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selle syv seg? 
APENTBREVTIL AASE LIONÆS: 

Når o apner 
INTERNASJONAL AKSJON TIL FORDEL FOR 

RUDOLF HESS 

øflUUlUi fUR RUDOlf .IESS~.v 

lord S"OWCIOU und 'Grd ... mplo,ide,,' i R_ 

O. Mall;n Niom;;,R,.., :au", roll lI .. n 

J /lrclltJiJ dll fl)'l'ebltlder Jom I!)en
gd den briliJkc Niirllberl!,dolllmel'J 
Lord Sbrlll'aoJJ' og fhl l • kirkeprc
jide,,' Nielll;;/Ien Jli//illgltlgeJl lil 
«/i/jel/el NeH» Ue i ,r/IIl/ell av i"li 
))fr/Ilet! del! /Il l'ed /m;[!el'.fit.eleJle i 

';illchlj ll, 'f'ii/;;lIgc/J (),~ I LIIJlIJ/frg 

kjemper for menneskelighe
tens gjennombrudd. 

Likeoverfor de store ver
denspolitiske anliggender som 
de daglig må vie sin oppmerk
somhet, kan «t1lfellet Hcss>, 
synes av liten betydning for 
de impliserte regje'ringer -
og dog kan denne utfordring 
a v menneskelige følelser få 
tragisk betydning hvis det 
ikke i rette tid blir trukket 
den vennlige sluttstrek som 
undertegnede oppfordrer til.,> 

Erklæringen er underteg
net bl. a. av: 

Jean A n o u i l h, forfatter, 
Paris, Robert B a c h, Super
intendent i. R., Bochum, Dr. 
habil. Ge'rhard B a u man n, 

Dl'l' Cl' nu dannct en [or- sjefredaktør, Bonn, L o r cl 
"Ilillg mN! navn «Frciiwit [(ir B o o t h b y, K. B. E., LL.D, 
H.udolf lIess»), en forenings- London, professor Dr. Georg 
stifleIsesom har vakt stor Blir c k har d t, Unterwiis
oppmerksomhet også utenfor sen, J. Bru c e - G ard y n e, 
Tysklands grense'r. I mellom- M. P., London, James Da
tiden er den tredje Hess-bok v i d son, M. V. O., M. P., 

_.: .. ",!,Ant,\:'on aus ZelIe. sieben» Lon~o?,. S~ftqn. I? ~ l ID e r~ 
\.\1k~)mmct ()f~ kan hest ill c:=> pubh;:ast, London, prdressot 
';.i('llllom FOLK OG Li\NDS Dr. Josef Eberle, forlegger, 
llUKT.IENESTE (Pris kr, 34 Stuttgart, Josef Ertl, M. d. 
innb.) B., Bonn, Michael F o o t, 1.'1. 

Nevnte forening har utar
beidet efterfølgende erklæ
ring, som en rekke kjente per
soner i og utenfor Tyskland 
har underskrevet. Teksten ly
der i norsk oversettelse: 

P., London, Gertrud Freun 
v. le For t, forfatterinne, 
Oberstdo'ff, ,Andre Fra n -
c o i s - P o n c -e t, fhv. sende
mann, Paris, professor Dr. 
Ludwig F r e u li d, Hanno
ver, Dr. Gerhard Fr e y, sjef-

«I firemaktsfengslet i Ber
llin-Spandau avsluttet 1. ok
tober 1967 den fO'rtsatt inne
sperrede tidligere riksminis
ter Rudolf Hess et år i abso
lutt ensomhet. Det er hans 

4. leveår, det 27. som fange. 

Vedrørende norsl~e 
anklager, lDot Hellas 

FRA HARRY LINDSTRØM 

Il 

Når norske parlamentari
kere nå reiser ut i ve'rden 
for å redde demokratiet -
og derved opptrer som vis
menn eller modige krigere i 
korstog mot enhver fare som 
truer demokratiet, bør disse 
parlamentarikere huske noen 
få episoder i vår historie. De 
bør huske og ta med seg og 
ta hensyn til følgende: 

1. Efter at konge'riket Norge 
den 9. april 1940 var angre
pet av den tyske krigsmakt 
som kom britiske styrker i 
forkjøpet, og hvor kongeriket 
Norge var fuHstendig ufo'rbe
redt takket være en utenriks·
ledelse som ikke maktet sin 
oppgave, og efter at tysker
ne i løpet av noen timer had
de' ,beSatt de. største byet i 
Norge, gav Stortingets med
lemmer Kongen og hans 're
"iering fullmakt til å fort
sette krigen også utenfor lan
dets grenser.') 

Hvorfor så talls? 

3. Mens krigen raste ble det 
i London laget en lov om 
landssvik. Loven ble først 
kunngjort efter krigen, men 
handlinger utført gjennom 
kl'i"stiden ble bedømt og 
straff tilmål t på f(runnlag a v 
denne tilbakevirkende lov. 
Denne lov ble gitt tilbake
virkende kraft - i si'rid med 
den re"el som har funnet sitt 
uttrykk i menneskeretti crhets
konvensjonen av 4. november 
1950, art. 7. 

4. Videre instituerte vi i det
te land et kollektivt økono
misk ansva'r for medlemmer 
av et politisk parti som før 
krigen var lovlig, og som var 
ledet aven forsvarsminister 
aven borgerlig regjering før 
krigen. Det kollektive ansvar 

for det annet snakket Stortinget l omfat;et de skader som. var 
naturligvis ikke om 1 fortsette en oppstatt som følge av krIgen. 
krig som først ble erkLert mange I alle SlvIlls;rle land f~rsøker 
uker senere _ og da av tyskerne. I man alltId a fm ne en arsaks
Det Stortinget faktisk vedtok var s.ammenheng mellom k han?-
11 ta opp forhandlinger med tysker. Img og skade før man an pa
ne et vedtak kon en og hans uten- legge øk?nOmISke ansvar:. 
.' .' g Fru LlOnæS. I Hellas l dag 

nkSffitnIster satte seg ut over. h 'kk o t o I ar man 1 e vage a age --:)Dct er nok en misforstilelsc 
av Lindstrøm at Stortinget har gitt 
kong Haakon og hans regjering 2. To måneder senere stemte 
noen fullmakt til å «fortsette kri· 80 av 130 forsamlede stor
gen pgså utenfor landets grenser.» tingsrepresentante'r - parla
Hvis det er den tilsynelatende udø· mentarikere for at Kongen 
delige «Elverumfullmakten» hall 1 skulle avsettes og hans regje
tenker på, så er det for det første ring skuLle opphøre å være 
aldri gitt noen slik fullmakt ut over \ landets regjerin". Ingen par
den i Grunnloven fastsatte - og lamentariker er av den grunn 
Stortinget hadde heller ingen kon· anklaget, dømt eller henret
stitusjonell adgang til det - og tet. 

lover med tilbakevirkende 
k>raft, og man har heller ikke 
våget å pålegge kollektivt an
svar på medlemmene av de 
politiske partier som hadde 
ført Hellas opp i tårnhøye 
økonomiske vanskeligheter. 

