud laller overende pr.
Morell arbeidet forøvrig seg som lønnsomt, noe den trenge tillJunns i, pr. samme Igrunn.en var dette et anstalt- gulvet, badende i sitt eget
ikke bare med disse store senere livlege hadele et me- vis som det er når det gjel- maken; da Balterud og den, blod. H. springer inn i bu tikprosjekter, men også i det get våkent blikk for.
der Martin Bormanns liv og andre (Per Age Madsen) al-I ken og bort til Balterud små, som med de gylne per-I StIlImgen som Adolf Hit- virke. Og underlig er det da dn 10retok seg noe som tru-! setter revolveren mot hodet
vetin-koffein-tabletter
for lers livlege bekledte nå dr. også fl notere seg at Morells et vår virksomhet. Vår virk-' hans og trykker av. Siden
Hitler, for hvem han også I Morell helt til det tyske sam- beste støtte var nettopp somhet var jo temmelig tar H. og ringer til en kolleforbeholdt en særbehandling' menbrudd, og da som ((spe- Martin Barmann.
brennbar, så VI hadde Ikke ga, som kommer sporenmed sulfonamid ultrasepryl, sialist» i indremedisin. Det
Og en må vel også kunne råel til å ha angivere relwnde streks. pisse to tar liket og
som firmaet Katz & Co. i I er klart at dette valg vakte slå fast at det var en men- rundt oss. Men som sagt, dIS- . får det ned til lastebilen og
Budapest leverte. Morell var adsl{iIlig bekymring i ansvar- neskelig umulig oppgave se to var i!{ke av elen typen.: opp på lasteplanet. FortellernedeIer l dette fIrma uten hge legel{rctser I et land som Adolf Hitler hadele under anVI haelde torøvng en kon-' ren ankom tIl butll{ken
. at Hitler eller noen annen i Tyskland hvor elet fantes en nen verdenskrig i en krig tordamc hos tyskernc i Hø- I st.raks etterpå. Han mi\tle jo
ledelsen ante det. Dette sul- slik mengde virkelig fremra-I mot en veldig overmakt, oni- nefoss, som varslet oss om I få v~sket bort blod og hjer- '
fona~ld fra Katz & Co. var gende leger. Dette ble Imld- gItt [IV forræderske genera- alt - l god tId.
. Ine~asse. Gulvet så ubesknIkke forblitt ukjent da det lertid gjerne utlagt som kOl-Iler og tillitsmenn, i hendene
Da VI kom så langt som tIl I vellg ut.
ble innført. Universitetet i legia! ~nisunnelse. Det er el- på en skjult gift morder som I s~utten a~ a~nl HJ:5, ~Ie d~t I H. og ((hjelperemI smør te
L81pzlg hadde p~øvet det og lers kjent at bl. a. både elr. langsomt men sikkert berø-I Sdtt Igang reglstrellng av bI- sammen en historie om
funnet det utIlfredstIllende Goebbels og, som. nevnt, I vet ham evnen til å treffe ler :om kunne brukes tIl hvordan bilen med han selv
som baktenehemmer, men Hemnch Hlmmler gjorde re·, de riktige slutninger. At han transport av tyske soldater og Balterud var blitt stoppet
denmot skadelIg for nerve- SUlta~løs: forsøk på å adva- klarte det i hele 5 t'tr, er noe ,~.n tIl Hønefoss. En av vår etter veien aven ukjent som
ne. Det ble avvIst som lege- re I-IItlel.
av et mIrakel.
gluppe, han heter IL, var vår ba Balterud å komme ut. Da
mIddel. Med dette ble Hitler
Da Berlin ble innesluttet
lnlmekamkeL Han fIkk
så Balterud stiger ut for t't
sprøytet ved det minste th- våren 1!)45 fikl{ dr. Mm'pll . ' .
••.
•
oppdrng å reIse tIl TI. for å se hva elette betyr tor noe,
løp tIl forkjølelse, Ja, om Hitlers tillatelse til å fly ut I Ol Il ID ... cl Ontl1l4 Il
IlC'nt" en Inst.eh,lmotor som blir han skutt I'ctt ned. Dellbare en eller annen I hans av den beleirede by og dra til I . (JoorlI. I~" Ilde 4)
.
skulle mnstalleres I .en bIl ne versjonen førte fortelleomgIvelser hostet eller nøs. Berchtesgaden. Der kom han i VI er, at VI oppnår. en tIlsvar- ,her ute l dalen. H. rClste til ren inn i den nevnte ((protor dagevIs før en offentlIg sammen med en rekke led-I encle erl{Jennelse. I nasjonalt B. og hentet motoren, og på Imllen», som siden ble tatt
opptreden ble han forebyg· ende nasjonalsosialister i, øyemed, og at VI godtar an-I tIlbaketuren ba Balterud om hand om og som han siden
gende gItt 'det som var er- amerikansk fangenskap. Ef-, svarsfø!else hos et modent s~,yss. l.ran hadde HItt .~n te- ikke vet' hvor ble av: Men
klært farlIg I bruk for den ter å ha vært forhørt ble han folk.
lefon fl a H.dalen - fIa en det virkelige hendelsesforalminnelige tysker. Adolf I' imidlertid satt pt't frifot. H~n
Men hvem er vi? Hva er som hadde et sykt dyr. H. lot løpet ble aldri "bokført)).
Hitler ante intet om dette. døde 1947/48 eIter en ope- Amenka? . Hvordan skulle Balterud sItte på og d~n dra- Liket av Balterud ble kjørt
Han trodde Ilke blmdt på rasjon.
det (Amenka) være?
matlske turen begynte.
til B. og overlevert enken.
sin lege som tyskerne trod,
Det er påfallende hvor lett
Er det b,are en eneste sto;
Etter ~oen kllo~eter. be- Hun fikk sjolrk da hun
de på ham.
dr. Morell slapp fra det i klump med fast eIendom. gynte praten å gå lIvlIg 11ø- fikk se igjen sin mann som
Ellprs var jo dr. Morells mot.set.ning t.il sil1l' IWlIt'gt'r Eller er del: ganske '.'nlrelt n'rllusd. IL som hadrle tatt ol: \lhygg!!lig sIUlmf'ert. lite
forhistorie denne: Straks ef- fra Det tredje Rikes ledt>lse.' Ilare en, ~:UIlst,g>~:nlt'd!1lJlg tIl IltH'Il ((pil1lwr" pil Bagn, hle Men av de to damene SOlli
ter å ha tatt sin legeeksamen Ble disse ikke tatt tiUange å blI velstående.
.
.
ivrig og antagelig ,moe løs- var vitne til det fæle mordet,
dro han ut som skipslege og allerede straks, st't ble de ja-I A An:eknlm, .d~\ ~lrl{delIg: munnet", så diskusjonen ble fikk den ene et sjokk som
slo seg derefter ned i Diet· I' ge som ville dyr, satt i fan- n1ell a, er mg en av Isse temmelig amper. Balterud hun ikke har kommet seg av
zenbach ved Frankfurt a.M_ genskap, dømt og frarøvet tmg. ~:?er~ka er fremf~r alt var blitt kjent for å være en ennå. Den andre er røff og
som alminnelig privatprakti-: all eienelom. Dr. Morell ett I r,lsebegrep, et r<tseut- meget stridglad herre, og lot ((fresk»_
serende lege. I 1919 dukket skJ' edde det intet av dette., ry <k.
..
seg naturligvis ikke pille på
Den vanlIge lIberale fore nesen.
H. er idag like krakilsk og
han så plutselig opp i Kur-: Han ble aldri stilt for retten. ur
h ''''
N
k'l
t
t·
alkoholglad som i 1945. Men
filrstendammkvarteret som. Rilrtignok ble hans store for-, s I mg om at en ver .fJæ~ øs
oen I ame er u e l H.- vi har ennå en mann som
((spesialist i hud- og vener-; mue til å begynne med be- I skapnm~ på to l?en I U;8.A. d~len kOrn, bIlen tIl en skarp vet noe. Hans navn er A. L.
iske sykdommer)) uten noen slaglagt men efter hans død er Ilk og er således kv,\IIlI- b.ll<ke. Her neste'.' stoppet
slags forutelannelse for det. ble de"; tn 'Itt og overlatt sert som amenkaner Cl' tull- lastebIlen. PlutselIg åpner Det var en kald djevel, må
Dett" var mulI" i Tyskland hans enke. [;'1'11 sl~mnlt'nh' I st"IHlIg vås.
Bal!"rud Jllld0rpn, går ut og jeg Sl. - Jpg var mye ml're
h
g
Deorep('t ((AnlPJ'lIGul ('I{SI- n('sten småsprm,,('r opp bak- lysten på en kamp med ty~dengang, men straks efter at mngkan VI nevne at HItlers stert~ Ikke før de første eu- ken og inn i btitlkkt>n som kerne enn med ham! Han
Morell hadde slått seg ned, rådgIvende Inrurg, professor I ropeerne kom, hverken som lå der. Ved den ene enden av tal, Ikke fem øre for å skyte
som "speSIalist)) kom det en dr. med. Karl Brandt, som I
.
11
' f' 'k d I
d t
tlf
en fIende i ryggen
nyordning med spesialIster. intet annet ondt hadde gjort nasjon e er som geogra IS
IS <en var
~ en e e on.
.
Den ble imidlertid ikke gitt I enn som ren fagmann å lede lord..
..
I:~I:l'r~cI gi'\r dIt o~ tar luren
Jeg kan legge til for egen
tIlbakevirkende kraft slIk at det tyslm medismalvesen, ble
Ame~lkansk hlston~ bc- o~ slål et numrnei. På hver regnmg, at denne A.L. var
dr. Morell kunne fortsette en hengt Andre foretrakk å ta gynte Ikke tør elen første I Side av Balterud står det to utsett tIl fast bøddel og var
meget mnbrmgende prakSIs. ISitt e~et liv, som for eksem-I hy,t: mann gIkk I land ?å
.
den man vendte seg til, når
Han fIkk nemlig, bl. a. på pel Reichsårztefilhrer pro- dIsse strender. Vår.lllstOlle har feId over Jorden fra tId I noen skulle skytes. Det er
grunn av det mystiske Skjær fessor dr med Leonardo begynte som en utVIdelse av LII annen, og som først ut-I første gangen jeg har fMt
han omgav sin praksis med, Conti. Ha~s enk~ ble frarø-' den europeiske hIstOrIe, med sprang Ira det gamle Imlo- en direkte bekreftelse på at
et meget stort klientell og vet all eiendom.
~ndre ~~el de:, hVIte, vest.llge F.llr~peIske samfunn ca. 2000 I h-fronten hadde faste bødler.
t Il t bl t ·
.' t
eller arIske hIS tone.
It. Kl.
Jeg har jo visst dette i flere
eke kan tsmf elkPafslC'.' er en
La oss så se litt på hva de
De opprinnelige inn bygge(Vi bør vel her peke på år men først nå foreligger
retl' k ed JenITk
e o
ra mn· men t e om re før Columbus
. , tId
. var noe som forfatteren
. .
Il og
tamen'1mns k
e leger
sy- en direkte bekreftelse.
u an ,pah' I ere av a e re - sine tyske kolleger i fange-I spredd rundt hele det nord- nes t't ha behandlet noe lettnm~fr,
øyer~ ~~'tære, leirene. De har gitt uttrykl{ amerikanske kontinent. Selv vint, nemlig at den hvite
Hvorfor fortalte denne
m~ emmer av yrs e us og tor det i sine notater og rap- om disse menneskene av og- mann jo kom til Amerika mannen sin historie? Jeg vet
an re.
porter. De så på fangne NS- til engasjerte seg i stamme- lenge før Columbus. Vi ten- ikke. Det er nok for meg at
Inntil 1936 drev dr. Mo· leger som faglig høytstående, kriger, betraktet de seg de- ker på nordboerne som kom han har fortalt den et sted.
rell sin praksis alene, men anstendige, dyktige og like- finitivt ikke som ((amerika- til Vinland og dannet faste Den er nemlig sann! Den er
efter at han på anbefaling av verdige kolleger. Livlegen dr. nere» eller som samfunns- kolonier der, og vi tenker på kontrollert! Samtidig har
Hitlers gamle venn, mUnche- Theodor Morell beskrev de medlemmer.
I irlendere som kom til Ame- jeg fått bekret'tet at Paul
nerfotografen H. Hoffmann, imidler~id annerledes: som
Den hvite manns kOloni~a- rika på Iigende måte. En an- Staksruels mordere hadde
var blitt lci\ret til HItlers liv· en ((]Cl ypenlle, pengegnsl,: sJOI1 !lV Nord-AIll"nka Ira m'n Side av SILken er at den- lorbmdelser I elette (lIstnl,lege, skaffet han seg en sted- kval{ksalver - med et det 17de til det HJde århun- ne tørste ariske folkevand- tet. En mann ved navn O. IL
fortreder i denne praksis. svins hygieniske vaner.» Det- eire representerer ganske en- ring ikke var tallrik nok til å blir stadig nevnt! Men som
Det var forøvrig en av disse te efter at han stadig gjorde keIt den siste av de store I kunne skape et virkelig skrevet står - det er en an·
stedfortrederne hans som dem oppmerksom på at han ariske utvandringene, som ((Amerika».)
(ForlIelles)
nen historie!

Hitlers livlege I
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mm-j- VII de - NB hvis de får av eget forhold før, under og: Imidlertid synes ~e~ nok det
Okkupasjonshistorie,
~ og tilsagn Stiftelsen
om å norsk
kunne
leve vi- etter2014
9. april, var han nåde- I her trenges adskIlllge reserbart dere med kassene - ha Nor- løs - stort sett - mot de vasjoner.
iden ge inn i Fellesmarkedet! De i emigrant-statsråd utnevnte
Saken er jo den at Quis'ling nødvendige upopulære ord-I syndebukker, som opprinne- ling i en rekke taler under
kan rer, direktiver og tiltak vil.lig var tenkt henrettet i et okkupasjonen kom nærmere
Jdri da komme utenfra og ikke stort antall!
inn på karakteren av den
ND. 'genere herrenes sjanser til I I «Frå skanse til skanse» samling' han tenkte seg og
om-, efter befaling å fortsette sin skriver Koht således i nav- som jo opprinnelig, før anbestyrelse av det norske neregisteret: «Quisling, Vid- nen verdenskrig, tOk. sikte på
.oht folk. Typen er f.eks. klassisk kun, landssvikar .. »
en germansk samlIng om- Mannen som ble dømt for å
'. - diagnostis~rt i Det lYkkelige, For Koht som bl. a. var så kring a~s~n Lond?n-Berlin. let sikre Norge en viktig pl.
Valg av NIls Kjær, for ikke
(Forts. side.7)
Da utvlklmgen gjorde dette europeisk samling, for å «
ISE
umulig, forsøkte han å gjøre eller medvirke til, at Norg
947
det beste ut av det gjennom l10gen Del al Riget bringes
de~ / G K .
/1
å arbeide for en samling om- fremmed Herredømme» som
,- .1"
kring det germanske Tysk- da det gjaldt Quisling og
inn- . .•
land. Men, hele tiden så han
på Norge som noe aven tenkte seg. Og det ka
rskhjørnesten i det Europa han vel være all mulig gru:
lIer
Alexander Lange og jeg hørte dette. Den masschetii5~fl,\~ å merke seg nå da man
~~~ har i vår artikkelserie befat- sen som drev disse seks inn
ger til fattiglemmet 1
, 1- tet oss med overlagte drap i døden, og som var satt i
noen
fiskeben og en n
Vi kan ta fram den beryk,e m.m. som ble begått under scene av makthaverne, var
skvett
fra Romauni<
1kkupasjonen, uten rettslig utvilsomt den virkelige år- tede ålingen på Ilebu, i mai- bord.
dagene, 1945. En dødssyk
Iundersøkelse eller påtale et-, sak. Dette var 6 ofre.
la meg gjengi n
mann
ble tvunget til å åle detMen,
~n~ ~ terpå. Vi vil nå, i noen få ar- Fra «8. Mai» nr. 6, 1949, på maven
Quisling
sa:
et felt av grov
~_I tikier, komme inn på forhold sakser jeg følgende fra artik- pukksten. over
Han døde som føl/ å etter «frigjøringen». Alle kelen: «Sjikane»: «En eldre
«De må engang komme
nuft disse mennesker, og
le' som mer eller mindre var Ifunksjonær fikk etter mange ge av dette. Det niende offer.
r mplisert i «rettsoppgJ'øretn, I vanskeligheter komme tilbaat denne innstillingen som c
.