«Militærjuntaen» høyst sivil 
Når man stadig skriker opp 

(Forls. side 2) 

Niirnbergdomstolen frifant 
uttrykkelig i å'ret 1946 Hess 
for anklagen om å ha begått 
krigsforbrytelser og fOl'bry
telser mot menneskeheten. 
Domfellelsen ble utelukkende 
lJegrunnet med den historisk
,lOlitiske bebreidelse at han 
hadde medvirket til fo-rbere
(kise og g.iennomføring av 
angrc~rskrigcr. Undertegnede 1 

avholder sr?g fra P11 dl'oftelse 
av denne beskyldning, de be-! 
dommer tilkll"t !less ut fra 
i'tr 1 ~JG7's hunlune aspekter og 
bekjenne'r seg til den oppfat
ning at denne fange rikelig 
har oppfylt det m,t! av per
sonlig lidelse som ble pålagt 
ham. 

De mener også at opprett
holdelsen aven politisk fcng
sehanstalt ved fire stormak
ter bare for å overvåke en 
oldings langsomme død er u
verdig vå>r tidsalder som 

S)'llbClrt 1hZ t,mg aV.ffttlld er det 
pA ell boydc ll,ed HcJrtebeeJlportd~nt 
i nærheten dl' Pretoria i Søl'-Afl'l{>a 
reir.! pI storI, JOrl btlJt1/lkor.r til ære 

for boergelleralell Schoemall. På 
en minne/atlle k{m man lese: «Gr/t~ 
Jom et' seel'ellJ og jrihetJkjempel'ellf 
lodd. [-latlJ eJlwmme vei fører 
gjellnollt Getsemane til· Golgata, 
lellk på Petain, lenk pil HeJJ -}) 
Vi for "dr del "ille gjerne ha til· 

føyet: tenk på Quisling .. 

redaktør, Munchen, 11axGu
de, advokat, M. d. B., Bonn, 
professor Dr. Otto H a h n , 
Giittingen, Bernt von He i
s eIe r, forfatter, Degerndorf, 
professor W. Hei sen ber g, 
Munchen. Hans H e y c k, 
forfatter" Bernau (Chiemsee), 
Dr. Kurt Hill e r, forfatter 
Hamburg, professor Dr. P. R. 
Hof sta t ter, Hambur", 
Dr. Harald Hortig, Kingston 
(Canada), Dr. theol. Werner 
J en tse h, Bochum, E'rnst 
Jun g e r, forfatter. Wilflin
gen, Dr. Hans Graf L e h n -
dor f, Bad Godesber". Ernst 
Lem mer, fhv. Bundesmi·
nister, Bonn, Landesbischof 
D. Dr. L i l j e, Hannover, Dr. 
Ge'rhal'd 11 a y, biskop, Wien, 
professor Dr. H. J. von 11 e r
ka t z, 11. d. B .. , fhv. Bundes-

(Forts. side 2) 
Ven ensomme fange i Spandatt 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 11. NOVEMBER 1967 

Vedrørende norske Ol. I 
(Foris. fra side 1.) den med boikott av de fag

om den greske militærjunta, organiserte som våget å hjel
burde man kanskje fortelle pe eUer ha noen forbindelse 
at denne «militærjunta» be- med lærlingen. Den unge lær
står av 19 medlemmer, hvor- ling anla sak mot fagfarenin
av 14 er sivile. Av disse 11 gen og tapte for byretten. 
sivile var 4 dommere i Høyes- Han anket til lagmannsretten, 
terett, 'en riksadvokat og en men tapte også der. For ca. 
viseriksadvokat. et og et halvt år siden kom 

Man må søke lenge i norsk den unge mann i kontakt med 
historie far å finne en re- en annen som tidligere hadde 
gjering som i faglig kompe- stiftet bekjentskap med det 
tanse stod bedre cnn den nå- norske rettsvesen. Av denne 
værende greske regjering. fikk den unge mann det råd 
Våre regjeringer efter krigen å bygge et så høyt gjerde av 
194()--45 tåler ingen sammen- fakta omkring retten at den 
1i.~l1in,t{. De vil aM<; bli regnet ikke kunne komme over' Rjer
som middelmådige. det,. eller dersom man skulk 

forsøke å smyge under, ville 
Hva med de Jlolitiske fanger man bli så skitten at alle ville 

75 AR Selle syv 

i Norge? se det. Sakep gikk så til Høy- har cand. oecon. Leif Sun d t 
En av anklagene mot den esterett, og 'det utrolige J:lCnd- nettopp fylt og vi vil gjerne 

greske regjering i dag er at te. Fagforeningen som var til- sende ham vår og lesernes 
de fangene som er holdt i sluttet Landsorganisasjonen, hilsen og takk i den anleci
varetekt, bare får 1850 kalori- tapte og den unge lærling ring. Fr,r Leif Sundt har vært 
er pr. dag i føde. Fru Lionæs! vant med 3 mot 2 stemmer og en skattet og flittig medar
Kjenner De til at våre poli- ble tilkjent en erstatning på beide, i bladet vårt opp' gjEm-

minister, Bonn, Wi11y M u l
ler, M. d. B., Bonn, Kirchen
prasident i. RD.M. N i e .. 
m 6 Il er, Wiesbaden, Fran
cis Noe 1- Bak e 1', M. P., 
London, professor W. P. J. 
P o m p e, Ut'recht, Lord Ro
bertson of Oakridge 
House of Lords, London, Da
vid M. TI o b i TI son (CVJM), 
London, D. Andreas R o h l' a
c her, erkebiskop, Primas 
Germania, Salzburg, L ord 
Rus.s e l o f L i vel' p o o l, 
House of Lords, London, 
L o 'l' d San d f o l' d, D. S. C .. 