Så har vi den norske engdenne anglomani, den er
- / vet at u~skeielsene i 1945 ~ ke ti~ sitt arbeide. Gjer:nom landsfrivillige som ble traplett feilaktig. Den fører
mange tIlfeller resul~erte 11 n:ang~ ~r ha~de han s~Jøttet kassert aven engelsk offiser
frem og er grunnfalsk i h,
?la 'sykdom med døden tIl fø~ge ,sm stIllmg tIl alles tIlfreds- til han slo vedkommende i
innstilling, England som vi
I.ne - døde~ son: følge av fYSISk I het. Men så kom de~ da~, gulvet. Nordmannen ble
andre germanske folk sø
lS~ o~ pSykISk mlshandel- psy-I ~a han m~tte gå ~ra sm stII- kjørt i engelsk fengsel og
komme til en forsoning me
rtI- kISk press som medf~rte I lmg f<?r Sl~ menmgs ,skyld. hadde ved frigjøringen fått
jo hatt en ulykkelig utvikli
lar s~lvmord ,osv. Det er dISS~! Han flkk sm dom og sonet tæring i fengselet. Den norEngland ble liggende der Sl
ds-. tmg som skal behand,les 11 denne. Der~ed ~kulle alt v~- ske regjeringen la ikke to
blokk foran de germansk<
'nt- denne og følgende artIkler. re opp og avgjort. I følge pinner i kors for å hjelpe
linjene og, eftersom den jt
)m Je~ sk~l forsøke å være så makthavernes uts~gn skulI.e ham. Den norske frivillige
innflytelse ble fremhersken
objektIv som .råd er; noe han få komm~ tIlbal~e tIl døde i 1947. Det tiende offer.
ble England liggende der
ire som er vanskelIg, svært van-/ samfunnet og SItt arbeIde.
et stengsel for hele den ge
ett skelig. Når jeg leser om I Det tok tid før løftene ble
Hvem husker ikke frontske utvikling og ble et Sti
et. hvord8;n «gode nordmenn» innfridd, men ~n dag f~kk kjemperen Kaare Richardogså for Norges utviklin~
:ke og «kvmner» f6r fram, er det han da komme tIlbake. StIlle sen som døde i sykebrakNorge sank ned til så å si
,ed' ikke lett å føre en nøktern og beskjeden tok ~an til., ke 'PÅ Ullevål i 1953. Han
et lydrike under England,
penn. . :;an så lysere på lIvet, og ble påført tuberkulose på
ten jolle som hang på slep
Kommer en inn på an- ans glede var stor oyer at I Ilebu; ble plassert på selle
den
engelske skuten. Det v
'!'J~ ~varsforholdet, er det bare i ~an ~tter kunne være Ist~nd Isammen med en allerede syk
utvikling som må brytes v
l1i{ noen tilfeller vi kan peile inn Men
tIl å lIvberge .seg ~elv og sme. mann. Kaare Richardsen
dette gIkk Ikke an, og'.
.
germanerne bryter seg ve;
'{ bestemte personer. Hoved- f føl l
t k n . .
. fIkk sm
død av dette, Det
over England, - -»
,-,' sakelig er det pøbel som var or ge sen o l Igjen, og ellevte offer.
«Europa tvinges til en Sal
førende under eksessene ble styggere for, hver dag.
ning, men før sammenslutn
~ f ilen lrekrut~eres fom) kjent I ~~~ ~~~~~,t~gd~~~kf;k~e~~: Så minnes vi Oskar Andre- av Europa tvinger den germ
a e sam unns ap; og er; t'lb ke I_I
l dd t tt "tt assen som ble knekket av
",! ra kth
samordning seg frem. Det se
l
a _. tt an lah t e a 7 Sl f «ngJørmg»
f'"
ma
averne - H y d ra - d a r
D
og «re tt soppå betrakte som de virkelige. f~V;)' e e var e sens . o -/ gjøn}. Oskar døde i novem-I holder på il skje er at de
manske folk finner hinannen
' skyldige?
.
ber, 1953. Må han hvile i
store som vil skje er at det n,
Forutsetningen
var
den
/
fred!
Dette
var
det
tolvte
'"! innekserserte fundamentale Så har vi generaldirektør offer.
folk skaper seg selv en nyord
en ny stats- og samfunnsore
begrepsforvirring. Hildisch, som ble lagt i en I
for sitt eget liv, som sikrer j
"'
Den første jeg vil nevne, altfor tidlig grav. Denne
Jeg gjør en liten avslutog selvstendighet, og at del
er direktør Enodd. somme-, kjempe aven mann, og et ning her, synes at «porsjoner frem til et fritt og selvste
ren 1945 ble hans barn ut- enda større menneske, ble nelll) kan klare seg. I fØlgforbund med de andre germ;'
satt for en så djevelsk hets, utsatt for en utrolig råskap, ende artikkel skal jeg komfolle. Det er dette som nå
at han i fortvilelsen drepte som fikk hans livsflamme til me inn på nye forhold. Noen
settes igjennom, og det er I
In, sin hustru, to barn og tok å slukne etter en ganske kort kommentarer er ikke nøddet norske folk nå må lære 2
're så livet av seg selv. Hans tid. Det var hetsens åttende, vendige.
stå. Det som skjer i dette
er. foreldre søkte døden, da de offer.
,
Vennlig hilsen
G.K.
(Forts, side,
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har gått
oss hus
men lutplyndret.
ge et nytt lærersamband. HensikOg så bebudes de
Stiftelsen
norsk forbi,
Okkupasjonshistorie,
2014
en av dette blads venner har
Ellers skriver vår venn om
ten med såvel den påtenkte Ung- retninger om den
lest den og har i et brev til omtalen i FARMAND bl.a.:
domstjenesten som det nyoppret- ferd.
oss gjort visse bemerknintede Lærersambandet var at de
,Det som foran b
ger. Han nevner at den nye
~Nidere anføres, enten av forunge skulle oppdras i dette som sørlandsavisen er na
britiske bok er på ca. 400 sifatteren eller H, at «det ville væhette «Den nye tid». Myndig: høyst fortegnet som
der. Ellers er det ikke alltid
re naivt å tro at ingen nordhetene i .0sIo ble neddynget l ste av det som prestI
lett ,skriver han, å avgjøre
mann var skyldig i s.le attentisme
protestsknv og utmeldelser, og' «samtidshistorie»
hva som er referat fra bo(avventende holdning) og at indet var som en reaksjon på dette land. Det faktiske
ken og hva som er H's komgen satt på gjerdet». Denne 0PPat l:erere over hele landet ble ble lagt frem i en a
mentarer, men han går ut
lysningen har vel til hensikt il
arrestert.
FOLK OG LAND for
fra at heller ikke disse avorientere ungdommen om at ikke
Dermed begynte den lange 1 1962 av Lærersarr
viker fundamentalt fra det
(ForIl. J/('~ 6)
transporten som førte hundrevis landsleder Orvar Sæ
som anføres i boken.
henviser interessertE
Ifanmetldelsen gj.eøngis bbl.aå· ALEXANDER LANGE'.
Her skal vi bare '
om ange av oppgJ rene
". )
noen punkter av de
de i Frankrike, Holland og
,
(
.. ~~.=- lederen der opplyser
Norge, og så heter det at
I juni 1941 ble NOl
«nordmenn nok ryster på
rer lag stillet under l
tz C!at/- hodet av så megen sydlandsk
sarisk ledelse. Det d
er ikke blodtørst, men Littlejohn
de
innenriksdepa
ng.'Den hevder at det land som gikk
var som kjent da €
';iinther hardest frem var Norge!»
nistrativt organ fe
, at sant
Her kan vi fra det danske
29.
kommissær TerboveJ
g HI
blad tilføye at også «den
ble utpekt som komr
menin- danske ud rensning blev gjen- Rapsodi i mord I - Ved vår spesielle medarbeider G.K. leder og fungerte sor
t stet:k! nemført langt mer rigoristtil mars 1942, altså i
isk end den franske og næsFor en tid siden fikk jeg te stoffet. Det taler for seg net år uten at det:
ten lige så hårdt som den gjennom en «kontakt» i selv. Min «kontal<t» har v~rs-I ubehagelige episoder
) RI
hollandske. Men vi prakti- Qslo, en liste over likflmn i let meg om at han forsker en art.
Abb- se rede den juridiske værdi- grensetraktene sørover fra videre for å kunne bringe
Da Quisling 1. febl
l, har gere end franskmændene.(!) Trondheim
til Kornsjø. I fram flere detaljer. Så i ti- overtok som norsk
Lll kal- 15724 personer blev arre- over to og et halvt år har den som kommer vil vi brin-, ingssjef ønsket båt
.Jtors» stert, 1229 blev frifunnet, 112 denne
«I:0ntakten»
reist. ge stadig nye bi~der .fra ~en- selv og forskjellige
dere), blev dømt til døden, men fram og tIlbake og forSket., ne gren av samtIdshIstOrIen.' kommissarisk utpek1
ert av kun 46 af disse dommene Han har besøkt utallige ste1. Rarl Fritzncr: 22 år. I nisasjonsledere at fo
.;joner blev eksekeveret, 62 fik fæng- der og snakket med ennt\. Feldwebel. Kom tIl ~org.e med deres oppnevm
men sel, resten mindre fængsels- flere .. Resultatet sendte han Ivåren 1?40. Deserterte I aprIl. bragt i en annen fo
lektiv. domrne. _ _ »
Iså tIl meg. Rapport~n er 1941. Gjenfunnet me.d smad~ ønsket oppnevnelse
1 bok
Til sammenligning kan spekket. med opplysmnger. ret ~akhode 23. mai, 1941 l norske instans Quisli
beidet nevnes at ,over 90000 nord- ObdukSJonsrapporter, etter- TrysIlområdet.
INorges Lærerlag 1
under menn kom under forfølg- s?kelsesdokumenter, ,?yen-. 2. Gustav Schumac~er. 22 dette også og samti
ninD" mistenkt for samarbei- VItner og mye annet gIr et år. Feldwebel. Kom tIl Nor- navnet endret til Nor
e selv de o'med . okkupanten. 30 k~art .bilde av e~ gru~omt .ka- ge i september 1941. :r:'0r- rersamband. Sæter f(
"e bo- nordmenn ble dømt til dø- pltell OkkupaSJonshIstOrIen. svant nyttårsaften s.t\.. ~Jen- som leder .
Rapporten resymerer med fur:net utenfor Kongsvmger
D~t var intet ønskl
. vært I den, men ikke alle disse
orske: dommer ble eksekvert. 20120 at det i tiden oktober 1940 4. Januar 1942. .
påVIrke ungdommen
)g aeL Ifikk fengselsstraff og borti- i til mars 1945 ble funnet 83
3. Gust~v SCh~lltler. 29 år. bak denne affære, m
ansI mot 30000 annen straff. Av . lik på denne strekningen. Av Oberge!reIter. G~ft og.2 barn. uten det forannevnte,
:NDE, de ialt 92805 siktede ble ba-I disse likfunn fant han fram Kom tIl Norge l aprII.1940. strid mellom norske
,
til bevis for at 41 var myr- I~om sommeren 1941 l.for- ke synspunkter på h
det; 31 menn, 2 kvinner og bmdelse med eI?- lokal hJ~m- rerne egentlig hørte h
8 barn. Likene eller restene mefrontgr~lppe I TrondheIm. i den forberedelse a'
etter de myrdede bar tydelig I-~an ga dIsse flere opplys- ingstinget og. Kultu
spor av vold i nær sagt alle mnger ,om we~rmacht. De- som da foregIkk. Ty:
former. Slag, skudd og stikk
([ OIIJ • .rtde 3)
(Forts. Sl
var det som gikk igjen i hans -/-rapport.
Gjennom et fantastisk et- ~/"'.
terforskningsarbeid, bragte
han på det rene navnene på
22 menn og den ene kvinnen. Av disse var det noen
som var desertert fra de tysl\:e militære styrlwr; fire var
svenske statsborgere. Kvinnen var tysk og kok1m.
Hvorfor disse ulykkelige
mennesker ble myrdet frem- I
går i flere tilfeller av den
Hitler. Bak Quisling seees den Terboven navneliste som jeg offentligrtander Jam en smed. Til høyre for Hitler gjør nå.
:/ venstre for ham riksminister dr. Lammers
Jeg kommenterer ikke det- Samtlige Kirkeneslærere meldte seg senere inn i Norges Læren

I

//.>}

,

OkkupasJ· onstl· dens

SN
O

11·kVI· derI· nger

I

I

I
I

It·' »

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

DAG 17. JUNI 1972

FOLK

FOLK OG LAND

OG

«Villglel~de,

LAND

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON

\

vet

('I

SIDE 3

II~ i li:

vinu'clUle,

hVOl'hen»

,r i d .~ •. i

Il ....." ..
,..

Ibsens ord har vel ikke
(Poris. f'<I fide 5)
den døde manglet tungen;
vært mere aktuelle enn nu ~erterte og gjenfunnet uten· den var skaret ut. (Mars '45)
da Ola Nordmann skal inn for Elverum 26. september
13. Io'riedrich Senghel. 24
AI..EXANDEJ~ !..ANGE
EF under ledelse av det par· I 1942, ~l~utt l bakhod~t.
ar. Leutnant. Gift og et barn.
- - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ti, som for en mannsalder
4. r,rlcll von I("rlll. 30 (år. Sluev tyske stemnings rap.
siden hadde som slagord Hauptmann. Ble spIOn l 1043 porter. Ble mistenkt, men
«Ned med kapitalem>. _, og leverte ma~ge .vlktlge klarte ved en Kongsvinger.
Bønder, håndverkere og an.: Ojljlly:nmg;r. til, Hj~mme'l manns ~jelp å rømme i april
dry som selvstendig har dre., 11 o~ten. Da Jorden lJegynte I1!J44. Selvsamme K .. mann
vet noen form for virksom.' a. [nenne under Jottene hans" skøt Leutnant Senghel ned
.
•
.
het, er blitt utpel,t som ka i. I fIkk han hjelp av denne tIl og lempet Iilwt ned i en
t er. Igrunnen bade .pusslg og ~ctegn.ende dette at man Italister. _ De av LO otP'; a rømme. Vel fri,. ble han grøft. Der ble han funnet
gerlket Norge ahlrJ synes å hh ferdIg med det såkalte stilte l,rav for å ta læregut'l skutt I ryggen av sme «hjel· I' samme måned.
,svilmppgjør. Det later faktisk til at man som den ter kan ingen håndverker ef. pere». Han ble funnet uten· 14-15. Walther Schneider,
forbryter tvinges til stadig å kretse rundt åstedet. terkomme, alt håndverk er: tor KornSjø I mars 1945, .og I:;eldwebel og Karl Engels.
har tidligere va~rt inne på dette at Vidkun Quisling el'terhvert blitt en saga bIOL/ b!e t vexd ~bduksjon ldentlli./ F eldwebel. Henholdsvis 26
.
'. " "
' - Den siste lappeskomaker ser p" t.cnnene.
og 29 år. Begge var gift.
I~n
tok hvet av I 194~ JO slett Iklce er død, men forsvant da han ble pli lagt
.5. Amt Arnhelm. 21 år. Barnløse. Etterforsket Seng.
(Je n:'ere. levende idag enn dengan~. Under annen regnskapsplikt og innkrev'l Gift og e~ b~l~·n. :el~~ebel.l hels forsvi~ning. Begge ble
'nskrIg gJorde propagandaen ham tll det, onde, fOf· mg av Moms. Landhandlere K, om bOl t :ra k,:m~Jatene skutt b:lkfl a c: g lempet ut I
eske uhyre og den s,\kalte rettssal[ mot ham hadde jo og «butikken på hjørnet» Iuncler en tU! l østerd,llssko· Glomma. (Mm 1944)
:eHgheten intet annd formå! enn å få d,'tte ro la. forsvinner el'terhvert med de gene vmte:~m 1?:1--~2. Ble~(j-~~. Hans Fiirthem og
.
.
. .
P l
gamle mnehavere. Ingen un. tunnet. val ".n l.J42, bdkbun·' Ench lo urthem. Begge gefrCl'
.bllde "rl'ttsl'g» Il!'kreftet shk at mannen og de tankl'r ge har interesse av å fort· det og Ihjelfrosset.
tere. Brødre og henholdsvis
ar l> 'r av kunne bli ryddet bort ikke bare, ja i1<1re sette som ulønte sleatteopp.
Arni Kirs!. :lI år. Gefrei· :W og 28 år. Ugifte. Ble
Ig f...
og fremst, fra det levende liv, men fra be- krevere, og dertil risikere å tel .. Gift og et barn. Solgte, sprengt I luften da de startet
leten hos follr. For evig.
bli uthengt som forbrytere mIlitære opplysninge: til: sin bil. De var ferdig med
.
.
.
for den minste feil.
Hjemmefronten. Ble hjulpet et etterforskningsarbeide i
te sIste. ~ar nllslykkes l den grad at det nå kommer
Tvangspriser og andre re., til å desertere og ble så myr./ Elverum. De var sivile. Da
.å bok l mnland og utland om den Vidkun Quisling, striksjoner har etterhvert det.
de skulle returnere til Oslo
.0Htikerne og deres håndlangere mente å ha gjort seg I gjort gårdsbruk ulønsomt, I 7. Hans Sehill,'.r. 27 år. og startet opp bilen eksplo.
· med da skuddene smalt llå Akershus.
samtidig som den private' Ob~rfeldwCbel. Gift og 3 derte en sprengladning. De
eIendomsrett er gjort illusor. bm n. Kom tIl Norge 27. mm, Idøde øyelJlIkkelIg. (Januar
så kan. man da sporre h':01'for dd har gått slik. Det isle _ Hesultatet foreligger. i H141l. Ble under en skitur i' 194:;).
• lIemhg være en forklarmg )lå alt.
Samnw vei glir det mcd alle Aremark I 1!)·1:l sl,ltt ner! og I Ul. .Jan (;aHniis. Svensk. 29
,kulle anta at «d,'n harde I'jerne» av jøssin!;,'r Iwp)le mindre bedrifter, som cr bakbundet: Han bl" traktet år. Ansatt som sji'lfør hos
dett bl d Il' F b d t
. ,.;
,startet og ledet på privat ini· tIl et hte treskur, hvor han tyskerne I Oslo. Ble myrdet
·
e a e er or un c noc av .uen lor at den tiativ. _ Ulønnet arbeid for ble bun(let tIl veggen. Her da han returnerte til Oslo
,remdeles lever like godt. De har jo iherdig gjennom staten som skatteo~Pkrevere hang han i tauene da. tysker· , etter et besøk i hjemlandet i
rt sekel forsøkt å tie oss og vårt arbeide for sannhet og ansvar for dette, har hatt ne fant ham 29. apnl 1943., mai 194:3.
t ihjel. De har brukt alle midler i den sammenheng: god virkning, hvis de ikke Ved Obdl~ksjon~n l?le det,be. .10. Arne Erieksson. Svensk
ogsterror, trusler, boikott og Økonomisk forfølgelse blir drept av «moms». Efter VIst at den døde hadde V,Drt 143 år. MekanIker ved ubåt.
. .
.
at man på denne måte har utsatt for tortur og (lessuten stasjonen I Trondheim. Ble
l~er art. NaturlIgvIS ~Iar de måttet mnse at det hare, saget over de grener som det' var han sultet illjel.
mistenkt for spionasje. Fikk
-Jonalt og mennesl<ehg lettkorn man på det vis har' var mulig å sitte pa, har man I ~. Fric<lrich Mann. Alder «hjelp» av Hjemmefronten
t blåse b~rt. På den nasjonale «hårde I[jerne» har de I1 nu gått i gang med å få kap. ukJent. Ha.uptn:a~:,. Ugift. til å rømme. Ble ettersøkt av
,unnet bmde munnen. Isteden bar de da gjpnnom, pet selve stammen ved å få GIkk I bntlsk tjeneste l 1941. Gestapo og funnet I en jord.
e i1ljel>,·politikl[ forsølet å få folle til å tro at ilele det I i stand «bedriftSdemokrati». I Bl: ,myrdet. av sine opp· kjeller en mil fra grensen.
N .
IS'
Alt er vel forberedt for å dragsglVere l mars 1945.
(Mars 1944)
· aSJona
amlmg er bragt til taushet og, under· overlevere landet til den i~.1 9. Selmer I(iihl. :17 år.
20. Karl I~øfberg. Svensk.
,e.
ternasjonale
storkapitals Hauptmann. Gift. Nervetrøb. 31 år. Mekaniker ved POlizei.
r selJre så selvbevisste at vi vil tilegne oss æren forgodtbefinnende. _
Rin. 1 bel I 1944 og cleserterte. Ble gericht Oslo. Deserterte i
Vidkun Quisling fremdeles lever i sinnene og i sam. gen er sluttet, - Bratteli blir funnet skutt i ryggen i trale· mai 1944. Gjenfunnet død,
t
t f
.
.
betegnet som en stor ((stats ten ved Grue I mal 1914.
av tyskerne like ved Magnor
e en, a oll[ fra mn· og utland ustanselig i bllker manm> _ av h ø yre. QUis:
10. Wolfgang Schiller. 20 samme må~ed. Likets hode
Ifter grubler Over denne «gåten», over denne «patri· lings innledning til program' år. Obergefrpiter fra øst· var skåret av og lå ved si.
forræder», over denne tyranniSI[,e «marionett», OVH for Nasjonal Samling er blitt Tyskland. I"ikk nerve sam· den. Kn, iven som var brukt
«hedning» som ville verne kristendommen og alt et faktum.
Veteran
menbrudd høsten 1944 og tIl dette sto fastkjørt i likets
,Ire ~
notsigende som ser dagens lys om Quislin '
deserterte. Fikk «hJelp» av rygg. (Ifølge obduksjons.
. .
.'
.~. dengang ikke klarer å kaste nordmenn tIl a komme over rapport).
vårt :~p. at VI I.noen grad IMr Imnllel mcdvnl,e t,l: av seg ,kn skyld de )Iå,lro til Sverige. På selve grensen 21. Salve S"g-elfors. Svensle
" et l"lkhgere Inlde av barn og til at hans skrive·' seg med svindelo)l)lg-jøret, at ,ble han funnet med en kniv 42 år. Tolk ved Viktoria Ter.
nordere og deres moralsl[e medskyldige i et forf!!rt I de ikke har klart å tie det stående 1I1n l hodet. Døds· rasse. Ble mecl i en illegal
,ages aven indre dårlig samvittig-het SOm aldri g-ir 1IlPie ihjel hVI'rl"'1l hos seg' årsaken var skytning bakfra. gruppe. Leverte denne grup.
" og som avføder nye grublerier over offeret I'ra/ selv cllcr hos folkeoJlinionen. I (November 1914),
pen opplysninger om for .
Opphavsmennene og utøv.! 11. Salomon Arnlwlm. 32 skjellige forhold. Måtte røm.
•g.
•
·
erne av urettsOPI'g-jllret har, år. HauptfeldweheL Deser· mer Etter ca. Il dager ble Inn
o dyp~ste. grunn. bunner imidlertid naturli!,'Vis dette, faktisk allerede i )~vende live! terte i 1943,. etter et stort funnet bakbundet og hengt i
I aldn bhr ferdIg med Quisling og hans parti i det blitt innhentet av den «histo'l' pengetyven I Oslo. Fikk skogen like utenfor ørje.
I ber stilles ansikt til ansikt med noe som går ut I riens dom» de stadig påbe. «~J~)Pt» seg «billett» til S::e.
:~2. Fraukin Jrma Glei.
'res vesle partipolitiske forstand. Her dreier det seg I ropte seg. For rent bortsett, ng~., me~ ble av sme «hJel· sch er. Tysk. 2:l år. Gift. Hen.
11\ fOlkelig og raseb r
t
t' r
. t
.
fra alle hll){ene om Quisling peIe» dnpt og røvet. (Okto· nes mann ble i 1943 sendt til
.
e ~nge pa rlO 'sme I mo setnmg' og den evige kretsing-en om ber 194:l).
Iøstfronten. Hun begynte da
s egen ntelukkende mteressebetonte hurrapatriot. okkupasj~nstiden, så skjer
12. Walther Eiehmann. 19 å levere fra seg opplysnin.
·
det også I lid mere sl'julte år: Skutt I I~aven og. halv· ger tIl en Illegal gruppe.
'I her har sagt om Quisling gjelder jo også Nasjonal s~lker og ting. Vi .tenker bl.a. veis ~egravd I en
I trak; 1Opplysningene fikk hun av
t:"s innsats som sådan. Heller ikke den blir man p;\ det. fo~slmll1~sarbeide ten ved Magnor. ~l~ funnet Isme forskjelhge elskere som
ned Sel'd
t d
å
ft
å
Isom Ull1versltetet I Bergen lIve, men døde strdks etter I alle var tyske OffIserer. Hun
:
.
v I ag re ve .r e er~ ' .
driver omln'ing det som at han var ført. til sykehus. ble i august 1944 tvunget til
I.te av våre lesere har l brev tIl oss gitt uttrykk for hendte deng-ang. Vi kjenner ObdukSjonen vIste bl. a. at a rømme til Sverige. D.v.s.;
,'mg over dette ,over denne stadige hets, som de således foreløllig til 8 hoved.
hun kom ikke leng'er enn til
let. Vi synes ikke det er grunn til noen bekymring oJlpgaver i historie som er trass i den statsautoriserte Mysen. Der ble hun funnet
nledning, men tvertimot til en viss tilfredshet. For sk~evet fra denne emnel{rcts. leg-endeskrivingen som intet u~~er noen trelemmer. Hun
'nde og sist viser d t·o t å t t I
I ~il sannheten
baner seg da har med virkelig historie å VaJ naken, voldtatt og død.
e J a v. re mo sant ere fra vel
omenn hngsomt og "J'llre.
V
.
.
,
•.
"
ennlIg hilsen G.R.
Redaktører:
ODD MEI..SOM, ansvarlig
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OSCAlt AALL:

Norsk landssvikoppgjør

Rov- og justismord

SN
O

forhenværendes avgj\lrt'lsc Som illustrerende eksem p- f. eks. dømme dem som tok
14/5 lU'15 om bl.a. fril",! for ler lil belysning av vårt retts- livet av ekteparet Feldmann
Norge H/5 19·15 og de blod- vesens nivå er det yderst in- måtte man også dømme dem
tørstige Londonanordning- teressant hva A.L. og G.K. som tok livet av QUisling,
ers legalitet, og gjelder som har bragt frem i serien «Ok- Slcaneke m. fl.
både allil'ri /låbud ug Jlo)'sk kupasjonstidens Likviderin-I
•
v('t!tak og Ulsvan\nd~~ i avta- g(~l'H. (;ansk(~ slerliJ~ .inleres~
S~ Jorsl:j(~lligo dl' t.o katelene nll'd England og' USA. I se knytter del seg III de m gorwr er I del ytre, hUl: de
I"ør (le forhenværende opp-! rene rovmord. Akseptert den samme psykologIske
ga sine stillin"'er (lesemoer . som de så å si er av elet nor- bakgrunn: En oppagitert foli940 overholdt også c1e 'sIw rettsapparat, viser de kestemning _ et vidt ~It
norsk lov som anclre norske klart arlen av det rettsvesen bredt massehysten, mot fødommere og som vl'lltait av vi hadde. etter krigen: og i rerideen og for det finansiNorge i lIaa~'-anordning'eJle en VISS forstand enm\ har: elle handlmgsmotlv. Hos de
av 1!)(J7 i Norsk Lovtidende tegn tIl omvendelse er nem-I bestemmende mstanser fm1910, side 436, noten. Jfr. s. lig ikke å spore_.
nes det ikke antydning til na500 om Artiln'l 4:1, uer påbyr _Noen stralf~rettsltg reak-. sjonalfølelse_ D.v.s_: _ Rovnorsk lov for både tysk ok- sjon overlor dIsse m makab- morderne fra KongsvmgerIlulpasjon av Norge før B/5 re finansoperasjoner er det kanten og fru SkrikerudOppgjøret skriver seg fra de!. moisatt", men av. norsk 19'15 og alliert oklcupasjon vel lIlgen 5o.m g~dder bry seg tJernet hal' samme rett tIl å
møte 14. mai 1945 av for- eksllregjel'lng ble fortiet. De av Norge etter 8_ mai 1945_ med. Det VIlle JO ogsi'l være bil hørt med at de handlet
høyesteretts- ble først Offentliggjort i ja- Nettopp det påbud som var meningsløst å straffe disse av nasjonale og juridisk resJmmere, altså et falsk Høy- nuar 1950 ved at utenriksmi-' de forlwnværcn<les årsak til rovmord begått under okku-I pektable grunner _ som etterett, som tilsa seg både nister Lange utga «Overens-: sin oppSigelse, at oklmpan- pasjons tidens opphetede at-· lerkrigstide~s justismordere
'vningsrett og ansettel- lwmster Med Fremmede Sta- ten for meget sviktet norsk mosfær~ nå:- man Ikke straf- har tIl å bli hørt med dette
rett og allikevel ble god- ter 1940-45», hvor man på lov hvoretter de selv helt feI' de Justlsmoru som ble Iargument.
tt av andre norske juris- side 139 ff_ kan les,e {(Avtaler illegalt opphevet norsk lov begått etterpå. Skulle mani At de enkelte tilfeller i den
r.De forhenværende hadde 16 mai 19'14 med Storbritan-! til 'fordel tor LondonanordsIste kategori ble flflet opp
Iv oppsagt sine stillinger nia, USA og Sovjetsamveldet' nino'ene om like til dødsmed en del juridiske dikke4'/, år før, i desember om sivil administrasjon og, stn~(f for bure medlemslcap. oppsigelse ldesemller 1940 darer som mangler I den
0, ble legalt avsatt og er- jurisdiksjon i norske områ-/ Det ulovlige «Høyesterett» sidt'n si\ megpt var ukjent første _ endrer ikk" noe
ttet med et nytt norsk der befridd av_ a!lil'de st.vr- har IllerIwIig nok selv dolm- 101' dell! dit... gl,'mL Norske I ve.d sal«,n. <cMed"en ratsupøyesterett av okkupanten. lier»_ Men alhl",v'" nekter mentarisk fremstillet det u- aviser hadde nemlig om som- gJorelse I vanltg forstand .. _
tte legale nye Høyesterett dommcrne
gjenopptagelse trolige møtet sitt 14. mai -45 moren gilt aktive detaljer, I har det ingen ting at glim»
så etter møtet arrestert av ((omme!", bascrt p;\ de for- i Hettstidende 1945, ny side ~i\h'des Al'Il'uposten og Ar- I- for å sitere Det lnternastraffet, skjønt de ved sin henværendes reitsløshet"r. l ti! lO, etter side 64. Hensik- bciderblade! H/fi-40, Den Isjonale Rettskontors betenktteIse pairiotisk hadde
Alliertavtalene s. 14B-149 ten var derved å kunne straf- tørste: «Hele landet el' oklm-I ning .
. dret okkupanten i å an- er Kongens bemyndigelse i fe sine politisiw motstandere pert og dette okkuperte Nor-I
te tyske jurister som' London til eksil utenriksmi- i «Nasjonal Samling» som gl' befinner seg altså ild",
For dem som har trodd at
rsk Høyesterett!
nister Trygve Lie om å un- forrædere ifølf!:e straffelov- Il'ngl'" i krig med 'I'ysldand», Heitnefronten representerte
Dette til trots for at vår dertegne avtalene med USA. ens ~ nG <Clmder en Krig Den annen: «Kongen og re- noe nasjonalt Jean det ha virre jurist, professor, dr.
Side 15:! vl'dlitl's i avtalen hvori Norge deltager». Der- gjeringen er iklw lenger i Iwt overraskende at dens le's JOl! Skl'ie skrev, at der- med SovJet, at overclIslmlll- for bestemtes krigsvarighet landet og kan derfor ikkc. deIse mannjamt hal' gått inn
landssviksanordninf:en st('n «ircr i 100aft straks ved til 8/5-45 vpd norsk uriktig utOVI' llI,VIHli;:'hei innen lan-! for fullt medlemsskap l I'~F .
. desember 1944 ble gJen- IIIHIl'l'sIrrivllillgt'n W/;,-H», pi\stancl 0/11 krigsdeltagelse dds gmnseollll'i\clc». J)a~hla- Men når man først har gjenført, ville det bli «dclI således side 150 av "del høy- fra London. De torhenvæl'- Ile! allerede 1O/(j-40: "Den nomskuet dette dekknavn
rstc rettsløshet i No!"ges Ieste ansvar og den høyeste ende må antaes også å ha knappe meldingen fra den' «Heimefronten» _ og gjort
. orie». Og det ble det ved, myndighet (okkupasjonsbe- vært uvitende om Ruges tele- norske overkommando i' seg klart at det egentlig' er
'e forhenværende Illegalt stemmeIse) for den øverst- gram H/(;-40 til Stoekholm at Tromsø gjør sterkere inn-I en eufemistisk betegnelse
,;1 tllla seg retten til å an- kommanderende» (pun.Id
«Kongen og regjeringen har trykk på norske enn stormel-/ for «Finansfronten», og videselv som Høyeste- Senere VII norsk reg'jerll1g forlatt landet og befalt meg ding fra krigSfrontene».
re funnet frem til den hemog å innfør~ helt nytt /' bli underrettet om å ~j~n- i å innstille nl'lHlilighe1ene».