: House of Lords, London, pas
tor GeOl'ges Sch a TI ( 7., 

Strassburg, pl'OfeS301' Dr. 
Hans Joachin Schoeps, 
Erlangen, professor A. J. P. 
T a y lar, Oxford, Edwa','d 
T a y l o 1', M. A., M. P., Lon
don, Friedrich Franz v. U n -
r u h, forfatter Merzhausen, 
Kurt We s sel, sjef'redaktør, 
Munchen, Ben Whi taker, M. 
P. London, Dr. Michael W i n
s tan 1 e y, M. P., London, Dr. 
Giselher W i r sin g, sjefre
daktør, Stuttgart, B. P r i n z 
z u W i t t gen ste i n, Laa
sphe, Bishop of Wollwich, 
England, Siegfried Z og 1 -
man n, M. d. B., Bonn. 

tiske fanger efter 1945 ikke kr. 20 000. nom årene. 
fikk 1000 kalorier pr. dag, og 
har De noen gang undersøkt Selvsagt ha'r ·ingen avis i Sundt ha'r vært en ivrig og 
hvilken mat de fikk og hvol'- dette land omtalt denne dom- ul:løyeli:~ sar1nhetsforsker som 
ledes de fikk den? men, og kringkastingen har har ydet verdifulle bidrag til 

SammenligningsbiUedet heller ikke verdiget den en å trekke opp konturene av 
Norge-Hellas ville ikke væ- omtale, men det interesserer I det som engan[( kommer til å 
re fullstendig dersom vi unn- oss ikke i denne forbindelse. bli den historiske sannhet om 
lot il fortelle litt om retter- Det som interesserer oss er den ulykke som rammet N 01'

gangen mot våre politiske dette:· ge i 1940 og de efterfølgende 
fanger eiter krigen. La oss ta Hvem var mindretallet. okkupasjonsår. Men så cor han 
en sak _ nemlig Quisling- Hvilke dommere i Høyeste·- da også sønn av FARMANDS' 
saken. Om denne sak. vet vi. rett stemte i denne dom for at grunnlegger og sønnesønn av 
at: fagforeningen som var til- selveste Eilert Sundt, den 
1. 'Quisling ble dømt til dø- sluttet .Landsorganisasjonen, l~ndsl~jente sosiale forsk;er .. 

En legger merke til at en 
lang rekke britiske parla
mentsmcrllemmer og ov('1'
l~usn:.cdlcll1fllCr, san1i Cll l'cl~
ke medlemmer av den tyske 

den aven lagmannsrett, skulle frikjennes. Hold D<\m 
hvor formannen var en av fast: 
Quislings bitreste fiender 
under krigen. 

2. Quisling ble videre dømt 
til døden av Høyesterett, 
hvor formannen var justi
tiarius som i aprildagene 
1940 stod i radio og takket 
Quisling for hans store inn
sats for fedrelandet i de 
dager. 

Hvorfor gjøres ikke uretten 
god igjen? 

Nå vil De og sikkert mange 
andre si at dette var krigen 
og følgene av den. Vi gjorde 
feil den gang, det innrømmer 
vi, men det gjelder ikke da
gens N cYrge. For det første er 
det å bemerke at dersom man 
nå er enige om at man gjorde 
feil den gan.g, burde man ikke 
i anstendighetens - om ikke 
i demokratiets - navn re~te 
på feilene og gjøre urett god 
igjen? 

Et ferskt eskempel som pres
sen tier om. 

1. Den ene dommer i mindre
tallet var O. C. Gundersen, 
justisminister i LandscYrga
nisasj onens og arbeider
partiets regjering eller 
Gerhardsen-regjeringen. 

2. Den annen dommer i mind
retallet va'r tidligere de
partementsråd Rolv Ryss
dal, som hadde vært depar
tementsråd i Justisdepar
tementet i den tid O. C. 
Gundersen var statsråd el
ler justisminister. 

Ikke nok med det. Den un
ge lærling henvendte seg fOT 

en tid siden til h: r. advokat 
Signe Ryssdrul, kone til høyes
terettsdommer Ryssdal, og 
bad henne hjelpe seg med sa
ken Efter å ha' hatt sakens 
dqkumenter en tid, meddelte 
hun at hun ikke kunne påta 
seg saken, idet lærlingens 
krav ikke hadde'noe grunn
lag. 

(Foris. ,side 7) 

ANNELlESE PAROW 

TANNINNSETNING 

Men sådan urett skjer den 
dag i dag. Jeg skal nevne et 
eksempel som bare er noen 
dager gammelt: I Trondheim. . 

En ung mann begynte l Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade-
1956 i elektrikerlære for å moen kirke - Voldsminde 
skaffe seg et yrke. Han fikk ~ 
ansettelse som lærling efter Ar/ut.kt 
de lover' og reglementer som HUS T A O 
den gang gjaldt. Fagforenin- Baerum,vn. 5 - ø. Ullern 
gen tvang ham ut av arb ei- Telefon 5561 29 - Oslo 
det, og i et rundskriv truet ~ 

,_. ".-.-••• -•• _ """ ••••••••••• -"' ••••••• ' Bundestag har undertegnet. 

.Julehilsen? 
En legger kanskje også merke 
til at det ikke finnes et eneste 
skandinaviske navn tiltross 

Siste nummer av FOLK OG for den b",rømmelige humane 
LAND i dette året kommer i innstilling i Skandinavia, som 
{ørste halvdel av desember. jo mener seg å fungere som 
Senere får vi ikke sendt bla- en slags moralsk verdenssam
det i posten. Det blir til gjen- vittighe,t. Men det skyldes 
gjeld et stort og innholdsrikt kanskje at en her ikke har 
nummer på hele 24 sider, alt- vært oppmerksom på aksjo
så tre ganger så stort som et nen? Isåfall gjør vi hermed 
vanlig nummer. de gode norske demokrater 

Vi har tenkt oss at mange oppmerksom på anledningen 
av våre lesere kansl<je kan til for en gangs sky Id å være 
være interessert i å bruke med på å gjøre en virkelig 
dette nummer som en jule- innsats for hUmaniteten. Og 
hUsen. og våre abonnenter .så iler de vel til både de bra
kan derfor få bestilt 5 eksem-I ve norske statskirkemenn, de 
plarer ekstra for bare kr. 10, ,lege institusjoner, den fO'r
fritt tilsendt. sonlige pater Rieber-Mohn, 

Pengene må imidlertid da 
sendes oss på forskudd 'sam
men med bestillingen og av 
hensyn til opplagets størrel
se må vi ha mottatt be,tiI
Hngene innen 1. deselubcr. 