Med straf't'eskyld og dØds- melige kode bak Retts- og
tssystem, nemltg ved fl be- oppta ansvaret for den SIVIle! Jll't betyr mer enn lcrigsslutt, dom ble av de forhenværen-! Kamuflasjeoppgjøret, er detme at ~le ulovlige Lon- administraSjon (punkt 2) .. nemlig' opphør av fi~ndslm- des illegale "Høyesterett» I te ikke så overraskende: I
nordnmger var legal! «Utne,,:nelse,n av de norske Ilet. D/6-40 telegraferte tysk startet opp SOm førsle dom fl1rste omgang er antagelig
, rsk rett, at Norges krtg' admmlstrattve og JudISIelle ovcr!wmrnan<!o liI nUf':c, nt dlm- mOld !4/!i-45 llIoi Itt'i-: Illl'diemss!cap en økonomisk
Tyskland varte tIl 8 .. mal t.!lmestegl'lmer VII bit foretntt «og's1 "',Vs!""ntl inllsti!lt'i I'i- d,,,- lIaalalltl, Skjl1nt norsk Jordel. Det mener ihvertfall
.Jog at Norge da var trilt, av c1p: koml~etente norske "IHI!lighett'nt'_ Der forelå føl- alminnelig borgerlig slral'fe-: tilhengerne. Og de kan vel
de forhenværende var myndIgheter I samsvar med gelig
gjensidig
overens- lov ikke kjente dødsstraff og saktens ha rett i det.
om Alliertavtalene norsk lov» (punkt 5).
komst, ingen norsk tapt ~ 86 var betinget av «en Krig, I Og dermed er uer!'s standmai 1944, der bestemte I nette er hcIt motsatt av lIe krig. Og ingen nv de to par-I ilVori Norge deltager», der' punkt gitt. De vil ha penger.
ter, Norge og Tyskland, kun- var innsiillet IO/G-10, før Og de vil ha dem hurtig_ Dene rokke denne kontrakt, domnwn og cnn dog ca. G må- 'res holdning under okkupauten ved å fremsette ny' ncder før Haaland meld il' sjonen, under det efterfølgkrigserklæring' og' det er pi\ seg som passivt "",dlem av ende kamuflasjeoppgjør og
det rene at den situasjon NS og hirden_ Dette var iclag', er i grunntrekk den
ikke foreligger. I Trondheim 'l!lIIsdoms,'rsal<, sl<jr1l1t de samme: Alt og alle skal
1O/(j-40 ble vedtatt «samt.lige alli,'ric seit'rht']'r,'r ved dom sprelle etter pengenes grimenorske stridsl{refters kapitu- i Niirnbl'l'g 11l'1,tct forslag skaft. Dette er åpenbart melasjon», og tysk okkupasjon Om dom på tyske medlem- re enn en praktisk livsholdav Norge fortsatte av hensyn mers blotte medlemsskap i ning. Det er en religiøs overtil felles interesse overfor det politiske parti «D.N.S.- bevisning!
muligheter for senere van- A.P.» Retten i Niirnberg anUnder
«Rettsoppgjøret»
,skeI' i Nord-Norge. Om en- så straHeskyld betinget av førte dette credo til at man
keltheter av falske avtaler og' straffbare hanellinger. Det påla NS-folk mulkt og 1'1'kopier og fortielser gir ad- gjorde også Jlorsk Siorti"g-s- statning trass i at NS hele
vokat SVl'rre Hartmann i sin proposisjon nr_ 8:1 (1951): tiden motarbeidet både tys1(l71 utgitte bok «Søkelys på
dngen skal straffes for en ke konfiskasjoner og alliert1940» nærmere detaljer som handling eller forsømmelse inspirert sabotasje overfor
statsansatt stipendiat i his- som ikke var straffbar etter norsk eiendom.
nasjonal ell(~r internasjonal
«God tro» oak disse "rstat~ pen sal med f!J;l/ionrulfhrg for J sikre representantelJe toril'. DC'n bør leses.
De forhenværende må ha IloV på den tid den ble be- ningskrav kan bare aksepte"ndt'rbold og kos.' Karikatur Ira LeirlaltJ bumre~bok.
vært meget passive etter sin
(Ports. side 8)
(Forn. sult 6)
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FOLl{ OG LANH

H_ ov - og j ustiSJ110rdere

LOlmAG 1..

Diskusjonen om ny retnin

AV OYSTEIN ULV
Etter krigen ble vi kfelnappet og plyndret. VI sa våre
Lyll/III d/l //llcllde MlIger:
tolkning av det nasjonale Vi har mot til en \
venner og partifeller drept
Illlw/olllmcl/s ghldc falal/ger
spørsmål gjør venstreradika- skueIse_
av
Nygaardsvold-bandens
flltbi dill vil/du dc drager!
!ismen seg til håndlanger for
2) Det tradisjon
kamuflasjmtgenter, som var
de hersIcende imperialismer vil overlate den pli
blitt, behørig kledd i statsNye vinder begynner å. - i atomsperreavtalens og vikling til den (
advokat- og dommerkapper ruske opp i europeisk poli- Bresnjev-doktrinens
tegn_ prosess)), til den"
og utstyrt med enerett til å tikk. Grupper som lwller seg Mot disse fordrer vi: Solida- vekst)).
stille spørsmål. Men lojali- nasjonalrevolusjonære eller, ritet med undertrykte. I særVi derimot vil f,
tet var en del av Nasjonal radikalnasjonalistiske vOk-: deleshet aldiv solidaritet her og nå. I mor~
t:>amlings prinsipp: Vi på vår ser frem. Andre ser seg som med Øst-Europas befrielses- alle~ede for sent. I
En berusende folkesLem-, side har helt og aldeles av- nasjonaleuropeere,
ny kon- nasjonalismer.
«ro og orden» _
ning - et alment massehys-, sLått fra å medvirke til den- servative og sosialnasjonal6) Samfunnspolitisk tror nær utålmodighet.
teri - kan t:il en viss grad ne sørgelIge utVIklIng l reL- ister. Meget kan skille dem: venstrefolkene at roten til
unnskylde en ung jypling ning av s!.adig mere vold. Ordine Nuevo i Italia, Aldi- all ondskap er den private
3) Det gamle h"
med 1)engellllngcr og trang, Vr,r holdning og- våre krav on Wicle)"s!.and i Vesl.-Tysk- ('iendomsrclt. opphevelsen ver for 1Iltgdoll
U.I å flt)}n ~;('g «harsk) og ~.~n-Illvi~h:r P:"l log:~k.l1n~h~I})yg:~(:-: land, National Front. i SLor~ av denne vil løse alle prob~ «llled langt hf'.tnl. '
dIg; - selvom man natuI hg- te ,Il gUIllentLI, Ikke p" nMS- britannia Ordre Nouveau Ilemer. Vårt alternativ til den til den nødvendige
vil' m:', være g-Iad over at: teo- kinpistoler eller andre vå- ' Frankrik~ _ aUe disse er terroristiske statskapitalis-, generasjonslwnflil,
logiske stuchcr vanlIg-VIS fI- pen.
,
Imuligens iltlm sr, leUe å brin- 111e er en samtidig friheLlig hører en gelleraSjO
nansieres på annen m{d.c.
Men ll(,I1slags ml(1Icr, pluss ge pr, en fellesnevner. Men og solidarisk økonomi medl ker nye mål.
Enn ved rovmord. Altså.
det massehysten man hadde noe vesentlig har de felles: vekt på produsentenes selv4) I sm aktelse
Massehysterict er ikke en klart å skape ved å mate en
Ile sØkeI- som rcprcscnian- stendige organisering. Streng, værende)) henger 1
så god unnskyldning for eld- tllstrekkehg stor del ~v fol- iel- for ,lell 1II11':e g('nerasjon, kontroll med overnasjonale' høyre fast ved de J.;
re praktIserende junster. ket med - 1 beste falI - ('n annen vei cnn de /:aJnlt' konserner.
og er kun mleress
De har sin fag-lige sam vittig- halvsannheter, nettopp det- høyre. og vcnstl"l'l"l'tnin~cr:
7) Venstremenneskene på- sjon av grenser. (]
het og sin juridislw logikk fl te, og mLet annet, var norsk En ny ide om fedrelandet beroper seg arbeiderklassen visjon av grensene
ta hr.nsyn til, og- en folke- retts:resens hjemmel for det forhun(l"l. nwd europeisk som revolusjonært sUbjelet, opp Tyskland l. .
sLemning kan "g"nt.li~~ hv('r- (]c, J.;.1 0rt k og cl8\. de frnmc]e- nasjonalisme. J<'rihdsl",viss- mcn praktiserer umyndig- . Den Jlr()gn'~~lv~'
k('!l erstaLl" d"n CIlP eller les opprdLholdcr.
le, 'radikale. krit.bl"" orren- gjøreIse av arbeiderne gjen- Isme har Sll.~ll ll1a'
den andre_ Dessverre var elet
Oscar Aall
sive Ol( med revolusjonært [nom en intellcktuelI funk- opp~eve v<~rt. I;
akkurat c1et.t.e som l sLor utpåf~angsmot føler de ser, for-I sjonærkaste.
,«KlemstaatCl el»,O~
strekning skjedde.
pliktet overfor en rasjonell
Vi derimot vender oss
for et samorc1Iwt (
Men ela ville det. nat.\lrlig- Til høyskoleungdommen politikk med releYrms for ytende mennesker i alle Isk NaSJon Europ"
vis også vmrc dypt. u r e t t f e r - . .
den t.elmolor,iskf' tidsalder. sjikt. Vi tror det cr realist5) Det gamle .1
dig il straffe okkupasjonsti(1'01'1' fra J"le .l J .
Mot de gamle polil.islm gmp- isk å kjempe for en allianse stor tIltro LII t ra(lr,
dens mnkabre f!n~nsopera- loge:, ut~n etkvekk',Ja med perin~,er reiser de fundamen- mellom arbeidere og bøn- tontære strukturcsJoner uten ogsa a straffe smlsk lar pasrenten f,\ ek5111- tale anklagAr:
der, soldater og mtellektuel- hvet, makten son
etterkrigstidens tilsvarende bere seg allevegne. med SILt /
le, middelstore næringSdriV-1 for eller [;IS I.!lbakl
juridiske, når begge er like sLyggedol11shypnotiserenc1e
.
"ende, sLu denter og skoleele- sjonelle elILer..
.
ulovlige og spiret opp som sknk «Na7.I!», - kombmort I Du! i,.lI1llr_ VI llS(1( i.UlI<cs ver.
VI unge nasJOna
p
giftblomsLer .av d,m samme I11?r1 h;"t:)lOst fOrcls~«'(~c lm :-/
fIasko:..
B) Avvisnhlgcn av pr in: for et radikalt, og.
massesuggesJon. Om c1dte er les angel om kuHlll og "fOl1) Den marXIstIske 11loso- sippene autOrItet og hlerarlu, statssystem. ElItc,
det sikkert alminnelig, offi- Imldende henSIkt» dagen ri - mer eller mindre ekte er en utopi venstresiden har I Ikke tIl kJenne g;
sieU enighet.
lang_ -----: Aa å.pasient;cn sk~1 avkom av lfl. hundretallets ,fra den spekulative idealist-/ kreve privilegier, ]
AlIil<evcl Cl' ,I<>t av stHrsic være sa Imltlvert, sa kult~- spekulativt., tyske idealisme iske filosofi.
nom ytelser for sa"
v~,rdi for 111'''' samfuI1l1l'i ai VCl."t: bare dere eksperter VII - er på vilehge omTåder ak-j Mot dette setter vi en kon~) A~tagOlsmCnl'
,lIsse. av rl'itsvcs(,l1ci g-()(I- fO! tre sykdommen og unn- terutsOIlt. (F. eks. Ideen om kret utOPI: DIrekte funger- derne samfunn fOI
kj"ni" rov- og andre mord, lal.e foreskrevet sykebehand- mennesket som ensidig pro- ende og virkende herredøm-' tradisjonelle ltøyn
I dukt. av miljøet, ek~istenscn me fra folket og over folket" re med feuess.ka J,.
blir gjori kknt. Det or nem-Ilm g , - lig ytterst skade hg, både for
"
av et urkommul1IstJsk sam-I 9) Mens det Nye Venstre 1og harmOl1ISelll1!
den enkelte og for samfun- "Ncr. nm! - ,Jeg sugg-e- funn, «overbygningens» av- bekjemper den moderne tek- er, uten å VIlle for:
net, dersom visse inStitusjo-/ ren,r meg ikke hort, - sånn! hengighet av "basis)).) Mo- I nOlogi med slag-ord som! på de eksistprenl
ncr akt.es høvere Ol; h,"' me- - Of!,' je!,: knell!P.r og ul.stolt,er (Jernc arv"l",)"e 0J; adf"rds-I "t.eknokrati»,
"krig-sforsk-I tinp,sforhol,l. Det s,
re tillit ~nn ele fort.jener.
jn.!~pn S0111 s.(~rvnn~r skar~) forskning- har i nll~ll()Int.iden ning» og «Leicnikk er utbYt-/ fOllccfellcs~k~p or
•
lul. ( - hm .. I.tl den rett;, SI- korril;crt. det.te menneskebil- ting av naturen», må vi ikke kret.e U.tOPI tIl avl\".
den!) Men Ikke slutl s,lI1ne det. J)('rl"ot· er en ny opplys- glemme at teknikk og viden- kapItalIsmen.
Det g-aI nu e~ bølge av som dcre k~mne SIkte meg Ilingsiid pål<revci!
skap er symbolene på det .7) Det gamle h,
vold over verden. I N~rcl-Ir-I for - - at .leg drulener bar-I' 2) Marx' kategoriske-dog. unge oppadstrebende Euro- tIkk mot det. samfl
land,
.1 Vest'Ty~ldand, l SYd; na mine i en en
.mental
mer
(L
eies.
om
klasse
kampa.
~ar væ~t en del. av.
erJ ka
An: _ , l Næl-Onenten_ Og forurensnmgsflom! Tl stIlle! pen) har i de aktuelle stater
10) Mens venst.reradikal- l konSplraS.lOnsteor
he: hJen;me som almmnelw; - Dere er verre enn Sverre 1 degenerert til ferniss-ideolo- erne forkaster ytelses-o rien- (Hva trdlIgere jød"
knmmalItet: Man tar seg tIl Hartmann! , - I~~d dei es na- I gier for de herskende funk- tering ol? konkurranse i bl.~. murerne var, er' id
rett~. . . "
zl-grove mSlI1uasjoner.J> sjonærsiikt. Mot byråkrate- økonomI og utdannelse. VII tellektuelle og stil'
V~ kan lI1udlertrd toe våre
nes lCst.ablishment fordrer vi ha nasjonen som ytelbes- Vår kritikk t:ar cle
hen er.
- Ikke ens oss. clu Pcer, vi: Icrihf't og scJvhesLcI11mel- follesskap.
gangspunkt 1 en
-- iJ,lw bry deg OIll "Drr'y- se for Europas folk!
analyse,
J
fus'encs» UartikUler;e ar:'kla3) Marx' utopi om opphevIl) Det .gamle høy 1
llcrggl'a" - Skalle <.e
ger, - du vet. --:- n,lr vlrlce- elsen av arbeidsdelingen i
Dell gaml? høyretaukes
teknologIsk og lenl
(['orIs. fr" ride 2)
llge fattiRfolk blIr Irlmltlver- Iden kommunistiske fremt.id
fIasko
ag-rare strukturer.
stolene med åpne øyne fan- te», da er det ingen som slår har vist seg som romantIsk
1) Det gamle høyre unngår det tekniske og in,
tastisk misbrukte og i dem,
blendverk. Vi vil måtte ska- teori og nøyer seg i stedet 1f~emskntt Europa:
motsetnmg til de ulovhge
- - .
pe fremtiden med den mo- med "holdninger», "følelse)), Sjanse. (?) Den kal
landssvikanordninger - gyl- Men. - så sl'lønncr du demp industri. (?)
«pragmatisme» og tradisjon. ødele~gelse av lidige krigsforrederibestem- vel også at du må tIl ~edl 4) Venslreradilmlismen ig- Dets intellektfiendtlighet be- kan VI bare ~øte.
meise i straffeloVfms på langt hardere OmSI«)Il'r~ng, norerer det nasjonale snørs- svarer vi med viljen til rasjo- moderne tekmkk, Il
handlingstiden
gjeldende' at dl: m~ tIl med lane;t gIun-lmål t"orcl.isk og praktisk. På nell, kritisk analyse og viden- gå mot den. (?)
~ IlH_
IdIe;eIP (.I"ltnn!eg-gen<!e !\Ten- grunnlag nv vlfrnsk"n"lige skapelig begrunnet politikk .
. Nu mld.l.e Skanekc blI å/ t,"H Nair.ll·v,:rn,:, ,for ~t lkk~ "nalysc:r s"'r Vt fasl.: Frrhet-I
fnfinne for post tI. en kuIt.m Sk;1I g.t un eler l fm lIe; naSjonalIsme betyr frem-ISO I(RONER
El
.
åt hrytcrskaps mterfererende k 'tt'D
t'
t'l'
I'
h dd
" Iers a e man .10 m - fl 'db I
d I t 11 I t _I s r~ '. en lene_r l a so 1pr. stk. betales for. Vår Forer_, «Hirdboken., og
tet anlegge landSSVIksak mot JOl FØ ghert' me «n ,e le ef'tu? dansere og aktIVIsere et mo1 februar 1942
,.
Sl·kt·
e
erg e ]) som gravs,n . d
f
« ,
_,
B
erggmv. l gjør man
erne sam unn.
Henvendelse Folk og Lands eksp
ikke!
Gunnar Furuseth
5) Gjennom denne feil-I
.
(Fmis. frd sidt 5)
.
res hos eie av «J'etLsoppgJøreIs)) folk som kan pl'ivise
svakt utviklete åndsevner.
Men ved å tvinge NS-folk
til å stifte gjeld - kanskje
mot høye renter - oppnådde man at de ble nødt til å
være med i dansen rundt
gullkalven.
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dåd igjen l forbmdelse med. slo hkevel endellg gj engj el- batterisjefeIi
'ger senere møter Rinnan visse hendelser i et tysk ar- deIsens stund.
kommanderen
kriminalkommisær Gerhard tilleriregiment som i 1945
Så feil kan man altså ta, turligvis slått
Strlibs, kaptein i den tyske var i Nord-Norge. Eftersom morderen, baron Wilhelm' gimentet og 1
sikkerhetstjeneste. Den da- FOLK OG LAND allerede for Grimburg, som nå sitter i ene ble knepE
gen ble Rinnan Vcrtrauens- over 1 år siden omtalte den- en av de høyeste embetsstil- over grensen.
fan for ball ble mann 1 med kodenavn Lola ne affære og pekte på at ho- linger i Østerrike er det ble fire av lee
'fllvirksombetefl./_ Gestapos første agent i vedmannen under mytteriet såvisst ingen som vil gjøre døden efter ~
midt-Norge. Han føler seg i Signaldalen ved et øster- noe, aller minst Kempner. skyldig i des
;kusjon
'k . nylig stor og mystisk - hans fan- risk batteri, som sammen Isteden har han anmeldt militær opprø
Pl e som sa: tasier og makt er iferd med
formannen i den krigsrett selsstraffer Ol
.. bare og tor - å VIr
. k elggjØres.
l"
H an u t VI-' med noen andre underoffi- som dømte noen av mytte- net. Dødsdom
jeg har hørt
(Forts, side 7)
serer ved batteriet koldblo- ristene og desertørene til dø- kvert 10. mai
lazistene var
den, og regimentsjefen som
Dette var
a fått en slik
r
,-anbefalte dommen fullbyr- navngjetne «t
v oppfatning ALEXANDER LANGE:
/'1' .~,'
det, for mord!
Kempner fant
~-medlemmer'
/
,--,..
Det heter i AFTENPOS- mens det virkl
}fl grunn. InTENS beretning at RObert på batterisje
i - og blant
Kempner bygger sin anmel- nestkommand
~r vi - HendeIse på dokumenter som, interesserte h
n.
«ligger lagret i Riksarkivet; han altsl'l. anm
Cødt 14. mai
i Oslo. Fotokopier av døds- dommer WiU
var han fydommene er så sent som i regimentsjefec
lan '-om fra
En rystende serie, hvor dette er artikkel nr. 31.
oktober 1971 (altså efter at Remold _ s
.Jet1- ~ørte til
FOLK OG LAND offentlig- I sine navn bE
asert og ofte, Rapsodi i mord. Annen ar· beg~e myrdet under o~ku- gj orde sin beretning om sa-I både i «Spiegt
lre ~arn. <?m tikke!.
'.
IpasJonen. H~n e~ .bes~elet I ken i mai 1971) oversendt POSTEN, mE
lan l, dårllge Vår spesielle medarbeIder G. 'ay en .fanatlsk vIIJ.e tIl å' DOkumentasjonssentralen i II den yt~erste '
Igjøre Sltt ytterste l denne Østerrike. Herfra er så foto- det gjelder
r alltId knapt K. skriver:
1 r
ry Oli-I Leserne vil sikker huske, sektoren. kopier
av
dokumentene morder, bar
nill vg rolig den første delen av «Rapso-I Over 6~0 mord,. hvorav .65 igjen sendt til den tidligere Det nevnes in'
l lå han over I di i mord L» Der står det er «godk]ent,e kngsh:~.ndl~n- sjefsanklager i Nlirnberg.» I?g det anførE
. Han gråt al- om 41 myrdede: 31 menn, ger.» I over 3 år har Jeg IkDet skulle virkelig være ldag har «en.
se ham med 2 kvinner og 2 barn. Jeg kan ke gjort noe annet enn å for- interessant å få vite h vern i Østerrikes d
Han bet ten-I idag bare beklage at jeg nok ske i upåtalte overlagte drap, den geskjeftigede nordmann vitenskap og
Vi kan ikke
og lot bitter-, må korrigere dette antallet.' se straffelovens ~ 233. I et _ eller skulle det være noe
[an henga seg: Årsaken til det er en pakke land hvor man f.eks. nitid annet? _ er som her har Kempner ellt
nmeri og had- ' papirer som kom til meg for gransker trafikk-forseelser stillet seg til tjeneste for å få hjelper med
msker med å noen uker siden. OPPlYSnin-1 og annet. rettet baker for smed. Men POSTEN er lJ
'a virkelighet. gene som disse papirene
Jeg går nå over til listen la nå det ligge.
net til myt
alltid tapte i inneholdt, øket antallet myr- som inneholder data og deDet sier seg nesten selv morderen eft
;skamper, fØl-, dede til 41 menn, 7 kvinner taljer og 10 tyske statsbor~ at den beretning AFTEN- kert fremgår
g som helten og 9 barn.
gere som alle ble myrdet l POSTEN bringer _ forøvrig domsdokume
tdret ?g fryk-I . Hva va~ det som egent- Norge.
med det temmelig obskure dessuten hal
lkk dIsponere hg red Vlsse «mennesker»
1. Gustav Fohl. 38 ar. Var tyske blad «Der Spigeh> som FOLK OG I
han seg venn- under okkupasjonen (og et- fra Augsburg. Ugift. Oberge- kilde _ om affæren i Sig- ett år siden.
,øre andre til ter)? Hvordan kunne dette freiter. Var en fremragende naldaled' er høyst misvisen- være andre
Selv ble han skje; for siden å bli beløn- sportsmann. Kom som såret de. Det berettes at ved den han skånes r
.en. På net med en «heltetittel»?
til Norge i januar 1944. Ble tyske kapitulasjon kom det medvirket ti:
i
Jlet han om! En svensk avis skrev i fe- frisk og skulle reise igjen. ordre fra regimentstaben om mytteristene
ger han aldri bruar 1945: «En våg av po- Under en tur han tok i
27 år efterp~
t, ,mens han litiska mord sveper fram ov- Trondheims utkanter ble .
.',.'
La oss imi
tysk bok ,sa
l andres und- er Norge, och den vågen vil han kjørt ned aven ukjent
ldrir
Denne fortsatte att stiga!» Hva var I bil og drept. Bilsporene røopp hva sorr
.;de ~ -5 og en- det som fikk det offisielle' pet hensikten hos bilføreren.
de i Signal
ttt, førte til at Norge til å «overse» snik-I 2. Arni von Schnitler.
Boken er sk
neldte seg til mordere- og deres bedrifter? Obergefreiter. 31 år. Gift i
fiser i den,
- Finland. Men
Stoffets karakter er aven Wimpfen. 2 barn Elsie og'
bundshær, 1<
Rinnan ble i slik art, at nervene ofte står Gert, 4 og 1 år gamle. Von
ter «Gebirg~
vanger. Folks på høykant! Denne forferde- Schnitler kom som såret t.il
Kreta und I
k over i hån - lige kakofoni av mord, blod Norge i juli 1944. Får i nofæren omtall
vraket p.g.a. og elendighet, virker iblant vember samme år høre, at
-475 i boke
akhet. Men nå som skrik fra helvete. i hans kone er voldtatt og
Det heter
ndeløse rekke
Jeg har ofte spurt meg I drept av amerikanske okoffisers bert
.' snart over - selv: Hvordan kan min, kupasjonstropper. Dessuten
ken offisere]
eg den 9. april «kontakt» klare dette? Sel-! er begge barna sporløst borserer visste
ve etterforskningen, rent' te. Hans nerver slår klikk.
dager 1945 I
lryter løs mel- teknisk, er grei nok. Det er S{1!wr kont.akt med en illedet davæn~r
;eg frivillig til bare spørsmål om arbeids- gal gruppe i Oslo, som mot
A. K. russi!
fangenSkap.
-,rkene i Nord-I vilje. Merl rent. psy~isk er mili~ære opplysning~r, love,r
n kort tid er det en forferdellg Unaspost. å brmg'e ham over tIl Svenheimevernfc
engen», men så Han ga meg selv svaret i et geo Begge parter oppfylte vilDr, Kempncr, rettferdighetens
fra Sverige
r og Rinnan er lite brev. Hans foreldre ble
(Forts. side G)
vokter.
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LØRDAG 2:

FOLK OG LAND

SIDE'

Slik en ung nasjonalist-

Likvideringene - - -

5)
Ible funnet ved siden av ba- (forlJ. fra J/de l)
I nasjonaliteter. I slutten av este bud,
kårene. Schnitler ga dem. nelegemet. Kniven sto frem- nas,jonale .. liberalismens/ krigen var denne begeistrmg oppgave
det de ønsket, og de myrdet' deles i brystet. Tross alle marxismens propaganda.
Itildels avløst av torbitret nalisme.
ham i en bil, som så ble satt forhør ble morderen aldri
Men det var selvfølgelig motstandskamp. Ihvertfall fra Kie"
i brann. Noen tyske soldater funnet. ikke - som kommunistene en av årsakene bak denne Trondhe
som var forlagt på Sinsen
B. Gustav Thor. 34 år gam- påstår en forutbestemt forandring var den direkte livskraft
skole, kom til stedet umid· mel. Tjenestegjorde ved det hendelse som her fant sted. I undertrykkende
politikk enn det I
delbart etter at brannen tyske Sikkerhetspoliti på Den nasjonalsosialistiske be·: som den tyske besettelses· ImperiUJ
brøt ut og klarte å få sin «Terrassen)), i tiden 11. april vege Ise var intet redskap' makt slo inn på, særlig over· dig mer
landsmann ut av den bren· 1941 til 26. juli 1943. Da tok for «storkapitalem>, eller for I for det polske og det russi- Sovjet-Il
nende vognen. Han var død. han etter kontortidens slutt, kapitalismen overhodet. Den \Ske folk.
Obduksjonen som ble fore- sin mappe og reiste hjem til senere utvikling viste det.
Vi kan idag slå fast at dentatt på Aker sykehus påvis- sin leilighet. Han mnfant Den økende makt som Ar- ne praksis ikke bare ble en
te blåsyrefor!-(ift.ning-.
seg ikke på kontoret. dagen beitsfronts
representanter sterkt medvirkende årsaks:l. S,'mdre llus('l!. Ulll"r- nUer. EU"r nem mislykke- ble t.ildelt u\.over i t.redve- fakt.or til aksemaktenes nescharfUhrer. l~j år gammel de forsøk på å ringe dit, årene var klart i strid med I deriag, men også skapte
og eneste sønn tIl ekteparet reIste noen Gestapofolk ut «kapItalens)) mt.eresser. Og grunnlag for den Ulnnskren(ForJ'.
Gerhard og Linni Busch. dit. (Et sted på Skillebekle) som professor Loock (hviS kede Stalin-imperialisme etHjemsted Nauheim i Nas- Døren ble sprengt, og de bok er blitt omtalt i vår avis) Iter krigen, og har vanskeligDet. n'
sau. Sondre var ugift og had· fant Thor liggende død i sin påviste i et foredrag på det. gjort den vest- og mellom- må ikk,
de nettopp blitt bra igjen seng. Han var bundet, kneb· tyske bibliotek under sitt' europeiske nasjonalismens et alten
et.ter en mageoperasjon. Sin let og pisket ihjeL Pisken; Norges-besøk nu i våres: Un- fremvekst i etterkrigstiden. seg. Et. :
rekonvalesens fikk han til- en
såkalt
«knutekatt)), der den annen verdenskrig
Ett av de sterkeste angrep selskap'
bringe i Norge. Han kom til (Håndtak med 5 korte rem- forelå det hos Det Tredje mot denne politikk kom regi syn
Oslo i januar 1945. Etter en mer, tett besatt med 4 mm Rikes ledelse enda mer vidt- NSDAPS ledende ekspert på som de
lang t.ur den 26. mars, vend· sylspisse pigger) Hl. ved si· gående planer for en sosial· Øst·Europa, selveste Alfred opp hal
te han ikke tilbake t.il Aker den av sengen. Rummet var radikal politikk. Politikk~ns Rosenberg, med i sine etter· om et ,
sykehus, hvor han bodde. 29. oversprøytet. med blod. Det primat over
økonomien latte papirer (utgitt nylig un· helt og
april fant. en t.ysk pat.rulje ble en meget skarp reaksjon skulle ytterligere befætes.
der tittelen ((Kritik am Hit- logiske
ham på Tørtberg med en på dette fra Gestapos side.
Anslaget mot de sosialra- lerismus))). Det fremgår av tes son
stilettkniv i halsen. Sondre
9. Ludwig Zimmermann. dikale nasjonalister i 1934, hans anførseler at krefter uansett
var død.
24 år gammeL FeldwebeL virket altså til å utsette og innen partiet faktisk har fan· eller ik
4. Wentzel Zamoni. 23 år Var fra Giessen i Hessen. vanskeliggjøre realiseringen tasert om å gi det østeuroEt sl
gammeL
Gestapomann. Ugift.. På permisjonsreise i av de nasjonalsosialistiske peiske rom nærmest status ingen n
Hjemmehørende i Ingol- ,Norge sommeren 1943. Var dogmer, styrket de borger· av koloni under Tyskland. tite ne~
stadt i Bayern. Stasjonert ivrig friluftsmann_ Fredag lig-konservativcs maktposi-I Hva er bakgrunnen for keI te l:
i Krist.iansand, fra mars 2:1. juli 1943, tok han en t.ur s,joncr, leverte viktig ammu. denne fatale feilpolitikk?
Det vill
1943. Gift., men barnløs. Ble opp mot UUe.vålsseter. Han nisjon til Hitler-Tysklands
l"or det første: Gamle mot- l,ring :
funnet drivende i fjorrlen vendte Ikke tilbake. Tysker- int('rnas,junale fiender. Med setninger som følge av år- keI' fOl
utenfor byen, 2:1 mars la44, ne eJ.Lerforsket forsvinning-s- andre ord hle her en funda- hundrelange grenseklU11per f1S~ on
med overskåret st.rupe.
Inummeret. Fredag 6. aug-ust, mcntal feil begått:
lOg nasjonalitetskriger, med Il Eurol
5, Zahl von VenekeI. 40 ~lr samme år, ble ZImmer- lI. Den fysiske ,jødc[or· et inntil grotesk høydepunkt av Ru,
gammel. Ugift. Bilmekani· 'manns lik funnet ved Aklun- følg-else. Med dette menes de i Versailles-traktatens utle- de tYl1l
ker. Født og hjemmchøren- I gen. Nakken var brukket og korporlige
forulempeIser, vering av millioner tyskere Europ"
de i Bremen. Kom til Oslo bakhodet smadret.
ødeleggelse av privat· jødi'8k under tsjekkisk og polsk masse.
i april 1941. Var utsatt for'
10. Karl von Strohle. 42 eiendom, skjending av jødi- herredømme, hvilket ble følt I vår li'
et biluhell i november 1941, år gamme!. Var fra Hanau ske gudshus 0,1. Dette må som undertrykkelse av de større
som berøvet. ham det ven st.- 'ved Frankfurt. Gift og had- luitiseres også fra nasjona- rammede.