Også nye abonnenter som 
innbetaler blad pengene for 
1968 innen årets utgang vil 
motta julenumret og kan -
såfremt de betaler innen 1. 
desember - også bestille eks
traeksemplarer av julenum
ret som nevnt ovenfor for tid
ligere abonnenter. 

o'g naturligvis de geskjeftige 
norske partipolitikere med 
Hellasfarerne i spissen. 

En av de britiske underteg
nere er 'publisisten Sefton 
DelmE!r, verdenskjent som an
titysk propagandist og der
for også introdusert på bok
markedet av et norsk forlag. 
Så når han går foran tør 
kanskje nordmenn gå efter? 
Sefton Delmer uttalte 2. ok
tober i et fjernsynsin tervju, 
som også ble overført til 
Tvskland, men naturligvis 
ikke till det norske fj ernsyn 

Vanlig løssalgspris for ju- som elleres synes å være så 
lenumret blir kr. 3,-. opprådd med stoff til sin 

Er De interessert, så husk dagsnyttsending, at hvis det 
altså å bestille i tide! gikk som han ønsket, så ville 
... ••••• """JO.""""""" •• • • ...... "".-0-•• ""'o". han i en av de måned",r da 

- -
engelske mannskaper overtok 
bevoktninaen av fengslet i 
Spandau ganske enkelt åpne 
døren til selle 7 og hoved
døren for TI udolf Hess. Og 
de som var mot det, sa Del
mer foran fjernsynskameraet, 
viLle han gi en god dag i. 

Den dypeste 
årsak 

Mon t'ro om ikke <1l'n dy
peste' årsak til forfølgelsen av 
o:-:;~; NS-n1Cdlc111111Cr Pl' tI. snkc 
p:, det politiske plan? Det ser 
en i og med at de som ikke 
hørte til partiet ikke ble 
straffet, selv om de aldri så 
mye «bistod fienden". De 
mange tusen tyskerarbeidere 
er eksempel nok. 

NS ~'ciste en absolutt front 
mot kommunismen og der lig
ger nok hunden begravet. 
Før krigen ble partiet hatet 
og mistenkeliggjort på grunn 
av dette. Og få kjente kom
lTIunismen og dens vpscn sa 
godt som Quisling. Dette var 
en torn i øyet på ·de mest ra
dikale av de radikale. Nå er 
folket på vei inn i kommu
nismen, det suges med aven 
mektig, men stille flytende 
si'røn1 uten selv ;:1 V,{'rf' klar 
()\'('l' elt'j. Det (')" bli.t 1111)(1.'1"1](' 

a være radikal,'lengst mulig 
til veristre for venstre. En' 
vakker dag har kommunis
men seiret, kanskj e til stor 
fOTrferdelse for mange, men 
for sent til å snu. Da nytter 
det lite å angre. 

Olga Bjoner 

CANADA 
Sjefen fo'r det såkalte Parti 

de l'Unite Nationale du Ca
nada, Adrien Areand, er død, 
68 år gammel. «Serviam~), 

som er bevegelsens offisielle 
talerør, legger vekt på at han 
var en av de få nasjonalist
,ledere som levde lenge nok til 
å få en naturlig død. 

hreand var selv grunnleg
geren av Unionspartiet i Ca
nada samt dets ideolog. Par
tiet står i opposisjon til den 
jødiske infiltrasjon i nord
amerikansk politikk og går 
inn for en «horisontal)) nasjo
nalisme. 

..... ~'1!-~~'%-~~~~...,~ 

~ ~ li Månadsbladet ~ 
~ FRIHUG : @ ~ 

Frisinna tidtrøyt· og opp· $' 
lysningsblad. Fritt ordskifte .. ~ 
om NS, rellJoppgjeret m.m. $ 
Fylgjetongar om Rlmzafol. 
ket, Jack Lo"do" (ill.), sjø· : 
romanar m.m. Arspris kr. ~ 

~ 25,-. :;; 

Postgiro for bladp. 80821. : 
Utgjevar: Erling Seim, Kinn ~ : 
~~ 
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SIDE 7 
LØRDAG 11. NOVEMBER 1967 

FOLK OG LAND 

Vedrørende norske anklager I Harry Lindstrøm hadde sak
-- søkt i 4 forskj ellige straffe

saker for grove æreskrenkel-
ser. -

ikke De, fru Lionæs, stille 
det - gjerne grunngitte -
spørsmål i Stortinget: 

Hvilken økonomisk fo'rbin
deIse er det mellom krimi
nalpolitiet i Oslo og de to 
britiske firmaer som ikke 
fikk anbudet på koksver
ket, og så kunne De hen
vise til det spørreskjema 
som jeg behandler i mitt 
brev? 

(Foris. fra side 2) lOg lover som gjaldt akkurat 
Vi opplever altså at fag for- dette saksforhold. 

eningen - tilknyttet Lands-
organisasjonen - ble dømt Fru Lionæs! Her i vårt land 
mot 2 stemmer, og disse Z er det fare på ferde. Det he
stemmer er stafsrådell i den ter så vakkert i lovverket vårt 
siste arbeiderpartiregjering at dersom det foreligger sæ'r
og hans departementsråd. Det lige omstendigheter, som er 
forelå en rekke reglementer aven sådan art at de er 5kik-

ket til å svekke tilliden til 
hans, dommerens, uhildethet, 
kan han ikke være dommer. 