Det,
re benet. Fikk prot.ese. Un· I de 4 barn i alderen 8 til 16 listisk, raset.eoretisk stand-I For det annet: En posi- Nordm
der en luftetur i Oslomarka år. Stasjonert i Bergen fra punkt. En meget \Skarp kri- tivt ukorrekt 'oppfatning av til .. f,
(Frognersetertrakt.enl, i ju- november 1941. Ble funnet tikk mot denne linje kom til den såkalte «slaviske rase)), Bruss('
li lfJ44, sammen med 2 J.yske drcp\. torsdag- 17. sepLemlJpr uUryl{k i elet erklærte nasjo- som tillegges mindreverdi~e I forntse
venner, kom han bort fra 1!)42. Liket lå i et gammelt, nalsosialistiske norske tids- egenskaper. Den ((slaviske I ne HIl,,,
disse. De varslet det tyske forlatt trehus i havnestrø- skriftet ((Ragnarok)) elter rase)) er en fiksjon, som en nen m:
sikkerhetspoliti, som etter ket. Den myrdede var kneb-I krystallnatten 1938. For det av
nasjonalsosialismens
Drøn
en kort og intensiv ettersøk- let og bokstavelig talt spik- nye Tyskland hadde disse fremste
raseteoretikere, Nordel
ning fant von VenekeI i et ret fast i gulvet. Obduksjo- feiltagelser bare skadevirk-. Hans Gtinther, påviser i gav se
myrhul!. Han var slått ned nen fastslo at Strohle var ninger: Dets fiender fikk sin bok "Rassenkunde des utslag
og siden trampet ned i et I i live ved korsfestelsen. Det- vann på mølla, dets venner deutschen Volkes». Den hvi- det sål
myrhull. Bare benene var te er handlinger under 01,- ble sl{eptiske.
te menneskeart er sammen- vår tie!
synlig'e over myrkanten. Ob- kupasjon, og under avt.ale
Positiv var derimot den satt av forskjellige rasegrup- ten na.'
duksjonen påvist.e st.ore om våpenstillstand av 10.6 annen linje i Det Tredje Ri-I per: Den nordiske, den dina- en prø'
mengder myrvann i lung-ene. 1940 og som egger okkupan- kes behandling av jødene:, riske, den ostiske, den vest· atter l,
G. Fcldwcbcl. 27 {li'. Ug-ift. t.en til folkcreUsmessigc t.il- ltepatl'iel'iu);'. Planer (som iske og den ostbaltiske. Dis· kreve
Var fra Zcit.s i ThUring-en. t.ak som man ennu jamrer strandet )li\. utlandet.s mot-I' se finner man igjen, men het, i,
Kom såret til Oslo i novem- over i Norge.
vilje) ble luftet om f.eks. Ma· med ulikt innslag i de euro- djerv
ber 1944. Elter en liten t.ur
Jeg slutter av listen for dagaskar som det nye jødi- peiske nasjoner. Eksempel- l,anskj
i det. fri som rekonvalesent, denne gangen. I to artikler ske fedreland.
I vis vet vi at i folk som det elen v;
3. februar 1945, vendte han til vil jeg offentliggjøre resDet essensielle må vi hol- tsjekkiske eller det polske den
ikke t.ilbake til Aker syke- ten.
de fast ved og\5å idag: En- foreligger sterke nordiske dom, ~
hus. Han ble ettersøkt og
Vennlig hilsen G. K.
hver stat må ha rett til å he- innslag, det tyske folk har organ i:
funnet dagen etter i en sne____
skyHe sitt fo\l<s biolo);'iske i visse regioner bet.ydelige
Vi ...
haug nedenfor Bjerke-baegenart overfor fremmede. dinariske og ostiske kom- ikl,e v:
nen. Han var naken og død. "REVOLUSJONENS UNDEREn nasjon er mer enn stre. ponenter.
ml.r vi
Strupen
var
overskåret. OFFISERER"
ker på et karl.. Fysisk forføl.' A konstruere en grense enet.
(Navnet var Otto Bat.z.)
Vi Cl' cl foll: - CII lI<1sioli - II'/r g"lse er ingcn logisk kon se- mellom det «slaviske og ger7. Otto Hørner. 31 !lr gam- "i sy"ker /lcdover i sa"'/[II/llel, blir kvcns av ct sådant prinsipll.' manske)) Europa gir liten
mel. Leutnant. i Ltiftwarre'l vi li! ct revoll/siollærl prolcI"rial,
HI. n"handlillgen av de mening, og en kolonilignen- FR lIlL .
Stasjonert i Trondheim fra eller [Illderoffiscrelic i ct revo/usio· øst-europeiske folk under de politikk som den annen
Fribc;
juli 1940 til oktober 1943. lIæri parti. Og /lår vi kommer oss den annen verdensl,rig. Det verdenskrigs tyske, må fra et /
.
Skulle reise til Oslo. På to- opp igiel[, stiger samtidig også dell er en velkjent sak at Tysk- nasjonalistisk verdigrunnlag ~ ass [
get. sørover skulle han på forferdelige makl 'o", /ølger våre lands invas jon i Russland forkast.es. Den hvite rases I en I/Ilg
toalett.et. Han kom ikke
pe/lger.
stort sett bie hilst med be- ubrytelige samhold på tvers: lell, del
bake. Det ble slått alarm,
THEODOR llFR7L
geistring av de anti-kommu· av alle etniske småforskjel.1 Jm JOIi
og toget ble stoppet. Hørner
(Zio/lisme/lS grulIlI/cgger)
nistiske, Moskva-underlagte ler er i dagens situasjon høyfPor/). jra ,id,
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OM TV-PROGRAMMET
Selv om svenskene hadde
kalt programmet - marsjen
mot Roma var det lite
lom opptakten og selve mar122 at; sjen som ble vist. Det er
store' forsåvidt naturlig nok, så
m ble! lenge overtakelsen og mar;treik, sjen var såpass udramatisk
'ri og og lite å bygge et program
lheten rundt. Det man imidlertid
cet da

I

tiske bilder fra Mussolinis
Italia eller Hitlers Tyskland
virker så mot sin hensikt,
at man i slike programmer
alltid må trekke inn noe
som gir «balanse». Når man,
som svensk TV, må innrømme at Mussolini allerede
mens han levde var blitt en
legende, skal det mer til enn

TV' ho is a/raid of the big, bad wolf?

Det har kommet meg for øret, Imåten. Det vil jo også
at du sliter med litt anstrengt Øko-I belaste din allerede ansI
nomi om dagen? Som din gode nomi!
)m.' ad~ ALEXANDER LANGE:
;/, J
,_
venn,
skattebetaleren vil jeg
Ja, ja, kjære venn h II
/
7 ,._:,
selvsagt hjelpe deg med råd og Det er vel ikke for il
dåd - i all vennskapelighet.
«sota bror» har latt ,
Du forstår gamle venn, at dår- til å dele ut fredspris.
Lllgrep
lig økonomi i din stilling må jo heller få lov til å ta mo:
grunne i at du sløser for mye. Ja, 1 stakkars fattige hjem, (
jeg vet jo hvor mye du holder av det virkelig nødvendig
grundine
fattige venner i utlandet, men så mye penger, at du
:;enere
En rystende serie, hvor dette er artikkel nr. 31.
vi som hjelper deg med noen kro- kan føre et anstendig li,
'00 fancr av og til, ville jo helst sett ofre noe, sier du? Jo, j
lY
55
Vi har vel alle hørt den voldsmentaliteten
florere. at du bruker litt mer på deg selv! liker ikke helt at du aj
bLd.le
funk- gamle ordklisjeen: «Ingen- Hvem husker ikke Feld- Ja, jcg liker ikke å nevne dette, Imine vegne! Mcn du h
r vårt ting så ondt at det ikke kan mannstragedien! Hvem hus- men jeg har hørt at folk er litt' Det er mye elendighet
~imne bli verre.» Vi kjenner sile-; ker ikke mordet. på Ges.tapo- støtt ovcr den måten du behandler Iog alle er like gode,
~ i rien kert også: «Ingen regel uten I' mannen Per Qmst Chnsten- sykehuscne og veiene dinc på. Men like flinke, og alle er li
sen! Utallige tragedier som det verste er likevel dette med bo- somme og alle er ... l
t, et unntakelse.»
Denne og en ny artikkel er utspilte seg i grensestrøk- ligcne dine - det må du jaggu få ler legge på noen avgift
~~i~g5~ to slike unntakelser.
ene, er et like mangfoldig litt sving på.
- og pass pa a få mel
~rer til
I disse to artikler som bevis som sandkornet er i
Så, si't - jcg vet jo hvor vanske- da har du noe å vel!
begge er et ekstrakt ~v ut- forhold til mordernes skyld. lig du har dct, mcn du må tåle å neste gang!
lånte bevismidler, vil jeg
Mens disse hendelser en- hørc sannhcten, hvis jeg skal kunne
Jeg har tilfeldigvis flo
legge fram for dere en ten ble «pådømt», eller so- hjelpe deg. Se nå bare på alle c~isse her, gamle venn. La
mordhistorie
fra
høsten gar gjenstand for heder og vennene du trekker med deg hjem. ne med: Venstre/ils-avfT)
var al- 1942. Disse bevismidler gir ,ære', ble de drepte liggende Det Cl' jo b.lre boms o~ elend~g- vel lagt merke til at t~.
l Mus" et krystallklart bilde aven i sine navnløse og ukjente het! De bare utnytter dm Ja, raskere i venstre fil! ]
~dende situasjon som i
sin gru graver. Ingen, absolutt in- la oss kalle det din dumsnillhet. til at enkelte kommer f,
_ lede- overgår alt, fullstendig alt gen har for alvor tatt kam- Du mister jo alle dc riktige ven- en andre _ og kjære
:eneral jeg hittil har hatt befatning pen opp mot disse menne- nene dine på den måten. Det hø- _ dette strider imot di
jligere· med.
skelige monstre, som opp- rcr ,jo ingcn steds hjemme, at du per! Derfor føyer vi ti
;ke ar-I I den første artiklcel vil trådte som «dommer» og lar dine boliger misbruke på be- paragraf i forbindelse
da De jeg helt kort nevne hendel- bød~el i det «hellige demo- kostning av dine sanne og tro- skatten, at den som '
: depu- . sesforløpet - i den andre krat!»s ~avn. Istedet lever faste vcnner. Det må jeg ha lov vcnstre fil, må hetale
.chi - i kommer jeg inn på detalj- de og spIser og elsker som til å si, siden jeg hjalp deg' med byr!
ær
Iene Høsten 1942 ble det be- de fleste av oss andre. For byggingen. Når sant skal sies hadde Så har vi fotgjengen
ØL ... et gått mange mord i Norge. :- kjære l~,ser~: De skyldige jeg regnet med ihvertfall håen gruppe som har ur
r i fle- Under dekke av å kjempe l der: ne hlstonen lever de~ pet på - å selv få leie et lite
sitt medmenneskelige al
er be- mot tyskerne for Norges fri- dag lda~. Deres navn og VI- krypinn hos deg. Men da min lenge! rl1 fotgjenger-at
~oma i gjøring, fikk mordlysten og ta er. kjent! Deres adresse kone snakket med boligformidlin.
k
.
.
o
venn - og Jeg an gar
har VI!
JO det. hapet. at du for frem t'lCIen Icar
'gen dill - forsvant
o
Det jeg vet om deres «helI cgenskap a ha ovært dIn. venn. innsats til frcmmede ,
:, tegjerninger» er så; meJ,1 hva °V stone gjennom sa mange ar, ble 11 tIl' '11 t
'
o
( l' ) lr SI ( (er. noen l\
med det som ellers hefter
litot ovcrrask<;t .ove~ a hørc: at til deg også. Men la ni,
ved de selvsamme personer? Jeg mM te vcnte l fire ar - mms!, t'
fOa aIt sammt
.
lI1gc tl-tt
(l
før du. haddc noe pbss
. Ice er, f ors tOar d u, l
"
. . tIl meg. gIs
Høsten 1942 ble det feiret Men kjære Der~okratl, Jeg har hort. Stortinget ditt gjør de
en blod- og voldsorgie i gren-I· rykter' om at dtne nye utenlandskc: jobben, så er det ikke
seskogene i Østfold. Som så venncr .snart skal bcære oss ome~ et, filr dårligst betalt! Så
ofte før, var de.t vergeløse Ilan~V'~r1g hesøl.~ - o~ de far VISS~ Ialts[l misforstått!
mennesker det gIkk ut over. nyte go.dt av b,lde boligene og tryg
Ja, jeg må stikke nå.
En familie på syv - mann" ~len.e dll1e? Me~ sladder skal ma~ jeg har tatt meg en
hustru og fem barn i alde- JO Ikke høre pa. - . Jeg kan al~r1 for å gjøre det litt lett
ren 8 til 19 år, ble brutalt tenke meg ~t du VII belaste v~rt og alle de fremmede
I myrdet
i
grensetraktene' vennskap pa denne usannsynlige tar under dine vinger,
i mot ørje. Før mordene, ble I
Inemor». Nei, ikke bli
, det øvet brutal voldtekt mot ter voldtekten ble alle 7 ikke takk! Det er bare
de to eldste barna, to piker kvalt med ståltråd - en et- le plikt mot Dilte me(
I
på 15 og 19 år. Dette måtte ter en. Barna først også kjære Demokrati!
farsjen mot Roma.
den øvrige familie se på. Et-I
(ForIs. side 8)
I Ha det!
(Forts. side 8)
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1
dlCn var del et øyenvitne,
Han, en svensk skogsarbei"
,.
der, fikk disse forferdelige NOK, EN ÆRESMINNESTRIO. vakt, sterk forbitrelse blant gervennllg?et: Vlrkeligheten de undert.egn'
forbrytelser S'I fastbrent i
Det er en. grufull avgrunn, patnotl~ke (!) belgl:,ke or.: ser naturllgvls helt ann~rle- å ta opp dip
erindringen, at han senere av hat og mtoleranse fost-I ga11lsasjoner, og kng~vete., des ut. Dette slåes fast l en bindeIser. Bli
skrev ned det han hadde ret av verdenskngens tøyles- ran[orenmgen kaller mmnes- bok aven norsk flyver som det er imidlel
sett. Han kunne også for- løse hetspropaganda en ~er I merket, en offentlig heders- har virket i, FN's tjeneste i sin side ('I' j
telle om hvordan morderne ned I fremdeles et kvart ,lr-I bevlsnmg . til landsforræd- Kongo_ Det er bare anled- Brandt Sehet'
så ut. ELLer at morderne hundre etter kngens opp- ere'. Myndlghet<:ne under~ø- ningen som har manglet, sier sovjetvennligp
hadde gått tilbake over gren- hør. VI har før berettet om keI' nå. om det. fmnes mullg- han. Men i Kongo var anled·; var da helle!
sen, (mordene fant sted på h:crverlW;: på den æresl~nd heter tIl å forby mmnesmer- nmge~ der, og det var mgen som banet vei
den svenske siden av gren- cl.mske [ ontk..JBmpere had- ket.lI
S011l I høyere grad enn de dlplomal.lske
sen noe SOI11 jeg skal de oppreLt.eI. pa pnvat. gTl1l1n
nOl'slw }'N-soldater viste det men CDU's I
komme tilbake til i ~,e';Lc ar- Ior sme Ialne kamcrater, og LIV OG LÆRE
han kaller «msehovmoLlJ.! riksminisier
tikke!) gikk den svenske nå meldes det om noe hg- er tydeligvis to [orskje!lige Det må vel være erfaringene tagsvalgcl, Se)
skogsarbeideren fram og he- nende lBelgm. I et telegram t.11:g. Det erfarer man Ikke med kongoleserne som har
gravde likene. «Ville in te fra Brussel heter det såle- mmst l. Norge. Presr;en og gjort at de norske soldater "MORKEn UTS
varna polisen. De kunne in-, des: .',FlamSke, ekstrClmst- partIpolitIkerne forsøker JO, som tidligere - kanskje takSelv om ru
te viicka de døda til livet orgal1lsasjoner (!) I BelgIa blant annet ved hjelp av dl- ket være skolebøker og tiklc i praksis
igen.!1 Men som han også sa har latt r81se eL mmnesmer- ngerte «menmgsmålmgerlJ presse m.m. - '<Ikke ante karakter aval
til meg: «Skriv du, men in-' ke ove~ ,~elglCre son: deltok 1I å overbeVIse alle om al de omfanget. av ordet rase,! me i Sovjel
ga namn eller data i tidnin- på Nazl-Iysklands SIde I an· har det store flertall av det kommer hjem som rasesnob· holdningen til
gen. Polisen skal ha det hela, ncn verdenskng og falt på j norske folk bak seg l alt, ber.1I Kanskje de tIl og med met adskIllig I
nal' jag engång iir borta. østfronten. Æresmmnet har pjattet om raselikhet og ne-/ har oppfatte); hvorfor man I SIV!1 utad . .s,"tk
D<'!. iir min lilla [(jrsiikring, -- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ikke v~l slippe bantuene tIl kolal DulJlnlO,
ser dU.1l - r;tyrct I Sør-Afnlm, og hvor· I Umol1l'l1s Il'd
Jeg skrev mitt manus og
for det er rasesLrid I USA! hetsforskel'e,
han leste og goelkjent.e elet..