3. Statsadvokaten fant det 
åpenbart nødvendig å holde 
tilbake og derved underslå 
kvitteringer for ca. kr. 30 000. «Det mest rettsløse menneske 

i dette land» 

mordet på minister S e h a n
k e, dette fine og elskelige 
menneske, ble noe av det 
verste for ham å komme i
giennom. Men kom han igjen
nom det? Det er meget som 
tyder på at han aldri kom 
over minnene fra de mørke, 
dystre år. Som så mange av 
oss trodde han imidlertid til 
., begynne med på al en s.k. 

et bytte for sykdom som han 
aldri klarte å overvinne. F,le
re flrs lidelser lenket ham til 

J eg skal så si noen ord om 
det som har ligget meg på 
hjertet i de siste 4 år. Jeg er, 
som De sikkert skjønner, det 
mest rettsløse menneske i 
dette il-ands historie, lands
svikoppgjøret iberegnet. I 4 
år har jeg vært et jaget vilt, 
som alle og enhver kunne 
skyte på eller i hvert fall for
søke å ødelegge. Jan. 1963 
ble jeg trammet aven hjerne
skade og hadde vanskelig for 
å klare meg. Jeg var byråsjef 
i Industridepartementet og 
hadde dessuten 15 andre opp
gaver å ivareta. Blant annet 
skulle jeg avvik;[e noen berg
verk. Videre har jeg fått an
svatret - og det tar jeg gjer
ne - for planleggingen av 
Koksverkets anlegg i Mo. Jeg 
har alene og sammen med mi
ne kolleger forval tet hundrer 
av millioner i denne tid. Det 
har ennå ikke lykkes noe po,
liti på egen hånd eLle, efter 
opplegg fra politikere å fin
ne et eneste tilfelle hvor Har
ry Lindstrøm eller noen av 
hans kolleger noen gang har 
mottatt den minste gave i for
bindelse med sine arbeider. 
Men aksjonen ble satt i gang. 
Mer hjerteløs og mer umen
neskelig kunne vel neppe no
en aksjon være. Mer nedver
digende kunne intet mennes-

4. Rettens og politiets revi
sor, som var en og samme 
person, opplyste i åpent retts
møte at regnskapene for AlS 
Vaddas Gruber var ødelagt av 
væte, mens regnskapene ble 
funnet av Harry LindsVrøm i 
den aller beste orden der hvor 
de hadde vært oppbevart de 
siste 10-15 år. 

10. Tross utallige anmodnin
ger lyktes det meg aldri å fc, 
utlevert de dokumenter som 
skulle anvendes mot meg. Jeg 
fikk først se dem dagen før 
jeg skulle svare for meg i 
retfen. 

lbakevenden til samfunnet 
Ikke alene var mulig, men 
endog sikker. Og likeledes 
som mange av oss v i 11 e 
han i k k e tro at det un
der krigen kunstig oppkon
struerte hat skulle holdes 
'orlsatt i live. Men den evin
,elige, bunllsjo[!C hets g,icn-

1l0ln allc masscpåvirknings
mc'din fikk ham til il se sann
heten i øync'ne. Våre fremste 
kulturpersonligheter ble for
fulgt med en r~lsknp som r'\rs
tet ham i hans innerste. 
Kunstnerne ble nedvurdert 
på den mest gemene måte, 
ol! alt ble "i ort som I'(i"r"s 
kunne for il utestenge dem fra 
forlnff. aviser, teatre, film osv. 
lVlord"rne fm J 945 kalte en 
ov våre bekjente nylig våre 
~'llitJskc fiender. Med det 
tenkte han ikke først og 
fremst på deres dødsdommer 
Ol! henrettelser, men like me
get p;l de andre metoder 
hV()]'m"d de drev sitt makab
re håndverk. Den økonomis
ke ostrachisme og de ustan
selige forføl "elseT var ofte li
ke effektiv. Hvor mange av 
våre følsomme kamerater er 
ikke bukket under, revet bort 
,enge før tiden. 

stolen og sengen) og det ene 
sykchu"upphold fulgte etter 
det annet. Men som det over-
5kuddsmcnneske han var, all
tid var han lys og munter 
når vi besøkte ham. Vi glem
n1er ikke da vi siste gang var 
hos ham P:l sykehuset, det 
strålende a vskj edssmia han 
sendte oss. Neste dag var han 
død. 

Det ene inntrykk følger et
ter det annet når vi tenker 
på vår kjære venn. Vi ser 
ham for oss slik han en sol
skinnsdag sto på verandaen 
til sin beskjedne bolig oppe i 
Drøbakåsen. Med armen 
rundt sin elskede hustru spei
der han ut over Oslofjorden. 
Og vi tenker: Gudskjelov at 
det finnes slike mennesker til. 

Ved en minnestund etter 
begravelsen leste en av hans 
venner Helge Rod e s skjøn
ne dikt ved Sigbjørn Obs t
feI der s død. Det var som 
det skulle være skrevet til 
vår Arne. Vi hitsctter: 

«Akk Jtillhet! ke bli behandlet. Kronvitnet 
Han var ingelI plapremle Ilmge. mot meg var en - - godt 
Illgen pellll som stoyet pa papiret sekundert aven strebende 
tilfred.r over Jl72a på/lind popadvookat. . 
og gevimten .rom de giver . I FIre ar. efter at akSjonen 
og bifaldet fra flatte og forløjede vær satt l gang holder man 

tlmger.' fr~mdeles på mot dette alene 
Ha" let!et tIlIder evige tanker.r høye st.aende menneske Harry 

hvelving, Lmdstrøm, men denne Harry 
ikke liå døgnets J",,,mende gater. Lindstrøm behøver ingen 

hjelp. 

5. Riksadvokaten gjorde for
tvilte forsøk på å få Har'ry 
Lindstrøm underkastet retts
psybatrisk undersøke.lse. Det 
ville da ha vært enkelt å få 
ham erklært 'syk og sperret 
inne, men ingen lege ville 
delta i det. 

6. Jeg sender Dem avskrift 
av mine brev til 

Riksadvokaten av 26. mai 
1967, bilag l, 
Ombudsmannen av 27. juni 
1967, bilag 2, 
Høyesterett av 30. juli 1967, 
bilag 3, 
Ombudsmannen av 13. sep
tember 1967, bilag 4'. 

J eg ble opprinnelig for
hindret i å få disse brev lagt 
frem i Høyesterett. 

11. Når kronvitnet skulle for
klare seg, måtte forklaringen 
avgis for lukkede dører fordi 
kronvitnet var så nervøs. 

12. Politiet tillot seg å vise 
frem og lese opp mine private 
brev, hvor et vitne var om
talt, fO'r dette vitne. 

13. Da politiet satte i gang 
aksjonen mot lneg, efter opp
legg fra Gerhardsen-regjerin
gen og tilskyndet av landets 
presse, tok det fra meg alle 
de dokumenter jeg hadde i 
mitt hjem, deriblant mine 
matematikkon'V'laaver, mine 
notater om folkeretisstudie-r, 
notater om hungersnød, om 
politikk og selvsagt all& do
kumenter som jeg kunne ha 
brukt i mitt forsvar. 

7. Harry Lindstrøm er felt 14. Mitt pass ble fratatt meg 
for grov utroskap da det dor- høsten 1963 uten noen form 
svant» 4 brakker fra Vaddas, for retslig eller lovlig hjem~ 
et sted som ligger ca. 2 000 mel. Først l år senere fikk po
km fra Oslo. Han ble også litiet rettens kjennelse for at 
dømt til å betale staten en passet kunne inndras, men for 
erstatning nå 1<'r. 3 000 for det mellomliggende tidsrom 
brakkene. Så viste det seg at fantes in"en hjemmel for inn-
2 av brakkene fremdeles står dragelse av passet. 
i Vaddas på statens eiendom. La meg så til slutt få si 
Selvsagt gjorde ikke det noe Dem. Man snakker så ofte i 
for rett og lagrette. dette land om at en fatti" 

l eller ikke formuende ankl:
Hva med Statens Bygge- og det har fritt forsvar Så vak-

AH .rtillhet! 
H(1n kjente de slore byen helvete, 
men han elsket skjønnheten, 
dell fille g1l1l/rad i dell store 

mørke vevning. 

\ 

Efter at man har brutt hver 
eneste menneskerettighet som 
kunne brytes, og efter at man 
har benyttet seg av alle de 
underfundigheter som kunne 

eiendomsdirektorat? kert heter det. La ~eg få si 
Når De så av mitt brev til Dem at je<! til mitt forsvar 

Ombudsmannen av 27. juni til nå har brukt mer enn kr. 
1967 få'r det å vite at Sta- 100000. 
tens Bvg.ge- og eiendomsdi
rektorat har avhendet stats
bygninger til en verdi a v 
langt mer enn en million gra

Den som kjente Arne D0"e 

kunne kanskje tro at intet 
vm' i veien. Han møtte alle 
med sitt lyse smil og sin u
foranderlige ~cnnlighet og 
han hadde den vidunderlige 
evne alltid å virke stimule
rende o," oppmuntrende. Ikke 
så il forstå at han et øveblikk 
innlot seg på å rosemale si
tuasionen han så tingene SOln 

de var. Men h,m hadde det 
sinnets overskudd, den men
neskelige varme ()rt "odhet 
som han på en fornnde1Iilig 
måte overførte til dem som 
la sine sorger og bekymringer 
frem for ham. Det var som 
man alltid -;kk sturket fra et 
samvær med ham. 

lian el.rket bloms/enes søle åsyn 
som smiler: der er llo[!,et godt! 
Og kvilllle1/eS dype blikk 
JOm åpner en avgrunn av ømhet 
og lot'er venIlSkap og fortroligha 

oppfinnes, har det lykkes å 
få dømt Harry Lindstrøm til 
straff og til å betale staten 
en erstatning på kr. 90 000, 
fordi Harry Lindst'røm ikke 
fikk tilstrekkelig for det 
skrap han solgte. Dette var 
hans forbrytelse, og det var 
grunnlaget for aksjonen mot 
ham. La oss nå se på hvor
ledes man fikk felt ham: 

tis, dog slik at staten har tatt 
alle ugifter, men ikke fått 
noen inntekter, kan De som 

Videre er De kjent med al 
jeg var embetsmann. Jeg 
hadde vært 14 år i statens 
pensjonskasse og dessuten 
hadde jeg vært syketrygdet 
fra 1930. Jeg har til dags da
to ikke fått en øre i syke
trygd eller pensjonstrygd. til 
tross for at jeg har væ'rt me
get syk. 

Allikevel kunne vi som 
kjente ham best, ikke unn
late å konstatere at han var 
en merket mann, og som <let 
gikk mange av våre mest 
verdifulle kamerater ble han 

uten grense. 
Og en manns lauSe håndtrykk. 
a g mållen som lister på sølvsko 
01JeY Jorte vanne. 
O K S,fjer~Jenes høye alvor. 
Og morgenrøden otler havet 

elsket hem, 
Iltorgenrøden der ,-isler liflig illn 

i vårt hjerte 
så det silrende åpner seg 
JOm en Jødtåndende duggfrisk raje. 
Og musikken elsket han. 
Musikken der likesom sjelen er 

titen form og måla g måte. 
Han ehket skjønnheten. 
Livets anelseJft/lle salighet, ' 
Dødens fornekter.» 

RELATOR 

l. I den .lagrette som skulle 
felle ham, satt det et med
lem som bad Harry Lind
strøm å skaffe bevis for at 
han - Harry Lindstrøm -
ikke hadde stemt ved noe 

I 
valg. 

2. I den samme lagrette satt 
et annet medlem som var 
gudbarn til en' aviseier, som 

alle andre snørre hvilken 
standatrd man her har lagt til 
grunn. 

8. Politiet onnsøkte vitner ,,
avkrevet flere forklaringer -
til vitnene var så trette at de 
kunne skrive under på hva 
som helst, dog slik at forkla
ringene stemte med politiets 
("---lei!!:!· 

9. Av mitt hrev til Ombuds
mannen av 13. september 
1967, vil De se hvorledes det 
politiske norske politi efter
forsker industrisaker. Kunne 

Dette brevet er skrevet pa 
norsk, tysk, engelsk og fransk. 
Det er videre oversatt til 
gresk. Det vil bli sendt 'il 
Europa'rådets medlem",er o~ 
dessuten til andre m'enn og 
kvinner i dette og fremme
de land, som er interessert i 
en faktisk fremstilling av for
hold som er søkt holdt skjult 
gjennom lange tider. Det er 
nå på tide at de rettsløse i 

(ForlJ. tid. 8) 
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~~;;iI~1~:;d'~~7i~~:;~;:~:~;~' J~ ~ ~; 2ri ~~~~ 
av nettopp Europakommisjo- hadde vakt over seg dag og 
nen for menneskerettigheter. natt. Det siste gjorde selv-

J eg er en av disse retts- sagt ikke det minste. I løpet 
løse, mep jeg akter å skaffe av vakttiden var vaktene eni
meg min rett uten hjelp fra ge med meg i at make til 
noen. råttenskap hadde man aldri 

«Denne rettsløse aksjøn 
mot meg» 

Det er nå 4 år siden pøbel
veldet i dette land begynte 
sin aksjon mot meg. Selv f'ra 
prekestolen ble jeg en jule
helg Gngrcpcl aven høyt
stående prestemann. Jeg had
de aldri snakket med denne 
prest og selvsagt heller aldri 
angrepet ham. Det var karak
teristisk for hans stand at 
han målte angripe meg mens 
jeg ikke kunne fo'rsvare meg. 
At han senere talte om hu
manitet og menneskelighet, 
er ikke annet enn det man må 
forlange han skal gjøre for 
sin lønn. 