(I·or/J. I'a mle 4)
,samarbCld og konsentrasJon og England? Og at det snart kring halvpari
Jeg har hatt. muli'gheter til, este-orientert? Eller enela av don statlige og private, blir det her også hvis myn-j skehet.en aller
å kontrollere alle bevismid- klarere, burde ikke grenser forskning omkring de tyng- dighetene (og industriherr·
'
ler, og de er alle som en av hensyn til artsbevarelsen 'depunkter som er i samsvar ene) fortsetter med impor-I produkt av ra:
vanntet.te.
settes?
/ med målsetningene til en na- 'ten av farget arbeidskraft? om noen [å ,
Morderne, elet var fem
b) Kontroll med. m~ljø- sjonalislisk, europeisk ØkO-/
"
hele befolknil
av dem, lever, som før ødeleggelsen krever l vIsse nom!.
NORGE ER ET FORUNDERLIG dingsraser bli
nevnt, alle sammen idag.
industrier. og i. kommunene
TIl b) ~g c): Besvarelsen LAND.
...
eneste kontinei
FIre I Oslo, den femt.e i enorme fmanswlle mIdler, i av dIsse spørsmål går ut ov-I Man er ovenvng tIlhenger
Hone[oss. ,Jug' kjenner dem og forekommer i mange til- er økonomiens område, og av NATO, hvor Hellas _
Idag, bare t
aU,,!
.
f"Ue lIgj()J1!1omforlig. Vil It'v"l'('r tilstl· ...d"'li~" arK'"1 som man har så meget ri inn- "lrhundm dk
En gang mordere, idag ak· deL rådende sysLerll og deLs nl(,I1~('r fUl' I\,ra\'l~t 0111 nyt", vende mot er et verdi- kOln til Anlcri
te de borgere av samfunnet. lederskap ha evne og vilje til s~aUIKe
s~r."ldllrer,
som fullt og aktet medlem som' hvite genene :,
Gode stillinger - lykkelige å realisere de nøelvendige til-I SIkrer IlOhhk"wns primat nyder godt av stor våpen-: deres a
I
familiefedre. I t.ak, mot kapitalens egenin- over oJwnonllen, og som hjelp og kurtise. Romauni.'
rvean r
Men fakta er: Ingen av teresser , . og særlig mot de ~.i~H· det mulig for det poli. onen derimot, som suspen-I ne far~en VII
dem har i alle disse årene muItmas.Jonale konglomera- htlske lederskap å sette ut dert.e assosieringsavtalen for svarte l Nord-;
vist det ringes!e !egn på an'j' ters mteresser? Vil man væ- I i .livet de tvingende nø~ven. Hellas på grunn av «oberst-; forenet til en
ger IIg gru. Den ene Oslo· re l stand til å avkreve den dlgl', men upopulære tIltak, enelJ, sa det norske folk folkning om r
mannen pluss han som bor omsvermed? konsumenten ~tclI at dette medfører poli· ,meill til. Man er kanskje ik-I sjoner eller ~Ot
i Hønl'foss. (det var disse to' de nødvendIge ofre?
tlsk selvmord. Dei parIa· ke så helt på linje med pa-I
. ~
som øvet voldteld) har idag! cl Da ikke alle industri- nll'ntariske (lemokrat~ i sin Iitikernes syn her heller. lav. Da VII VI I

I
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egnl· hal'l1, i olnt ... ·nL S.Ull- sta1pI' VII g,lf'nUOlllr'1n' smTI- 1111va'J"('lult: fornt e1" Ild\:(' i N,lr det elle~s gjelder Hellas arvc.ln~,;sl~ hal

Ille altlel' som ,l<, de voldt"l! lille lover mol. naturIorglfL- st,lI1I1 til ddit'.
og HomaunlOnen, så er elet Dubll1l11 1.11 slu:
og siden drepte.
mngen, oppst.år konkurran.sLUTT.
det å si at man i de store antar at ford,
Det foreligger inKcll. ah· seforvridninger på grunn av
land nå begynner å bli lei ekteskap m Il
solut! ingen formildende' ullke kostnader. Fordelen.
av alt småstatvrøvlet Om-!
. e t
omstendigheter som de l<an'her for ele mUltinaSjonalerFaSClsmen _ _
kring Hellas og styret der.l ge raser Ikke
gjemme seg bak.
storkonsern ligger i dagen_
For når alt kommer til alt, forsvunnet.
Ingenting i denne orgie av Disse kan [orlegge. særlig be(For/J. fra Jide jJ
så er business jo business.
voldtekt og mord kan for- l;;,stede prodUkSJonsgrener en engelsk propaganda-film Det har rClst seg sterke røssvares. De står, en for alle tIl land med svakt utvllclet for å oppnå en slik balanse ter om å få normalisert EF's
alle for en, til døden. De ha; lovverle. Hvem skal beskyt- - så det innslaget kunne forhold til Hellas, idet
OG
forbrutt seg mot alle [or- te de rammede naSJonale 111- man ha spart seg.
som det heter i et telegram,
KierJchowigl.
mer for menneskelig sam- dustngrener mot denne nye,
Ellers fikk man vite, at «Forhåpningene om å bli
Tddon 3
kvem og hvordan eie slwl livstruende [orm for dump- utenlandske journalistm' var r kvit.t juntaen og få gjennomBoks 3214
kunne unngå straff, det vet mg'!
1imponert over den samferd- ført et slags demolcrati (!
jeg ikke. Den straff som
.
sels-politikk fascistene inn- Kanskje noe i likhet med det Ekspedisjonstid:
rammer alle som ikke viTIl a): Enhver teknologi førte. De elendige veiene ble norske «representasjonsde· fredag fu kl. J
ser en eneste liten tøddel av m;1 i fremtiden prøves ut fra Iutbygd og for første gang mokratiet?) i Hellas er be- Mandag og lørd,
menneskelighet, vil bli de- graden av [are den utgjør gikk togene til rett tid. Fa- traktelig redusert overalt. Il toret stengt.
res. Norsk «IoVII kunne ikke overfor omverdenen, og ut, scismen krevde handling og Når Norge nå også skal ha Redaktør Melso,
ramme elem det er rikets f~a dens mulige, negative: disiplin! At TV-kommenta. en assosieringsavtale med plregncs truffet
skam.'
vlr!",ingcr (også i politisk, taren spøkte med at fascis- EF, så blir vi trass alt Ilke- ende avtale.
Samvittigheten vil gjøre sosiologisk og biOlogisk hen-I tene arrangerte masse-bryl- vel en slags forretningskalleAhollnemt>lJ/sp
det?
seende). Høvllge kontrollin- lup i Roma, kommer vel ba- ger av Hellas også i tillegg
Jeg håper innerlig at så stanser må organiseres, og re avaL han er uvitende om, til
militærsamarbeidet i Kr. 70,- pr. år.
halvlr i Shndm;
vil skje!
utst.yres med absohltt auto- at han selv bor i et land NATO_
kr. 40,- pl. I",h
Vennlig hilsen G. K_
ntet. (TotaløkonOIl1lske feil· som er midt oppe i en nativiomslag inncnl.md
... • .. "....
utvlklmger, f.eks. den over- tets-krise.
FORNÆRMET.
• • .. drevne. individualtransport
Og altså - 50 år siden faDet heter i en melding at pr. år, kr. 40,"Bruk postprO!;
Tannlege
med pnvatbllen, må stanses scistene startet marsjen. En den tyske utenriksminister
M ART I N KJE L O A A S o~ omlegges, selv ol? dette
...
Scheel og hans innflytelsesLø...lg I
VII medføre sJ?erte~lge inn-/ m~rsJ, som å dømme eiter rike frue er mektig fornoor. U/giv" /IlS FOU
Karl Johansgt. 2, - IV, tilv.
grep). Uo~g,lengellg nød- MSls framgangcl', sil langt met på Kinas Mao, fordi de
Vikin, Bolltrykl
Telefon 334900
vendlg er likeledes styrll1g, fra Cl' avsluttet!
1 ikke ble mottatt av ham da
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SIDE 5

('ULK OG LAND

LØRDAG 25. NOVEMBER 1972

Vi ser på noen få av årets bøker

ALEXANDER LANGE:

Okkupasjonstidens
likvideringer

gcns mistillitsvotum opp om «de·
mokradet» som atter er i fare,
d.v.5. ikke det vanlige demokrati,
men deres private, som en nå kal·
ler
«rcpr~scntasjon5cJcmokratict».

Richard Herrmann om det britiske parlament.
Richard Herrmamz: Under Big
nel1.
Cappelell.

En rystende serie, hvor dette er artikkel nr. 33.

Om det britiske parlament slår
ISle, og det. var il{ko et

FUNNET

1 Icrrmann fast at «stort sett gilt
lillgmcnncn(,~ i {lokk, nun kOIll-

Det Cl' !-.;i rarl llwd det. Trass i
neslee A se. Underlige t.an- alk v;Irc innvl'ndingcr llloL ug v~r

L

l11cn-

Vår spesielle medarbeider G. ker gikl{ gjennom mitt ho- klander over Storhrilannia, ", har
K. skriver:
I de. Jeg hadde en følelse av nok de fleste nordmenn likevel en
Dette er en historie om et å være på vei til et retter- slags ulItry,ldclig klokkerkjlerlighel
fUlill. Det var ikke jeg som sted. nadd:: je.g da Visst ~va lil' denne gammelmodige slat og
gjorde funnet, men en venn .leg Ville få se, hadde jeg di"e landområder som bare el
av meg. For vel 16 måneder snu~d og røm_t. Pollt.lOt had- uheldig la pl ,lag hindrel i " ralle
siden, fikk jeg en liten brev-I de !att ta ovC! det hele. i en norsk kriger konges hender.
lapp. På den sto det: «Du . Etler en drøy time klatret Isteden var det andre av våre vimå ta -banen til endes ta- VI opp en bratt skråmng. kingcslcktninger,
normannerne,
sjonen. Jeg venter deg kl. Stor~, og underlige st.enfor- son: overtok angebabernes I:ike.
10.30 i morgen». Jeg lurte mas.l0ner .dannet et bilde,
J'orboldet kJolllct vel kall,lqe 1veldig på hva det var. Tenk- vel. egnet til å skape stlllhet mellom. Som ,kllgallg br"lske
te først på å ringe, men lot I smnet.. LIlw under toppen k1'1gsfartoyel' spetTe l hver Ilorsk
det være. Dagen etter tok
UOI'I.r. Side 7)
havn og bragle det menIge [olk til
jeg banen til bestemmelsesstedet. Været var tungt, med ALA RIK:
skyer som drev i rasende
fart, og det duskregnet. Min
venn ventet. på holdeplassen.
Han var alvorlig og blek. Jeg
ÅNDEN SOM GÅR SLÅR TIL IGJEN
sa ingenting, men tenkte:
Hva i all verden er det nå?
«Jeg har gjort et forferdeMordet på George L. leiring av venstre-elementlig fU1111» , sa han. «Du vet Rockwell, lederen av det ene i byen. Og man ble hurat jeg er en hund etter å amerikanske nasjonalsosiali- t.ig klar over at politiet iksnuse opp merkelige stener. stiske parti, var et frykte- ke ville foreta seg noe som
For 3 dager siden holdt jeg lig slag for den unge bevegel- helst for å sikre lov og ortil oppe i en skjæring, noen sen, men det greide ikke å den i dette spesielle tilfellet.
Til tross for at venstrekilometer unna. Jeg var sette en sLopper for dens vikommet meg ned i en liten dere
virksomhet.
Under bandene gikl{ til angrep
kløft, satte meg ned og ten- slagordet. «White Powel'1> gjent.agne ganger og benytte meg en røyk. Mens jeg har disse unge forkjempere tet seg av kasteskyts som
lot øynene vandre, fikk jeg for det hvit.e Amerikas t.ra- stener og flasker, ble ingen
se det blinket i noe. Det var disjoner foretatt stadig nye av bråkmakerne tatt hånd
like ved noe som liknet inn- IremstØt, og det blir fra dag om. Det var ganske t.ydelig
gangen til en liten hule. Jeg t.ll dag fler og fler som har for enhver at myndighet.etok opp elet som blinJwt. Det ~.et.t det nesLen utrolige: nes manglende int.eresse for
var en gullring, siselert. og Stormavdclmgcr med hakC';- saken Dkyldles at. man ØI1med en liten sten. Det var' kor~armbmd og f~ne -:- p;~ slwt å se nazistene pakke
den som blinket. Her har du mm S.l o,:er Amen1ms jord. sammen og dra sin vei etter
ringen.» Jeg tok ringen og
Det.. sIste fremstot.et er all medfart.en. Denne måten
så at det på innsiden var Iopprett.elsen av et nytt 10- å prall:tisere lil{het for loven
gravert: «Til min elskede kalt hovedkvarter I byen Bal- på, kjenner vi jo også fra
Erich.» Ringen var et nyde- tJmore. Det befant seg til vårt eget land, hvor det i sin
lig arbeide; antagelig orien- å begynne med under en tid bare var de rødes møter
(Foris. side 8)
talsk filigran. Stenen var en bokst.avellg talt konstant beliten diamant. Datoen var
_~
der også: 24.12 1943. Det
.støkk i meg og jeg snudde
meg til - la meg kalle ham
Arne - .
«Fant du men> - spurte
jeg. «Ja», sa han. «Det var
det jeg gjorde. Men jeg vet
ikke hvor meget eller hva
det er. Da jeg hadde funnet ringen, ble jeg meget
nysgjerrig, og tok til 11 lc1.e
rundt funnstedet. Tilslutt
tok jeg i elet jeg orket, veltet unna elen minste stenen

I

Iclig forbi, de store partiene er hlitt
dampveivalser SOIH knuser alt som
kommer i veien for dem».
Og han peker videre på noe
som spesielt de opprørske stortingsmenn i Venstre burde merke
seg, nemlig at det ikke er personene vclgcrn~ stemmer på, men på
dell ytterste sulLegrense . _
slik partiene. Om man salte en ku opp
man senere også har praktisert det som kandidat for det ledende par·
overfor andre folk. Og flere og flc4: ti, så ville den bli villgt, hevdes
re hor vel også i den senere tid det.
Lht øynene opp for at det var I Men cr Jette sant i Storbritan~
Englands Churchill og hans krigsw nia med dets enmannskretser, hvor
parti som tilslutt fikk drevet også kandidaten Jog har noen kontakt
vårt land ut i krig og elendighet. med den enkelte velger, hva d
:r...Iallge av Jette blads lesere har med Norge med store valgkretser
jo ogsil smertc1ige erfaringer for og en lang liste av ukjente navn,
de onde råd som ble utklekket av stort sett fastsatt av partis tyrene,

SN
O

Nazistene erobrer Baltimore i USA

mer ikke utenom det. 'fluen for
selvstendige politikere er ugjcnkal·

I

som sto foran

inn~angøn

til

det som så ut til å vmre en
hule. Jeg la meg på knærne
og krøp innover ca. l meter. Like ved ansiktet mitt,
ligger en hodeskalle. Jeg,
krøp ut. igjen, gikk min veg'
og reiste rett hjem. Tenkte
først at dette var noe jeg
måtte melde, men så tenkte
jeg på deg. Kanskje du vil
se på deUe? Jeg skal følge
deg opp dit.»
Jeg nikket, og vi vandret
bortover i skogen. Det blå-

I

cbilfolkene borte i London linder å stemme på? Vi skulle

tro

at om

Men, likevel Dagros hadde stått på listen iSlc~
altså! Kj",rligheten til dette Eng-I denfor Helge Seip, eller Lillago
lnnd, som på S:1 mange slags vis istedenfor Heggtun, så ville de
sd!' oss uendelig fjernt, men like- nok blitt valgt.
vel nesten er som oss selv den er
Vel, slik kan Herrmanns bok og~
visst uutryddelig,
'
så gi utgangspunkt [or betraktninDette er vcl noe av hell1Jllclig~ ger over dagens forunderlige no1'
helen ved det l:lk Richard lIerr- skc demokrati. Rent bortsett fra
manns kåserier og bøker om bri. at den altså også byr på uscdvan
tiske forhold hnr på så Jllnnge nor- lig underholdende lesning.
ske lesere, Bøkene selges i store
Skulle vi ha en liten innvending
opplag, og oenne siste vil visselig å gjøre mot boken og dens (orfolge forgjengernes eksempel. Per~ fatter, så måtte det da være dette
sOlllig synes vi den kanskje er }-Icrr4 at Herrmann cfterhvert har utvik 4
manns beste,
I
let seg lil il bli en mere lojal briDet er visst ikke meget Rich.ud te cnn de aller, aller fIe:-.tc innIIerrmann ikke vet om det britiske (ødte. Rett som Jet er yler forfatteparhllnentet under Eig Ben, dcn~ ren sin tributt tq Storbritannias
ne te;\lnllske, oppstyltede fOl·sam~ glorverdige kamp (or «frihet og
ling som sleper seg frem under rctt~). i annen verdenskrig, uten
hyrden av gammelt musellIllsstØv motforestillinger av noen art. Og
og urokkelig- konservatisme, Og det dog vet jo visselig Richard Hcrt~
siste gjelder enten de enkelte par- mann bedre.