Det har ofte forbauset meg 
at de rådende i Norge måtte 
sette i gang denne vettløse 
aksjon mot meg. Av landets 
160 aviser målte jeg innlede 
rettslige skritt mot 124. Skan
dalen er ikke som mange tror 
at jeg har saksøkt disse avi
ser, men at det måtte VlPre 
nødvendig. Det gjenstår enna 
å føre sak mot ca. 70 aviser 
og enkeltpersoner. Først be
gyn te disse gj enstående bor
gerlige aviser sitt farsvar 
med påstand om at de skuLle 
bevise det de hadde skrevet 
- som sant. Nå har disse avi
ser hatt 4 år til å føre disse 
bevis, men ikke en eneste en 
har maktet å føre bevi" for 
en eneste påstand. Korrupt 
er pTessen i alle land, dersom 
den skriver noe den vet er 
uriktig, eller skriver efter be
faling eller opplegg, og så 
nekter å korrigere det skrev
ne når den ikke kan bevise 
det. 

En million som har lidt urett 
Hvordan tror De, stortings

representant fru Lionæs, det 
vil gå nå'1' kongeriket Norge 
engang om ikke så lenge hlir 
angrepet i en, krig. Vi er det 
svakes le og mest upålitehge 
ledd i Nato-forsvaret. Vi er 
in'wendig råtnet opp og blant 
oss Cr det minst en million 
voksne mennesker som har 
lidt urett;' dette landet, men 
som ikke våger å sl<1'ike opp. 
N år anledningen bys, vil de 
si fra på sin må te. Når sft 
politikerne roper om hjelp, 
hva tror De da vil skje. Tror 
de virkelig' at vi rettsløse 
komme'r å storme til for å 
forsvare systemet? 

.T eg ber Dem ikke om noen 
form for hjelp. De og Deres 
parlamentarikervenner kun
nc høsten 1963 og våren 1964 
ha besøkt Harry Linds1Jrøm i 
hans eneselle for å se hvor
dan han hadde det. 

hørt om og langt mindre vært 
vitne til. 

Sovjetsoldat -
(Forts. fra side 4.) 
Da vi kikket ut ble vi vitne 

til en redselsfull scene. 
Området som hadde vært 

så trivelig og som hadde sett 
så velstelt ut med små kose
lige hus, så ikke ut i det hele 
tatt. Flere hus var styrtet 
sammen og alt, fløt av mur
blokker og kalkstøv. Sikkert 
var mange mennesker om
kommet, for hist og her var 
det merker efter blod. Noen 
vrær var revet opp mens an
dre sto igjen og deler av 
mennesker var slengt opp på 
>Frenene, undertiden hele lik. 

J eg tok i all hast avskjed 
med Akime, som tatarpiken 
het, og skynte meg for å nå 
frem til vårt hovedkvarter 
for Arbeidsbaalionen. På vei
en observerte j eg nye redsels
fulle scener, langt verre enn 
dem vi hadde sett fra kafeen. 
Hus var totalt ødelagt og i et 
kvartal med forreningsbygg' 
var alle vinduene blitt knust. 
Hist og her kunne man se folk 
som gråt og bar bort døde og 
sårede. 

Tyskerne selv led også 
sterkt under den skrekkelige 
bombingen, da sovjetflyver
nes oppgave tydeligvis 'var å 
ramme det tyske marinesen
ter og militære baser, som var 
å finne i byen. Folk her 
trodde at tyskerne hadde hatt 
nesten like mange ofre som 
sivilbefolkningen, for deres 
militære redningsmannskaper 
var travelt opptatt med å 
lete i ruinene eft€'r ofre fra 
bombingen. 

Jeg fant sykkelen, som jeg 
hadde lånt, stående der u
skadet og kjørte tilbake langs 
den samme vei som strakte 
seg :langs svartehavskysten 
hvor sjøen smeltet sammen 
med den evip"blå himmel. Vei
en førte frem til arbeidskom
paniet og i den hete august
solens varme falte jeg meg 
faktisk brent i ansiktet og 
svetten gjorde meg dyvåt. 

På veien støtte jeg på folk 
som ikke syntes å bry seg 
om noesomhelst. DE! så like
gyldig på alt det 'redselsfulle 
som inntraff for bare en snau 
halvtime siden. Med det sam
me humør som vanlig drev de 
sin forretningsvirksomhet i 
basaren og i de handelsbode
ne som ,ikke var blitt ram
met av bombene. Og det er 
ra'rt med det, mat må man ha 
likegyldig hva som hender. 

JØDISK IMPERIALISME I sats efter at den nO'rske kri-I--------~-----~ 

Israels statsminister, Levi gen var f?rbi forts!,tter sin GLE M IK K E 
Eshkol, oppfordrer nå til mas- gamle trafikk med a orgam- abonnementsfornyelsen for 
seinnvandring av jøder til Is- sere ~<h]emmefrontep rundt 11968. Og husk at vi også tren
rael. Han har e>rklært at Isra- omkrmg. Secret ServICe hV1- ger en liten - eller naturlig
els stilling ville vært en langt ler Ikke og det gjør vel kan- vis gjerne stor - ekstra 
annen under juni-krigen, hvis sk.le heller Ikke dens mange håndsrekning til driften. 
landet hadde hatt fire millio- agenter 1 N ?rge. Iallfall leser I 
neI' innbyggere i stedet for VI følgende mteressante med-~~~ 
som nå, t~ og en halv. Som om deleIse 1 AFTENPOSTEN: 
ikke jødene var sterke nok til som naturhgv1s mtet har a VelgerIlCS opprør-
• . d f b dt bemerke ill denne form fm' 
~ a~:rde~ e u or ere e ara- britisk og amerikansk innsats 

e~e~ hare;"ist seg de senere «Briten Har?ld «Kim» Phil
• t I l b f Ik' h by, som en arrekke var sov
ar a srae s e o "mr;g ar j ~tisk spion og klarte å in filt-
mmket 1 stedet for a øke. d t b T l ft t 
Dette iLl tross for organisert rere e fl IS <e e' errc ,-
innflytting rra andre land ningsvesen, ga sine russiske 
med jødisk bosetting. Dette oppdragsgivere opplysninger 
skulle tyde på at innbyggerne som førte til at en britisk
i Israel ikke har kunnet finne amerikansk plan om å starte 
seg til rette i en stat ombyg- geriljaoPDrø'r i Albania ble 
get så å si efter kommunis- forpurret og 150 geriljasol
tisk mønster. , dat er drept eller tatt til fan-

Nå har Eshkol gått sterkt ge, hcvdet den britiske søn
inn for jødisk bosetting i de dagsavisen Sunday Times i
arabiskbefolkede områder i går.» Det va>r da han leste 
øst-Jerusalem, angivelig fdr dette britenes umulige uten
«å vinne freden». Av dette riksminister Brown gjorde 
fremgår at Israel fortsatt er skandale. 
sterkt imperialistisk og vil * 
trenge araberne bort fra om- INGEN FORBRØDRING 
råder, hvor de har bodd i TAKK! 
nærmere to tusen år. 

Hvis jødene virkelig øns
ker å ~eve .i fred med sine 
naboer, bør de hurtigst mulig 
trekke seg tilbake til sine 
egne områder og ikke orovo
sere araberne ved fortsatt å 
trenge dem bO'rt fra sine 
hjem. 

* 
LILLEBRITANNIA VIL OG
sA ORDNE MED «MAKT
BALANSEN" 

Toryenes «forsvarsminis
ter» Enoch PoweU glemmer 
tvdelidvis å stikke fingeren i 

Da alle de deilige demo
kratiske menneskevenner 
pTotesterte fordi en vaktba
taljon fra Bonn skulle opptre 
sammen med franske troppe
avdelinger ved en forbrød
ringsfest i Basel, fant de all
tid tjenestevillige myndighe
ter plutselig frem en gam
mel lovbestemmelse ifølge 
hvilken det er forbudt å bære 
ut~nlandske uniformer. Den 
har riktignok sovet godt i 
mange år, men nu kom den 
al tså til nytte i den europeis
ke forbrødrings tegn.) 

* 
den jord Churchill ef- EN NARKOTIKAKILDE 
terlot sine landsmenn. Under 
forsvarsd,ebatten i Und~rhu
set erklærte han at «Stor»
britannia må sørge for å opp
rettholde maktbalansen på 
det europeiske kontinent for 
å hindre at Vest-Europa ble 
domine'rt aven fiende. Den 
britiske Tysklandshæren 
danner basis for Britannias 
innflytelse i Europa, sa Po
weU, og kritiserte Labourre-

er avslørt i Vest-Tyskland. 
Under en morgenrazzia av det 
amerikanske militæ'rnoliti i 
kasernen i Bamberg ble Dl 

amerikanske soldater arres
tert for å være i besiddeIse 
av narkotika. Rusgiften ble 
også bragt videre fra kaser
nen til en større «avtager
krets». 

gjeringen sterkt for nedskjæ- DEN GLADE ENKE 
>ringene av Tysklands-hæren. Presidentenken Jacqueline 
Da Churchill sammen med Kennedy, som bor ~ Ne", 
Roosevelt fikk istand annen York, bruker årlig bare til 
verdenskrig skulle han også sin ga'rderobe 200000 kroner. 
ordne med «maktbalansen» i I * 
Europa. Resultatet ser en idag 
da Sovjet har forsynt seg MANGEMILLIONÆREN 
med halve Europa. JOHNSON 

* Om den nuværende ameri-

SECRET SERVICE I «HJEM
MEFRONT»INNSA l'S 
IGJEN 

Sjefene t11 de norske krigs
heltene som gjorde sin inn-

kanske president Johnson be
retter det amerikanske søn
dagsmagasin "Parade" at han 
i sin presidenttid har klart å 
øke sin formue til 100 mill. 
kroner. 

(FM/J. fra sitl" 3) 
VII. 

Man hørte ofte under okku
pasjonen: «Det er riktig det 
Dere gjør. Feilen ~r at det 
er Dere som gjør deb,. Den 
samme tonen har gått gjen
nom vHlgkampen og trontale
debatten i disse dager. Sånn 
litt på si kjekles der om hvem 
som var først med de ting, 
man efterhånden er blitt eni
ge om og nå avgjør i samdrek
tighet. 

VIII 
Det forlyder at en revis.ion 

av valgloven er på tapetet. 
Må det være tillatt å anbe
fale et studium av den vest
tyske valglov. Der er man 
med "Den store koa1isasjon» 
kommet langt med del nasjo
nale samarbeide. 

Olaf Holm 

KRISTNE VENNE,R 
Har du Iy,t til 1 treffe g.m le ven, 
ner i d lpent milj~? - Krist~1 
Venn., møtes den første fred., 
hver måned i Collettsgate 43. Etter 
en tale er det bevertning og .. n~ 
ledning til selskapolig samv.,r. 

Møtetid kl. 19.30. 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
HanJu~'tJgl. 2 

Tlf. 447554 

FOLKOGLAND 
Kierschowsut. 5. 0.10 4 

Telefon 37 7896 
Boks 3214 - 8l1.li"'. 

Ekspedisjonstid: Tlrsda., til 
fredag fra kl. 10 tU kl. 15. 
Mandag og lØrdar bold .. 
kontorene stengt. 
Redaktør MeJsom kan bare 
påregnes truffet etter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser : 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20.
pr. halvår 1 Skandinavia 
Utlandet kr. 25,- pr. halT
år. l nøytralt omslall In
nenla.nds: Kr. 50.- pr. år. 

kr. 25.- pr. halvår. 

Løasal& kr. 1,-. 

Bruk postlIironr: 164l1O. 

Utgi.,... AlS Folk 011 La .. " 
VIIdn& Boktrykkeri 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