Sieg/r.
lamcntsmedlcmmcr kaller seg kon-

annen

verdenskrig.

4

w

servative eller Labour. Nye medlemmer, som kommer inn i det
gamle Il1USelll11Sparlamcntet,
le

har of·

svoret pii at nå skal de gjøre

vei i vellinga og åpne dørene for
modent times, men det sk;"!l ikke
mange månedene til for de blir
som de andre med Illicldclalderspindclvev også i moJernc langt hår og
skjegg.

Jahn Otto Johansen
møter Kina
lalm Otto ]ohallSell: Mole lIIed
Kina.
Cappe/ell.

Porn<>yelig er det :1 lese om, og

S'I har TV's Jahn Otto Johansen

HeITmann er jo en forteller ~v Je gjort en reise igjen og ncdkom
sjeldne, velsignet muntlig også i met med en ny bok: Møte meJ
1I1a.
sine boker.
Boken har forøvrig også en viss
lIvar ucnige VI ofte er Ille,lt den
aktucll interesse, eftersom den [ak- noe rødmende Johansen, så m:l
tisk ogs;l berører ct forhold som vi jo innromme at han har sans
i disse dager ryster norsk parla for jOllrn.ilistiske poenger og at
mentarisk liv elter folkeavstcml1in~ han også anretter dem vel.
gen, som slo fnst at folkets stor-" Nå vet vi ikke hvor pålitelige
tingsreprcscntante,· hadde fjernet hans observasjoner kan være efter
seg totalt fra folket selv, Er det dette meget korte mole med det
så folket som er avgjørenue, eller vclJigc og mangeslungne Kina. Vi
dets for tre :lr siden valgte repre- skullc tror at han vel som så man~
sentanter? Kan representantene ge andre før ham kan ta feil av
kort sagt være seg selv nok? Og dette gule folket som er så (or
behøver de ikke engang å ta hen- skjellig fra oss nordboer både i
syn til det parti de er utg~tt fra? sinn og i skinn. Men et ljtc inn
Nil
skriker de stortingsmcnn trykk ha overflaten av det SOIll.
som ble rammct av folkeavstcmnin(l'OrlJ. fra lide 7)
w
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Okkupasjonstidens likvideringer

Noen bøker

(Forls.
fra den
side gule
5) kjempe har logså
nilr overllcår
det gjelder
forbedring av
(ForIs. Ira side 5)
,fant "ting». Jeg tente pipen I annet sted enn i hulen. Led- rører
seg inni
historien
svenskene.
/', stanset Arne. Jeg fortsatte og begynte å se meg om,' dene var splmtret på en slik han vel fått. At dette inntrykk er I Det groveste tilfelle av historie: forbi, til toppen og så inn- grundIg.
ca.. en halv måte, at det mdikerte bru- sympatisk, sier seg selv med den forfalskning har man vel imidlcr.
. over heien. En liten igjen. tIme fant Jeg. en lIten flat I ken av øks.
politiske utgangsposisjon Johansen tid når det gjelder kong Sverre
grodd veg førte nesten fram blIkkeske. Da J;g åpnet den,/ En annen detalj var, at har. Han legger heller ikke skjul og hans banditlflokk: birkebeiner\ tIl skrenten.
så Jeg noe? SIgaretter pluss barneskjelettet, fra aksel- på det, så noe bør en kanskje ta ne. Etter at kong Sverre, som slut.
Jeg klatret ned igjen. Ar· noe .som lIknet et brev. Det partiet til hoftekammen, ik- med en klype salt.
tc1ig seierherre i likhet med jøssin.
ne så spørrende på meg. var l alle fall datert 15. sep- ke var mer enn ca. 35 cm.
Imidlertid er det jo meget av gene lot skrive historie .lik han
«Best, å se etter om det var, tember 1944. Jeg lukket es- Dette skulle igjen tyde på stor interesse i Johansens skildring ønsket den, har som kjent histodfolk i nærhetem), sa jeg. Ar-I ken og la den l lommen at det var et spebarn.
av sitt møte med Kina, meget som ker etter historiker her i Norge
ne pekte inn mot noen digre sammen med ~lassflasken.
Je lette ellers rundt hele også kan forklare ting og. hendel-I forherliget denne høyst tvilsomme
stenblokker. Jeg gikk bort-I Nå hadde Jeg fatt blod på
etter ting som
!,.ar vært temmelig ufor. person. Og Ikke nok med det, Jen
til og så at en stor sten var tann,. og Jeg lette VIdere
fort.elle om hvem som her staellge .. lrass '. alt munnsværet/ ene dIkter elter den annen, har beveltet litt til siden. Like ved, stor IVer og grundIghet. I,t.- 1 dd
øtt·
kj bn Jeg Olll marxIsme og II1rernasj<llla1ISJnc, sunget ham og hans røverIlokk,
siden var det så en liten I ter drøye tlm~n, nede, mel- f~nt fn rr;,nti~l~ ~e~ el~' tin brer det til at det faktisk er na- som med li~t og lempe klarte il la
åpning, som jeg bøyde meg, 10m to ~tore stener, la det var bOl~besi:ker: Her fon;: s!o~alisl11en som er grunnvollen dg. knek~en pa det etablerte norske
ned til og så inn igjennom, halvt skjult av småsten, en la uomtVistelige bevis for et Sa I d:;tte kommunIstiske land. Og
og dets kong Mag.
Like ved ligger en hodeskal- stor lommebok med en me- uh 'er t· el o d Man. det ma da vel være noe aven bit-I nus Erltngsson hVIS bestefar var
le. Jeg reiste meg og sa til tallklype rundt. Jeg tok den
ler erfaring for en internasjonalist I kong ]orsala-Sigutd, Bjørnson fabArne at han skulle skaffe et meget forSIktIg opp, apnet over hø re øre. (Anta eli av Johansens type?"
ler om denn.e Sverre som «talte
spett, en spade og noen sek- den og så masser av engelKvinnen g
Int.eressant er det. a lese at Roma
Imot" ?g Ibsen rakker, Jeg skulle holde vakt i ske penger og flere brev, lIs- skutt i pannen Spebarnet Illan I Maos KlI1a slett Ikke er syn· kcr ned pa baglerbIspen Nlkolas,
mellomtiden. Arne gikk, og ter og fotos.
bar ikke paviseiige merker: I derlig begeistret for SUP' ene og som fremstilles som en inlrigant
jeg benyttet tiden til å se
Det var meget godt bevart, Men for alle var den tingen andre. vestlIge maoIster: «De drotteSVIker, Ja, nesten som en
meg litt omkring. Det var og jeg lukket lommeboken felles _ de var blitt drept, I har mISbrukt KlOas og Maos gode <dandssvlk~n>.
temmelig bratt lende, men forsiktig igjen og la den i en partert og bragt til denne navn; sa en !jenestemann, _ de . I?et matte. en engelskmann,
lett å forsere, - Hva i all annen lomme. Det var nå hulen..Jeg var å in en må- forslar hke
av Maos tanker tll:t avsløre var uds grove hJS;oneverden
. dd bl t Pd"
g I'l
. som av u·landenes problemer. SlU- forfalskntng, og det var ogs" en
t kt har det. foregått her, gått nesten 3 timer siden t
·
J
kl
'1 Arne dro for å siraffe red e 10
an
Isse l eres· I
I
1"'1 k
kIk
G M G I
Il
en e Jeg. eg
atret tI
, , - ter. Min eneste følelse var tenter lar ~an Ig~1S 1< e noe pra _ enge s man?, . . allorne. ar.
topps igjen. Marken her var skap. Jeg klatret ned igjen so g d
sor
lJsk grep pa poltukk.»
dy, som (I 1956 på Aschehougs
stenet og krattfull; med en for å vente. Straks etter så
r , yp
g.
Det var jo en nyuelig attest for forlag) avslørte med vitenskapeigjengrodd veg som gIkk i Ijeg ham komme pesende N~ var ege~tlig min «jobb» lang hårene med «den lille røde»! llig kraft og tyngde svindelen med
en lIten bue, en slags rund- med det forlangte: Etter en hennne ferdIg, og Jeg krøp, Og det viser vel til syvende og sist kong Sverre. Han gjorde det i bokjøring. KanSkje jeg skulle kort hvIl, gIkk VI Igang med ut Igjen. Jeg satte meg ned pilny derte som så fil er villige til ken «A Royal Impostor. King Sver.
lete litt i alt krattet, tenkte «arbeidet».
~å en. sten og tenkte på hva å akseptere idag, at «East is East, re of Norway». Den er tydeligvis
jeg. Det er mange år siden
Med hjelp av spett og våre l.leg VIdere skulle gjøre. - and West is West and never the lite kjent og lite lest for fremdeles
det hendte, dette her, men forenede krefter, fikk vi vel-' Lommeboken - tenkte jeg; twain shall meet» _ kort sagt at I nyder jo denne kong Sverre like
det kunne jo hende at jeg I tet unna noen store stener kanSkje den kan fortelle det er uoverstigelige raseskiller.
ufortjent aklelse som _ ja nå hadsom lå kloss opp til funnste- meg noe. Jeg tokdenfram og
På bakgrunn av Kinas nye uten- de vi nær forløpet oss,
Norge Nederland og Dan· det. Nå kunne vi begge I. y- så løselig igjennom innhol· rikspoliriske kurs og landets evige
I en av årets baker filr vi imid.
k 'h
k 11 b
.
delig se den nakne hode· det. Tre brev, endel beskrev- strid med Sovjet, en strid som og. ler tid et noe annet bilde av Ihsens
skallen. Jeg
meg på kne ne papirlapper pluss fotos ..1 vil få be rydning for
«baglerbisp» Nikolas, Det er Ragnomfang
log krøp Inn l hulen. Arne og lItt annet «smått og eUers l verden, er det lIlleressant 11l1d Mageroy som fortserter sin
Invek'tivene som ble brukt hadde tatt med seg en
i godt», . gav meg s.varet på å se på Kina ':,elv. med lert rød-' serie om Ingerid Ragnvaldsdatter
av begge sider under EF· lykt som .leg tente. Det Jeg trag~dIen. PapIret l den fla- sprengte oyne, sa VI tror mange VII med boken «Nlkolas», som skildrer
kampanjen i Norge, innbe- da fikk se~ fikk meg til å: ~e ?hkkesken, satte et uhyg- ha glede av il lese Johansens ny,: «baglerbispens» un~e år fra en noe
fattet slike skjellsord som krype ut Igjen. Jeg. skalv I gellg punkt~lm sammen med bok.
annen synSVInkel enn Ibsens.
«løgnen>
«forfalsker» og over hele kroppen, og måtte tablettene l den. lIlle glasSieg/r.
Det var nærmest et tilfelle som
«forræd~r»
antyder at de sitte en lang stund for å få I flasken .. DIsse tmgene ga
gjorde at Nikolas, som i motsetning
t k
f l 'I
Igjen
meg- beVIS- på hvem, hvor og
til kKongI' Sverre,
S er e
ø e ser som f u I g t e'I hnervene l lage
t
l'tt' Etter. å hvortl'Ul
b d ubestridelig var
i okkupasjonens og befriel-I a sum~ne meg l , sa Jeg
• .
av ang Ig yr gjennom sin mor
sens spor fremdeles spiller tIl Arne. «Du Arne - Gå du
Det blir da emnet for nesIngrid Ragnvaldsdatter, (Ragnvald
en hovedrolle i det norske herf~~ og kom Ikke Igjen, te «Funnet». «Stoffeb) til ar.
var jo sønn av den svenske kong
samfund.
Aldn. Glem alt. dette, så skal tikkeI 2, befinner seg på sikInge Sreinkjcllsson), kom til å
Det er grunnen til isolasjo- Jeg ordne opp l det» - Han kert sted og vil bli å finne
velge den kirkelige vei istedenfor
nen hos de målbundne tra- så spørrende på meg, ,~en i spaltene i FOLK OG LAND
Ragllhild Magerøy: Nikolas,
svel'dets, Nikolas' halvbror var jo
disjonelIe elementer og in- tok på sine ytterklær IgJC~ ved en senere anledning.
Cappelell.
Inge krokrygg (sønn av Harald
ternasjonalismen hos det ek- og forsvant. Han har aldn
Gille) og hans slektstavle var imo
sisterende efterkrigs Esta- berørt dette med. et eneste
Forøvrig var jeg klar over
Den som fremdeles er rystet ponerende. Det var således ingen
blishment.
ord, de gangene VI SIden har at det var ingen ide å mel· over den historieforfalskning i liten oppkomling aven prest som
Det man kan lære av dette truffet hverandre,
de fra om funnet: Her fore- sammenheng med okkupasjons ti- «røktet sitt kald» i den riJs nor.
mord, så den
synes å være: 1) at man må. D a Ilan ve I var f orsvun-"låsi«prisbelønnecle»
autoriserte?
ker .1som
byggetheen Establishment
norsk nasjonal forsofrem- geshistorie. Kong Sverres dronning
oppgi inndelingen av den l' net, tok jeg lykten, tente
Jeg slet som et dyr', be- tid på, bør erindre at det inter Margret var jo forøvrig i slekt med
norske befolkning i «får og den og krøp så inn i hulen
d
d
d Nikolas.
gjeter» og Øve seg opp i den I igjen.
gravde fullstendig inng-an. nytt er .un er solen. P?r ette me.
Ragnhild Magerøy skriver leven.
unorske dyd toleranse, 2)
Hulen var ca, 3 meter gen til de ulykkeliges siste grov 11lstortcforfals.knl~g synes a de og interessant og hun bygger
I en omvurdering av karakte- lang,
3,20 bred og var ca, hvilested med sten. Ingen væ~e en sl~gs tradISjon l ?ette lan? skildringene på historiske facts som
ren av det norske samfund 1,70 meter på sitt høyeste. skulle noensinne få forstyrha .en. rkke alt for fjern fortId ikke lar seg bestride, I denne for.
fra the Establishments side (Alle målene er omtrenteli- re dem mer. Så ba jeg- en kan VI ja. nevne ?ette at norsk bindelse nevner vi også de slektser høyst påkrevet og bør ge.) Ved siden av hveran- bønn for de avdøde. Etter I kngshlStone ?m. vare mange Ju:1' tavler som følger bøkene hennes og
veilede myndighetene i de dre lå det tre skjeletter: Et dette, samlet jeg- sammen ger med Svenge , høy grad adskIl· som er til stor glede og hjelp for
ler salOme
seg fra hendelser.
svenske beretmngcr
om leserne . .
kommende vanskelige år, 3) manl1sskjelett, et kvinne- og redskapen og gikk derfra, / de
Og VI skulle
en ny undersøkelse i ellevte barneskjelett. Alle skjeletteVennlig lliIsen G. K.
ta meget feil om ikke nordmennene
Vi tror svært mange kan ha intime av den 100 år gamle ne var på en eller annen
leresse av dette lille bidraget lil
(tnordiske» bevegelse bør fo·1 måte parterte. Mannens hokorrigering av gammel norsk hiretas i lyset av det norske I de og høyre arm var skilt
storieforfalskning.
(tnei» og med
å gjen-,
kroppen.
de toogandre
aO
Siegfr.
nomføre
den sikte
planpåsom
så fra
manglet
beggePå
armer
ben.
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ofte er blitt knust, at Norge-IDe var lagt i en liten haug
Sverige-Finland danner en ved siden av mannsskjelet.
Hjelpeorganisasjonen for frontkjempere,
virkelig bro, istedenfor en tet.
Part.eringsredskapet
Postboks 1407, Vika - Oslo 1. Postgirokonto 18070
barriere
mellom
de I' hadde tydeligvis vært øks;
vestlige og Østlige blokker: noe som igjen skulle tyde på
venter på DITT bidrag.
det beste i begge verdner. , at det hadde skjedd på et' "-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....!
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