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NR. 27 - 12. ARGANG LØRDAG 2. NOVEMBER 1963 LØSSALG 85 øIis 

ORVAR SÆTHER; 

SANNHETEN KO'MMER FOR EN DAG 
I AFTENPOSTEN den 5. Norge, fikk han og1så i opp-

oktober 1963 gir politimester drag å skaffe til veie en tysk-
Welhaven noen meget in- vennlig regjering hvis re-
teressante opplysninger om gjeringen Nygaardsvold 
sin egen opptreden i april- skulle nekte å fungere (se 
dagene 1940. professor Skodvin, «Striden 

Han kommer blant annet om okkupasjonsstyret i Nor-
med den ,oppsiktsvekkende ge» side 12. Skodvin skriver: 
opplysning at det var han «Ved invasjonen blir landet 
som fikk i oppdrag av gene- operasjonsområde. Dermed 
raI Falkenhorst å skaffe til- ligg den utøvande makta i 
veie en tysk lakei-regjering hendene på den tyske øvst-
istedenfor Quislings regje- kommanderande. Han kan 
ring. skapa rett, og gi pålegg til 

Quisling dannet som be- regjering og styringsverk 
kjent en norsk regjering den med bindande kraft»). 
9. april på det rettslige Quisling dannet sin regje-
grunnlag at en partifører Politimester Welhaven, som i ring ved 6-7 tiden om efter
som får tilslutning i nasjo- 1940 valgte a søke støtte hos fi- middagen den 9. april. Like 
nalforsamlingen og blir an- enden pa Akershus mot nordman- efter ringte han fra hotell 
tatt av Kongen kan danne re- nen Quisling. Continental til politimester 
gjering i Norge. Quisling Welhaven og bad ham møte 
dannet sin regjeriftg i tillit til på hotellet. (Generalsekre-
at han ville oppnå dette. Når Kongen og regjerin- tæren i Nasjonal Samling 
Nu kan man vel si at Nasjo- gen sviktet dette prinsipp og var tilstede og hørte samta
nal samling hadde for få slapp de engelske og franske, len.) Welhaven svarte nei, og 
stemmer til å danne regje- angripere inn i landet uten gikk straks ned til komman
ring. Men det er ikke det av- motstand så hadde de for- dantboligen på Akershus 
gjørende. Det avgjørende er I brutt seg og ikke ,han som festning. Der traff han gene
at man følger et moralsk gjenopprettet nøytraliteten I raI Engelbrecht, som var 
prinsipp.' og avtvang tyskerne løfte. general Falkenhorst's nest-

Quisling mente at det lom å respektere Norges for-I kommanderende. Han bad 
øverste prinsipp i landet var melle suverenitet. den tyske generalen om støt
folkets ånd og vilje og dets J eg tror denne tanke hol- te mot Quisling, og fikk 

. offentlige erklærte nøytrali- der for enhver moralsk rett dette. 
tet. Han mente at både Kon- og for historiens domstol. Jeg har lenge spekulert i 
gen og regjeringens plikt Da general Falkenhorst på hvordan politimester Wel- I 

var å bøye seg for' dette fikk i oppdrag av Hitler å haven kunne finne på noe 
prinsipp og tjene folket. foreta en okkupasjon av (Forts. J. 2) 

Men politimester Welhaven kunne altsa mens det var full krig eskortere de tyske erobrings-
- tropper gjennom Oslo. 

---:»1 --= Uretten i Nurnoerg 
og krigsskylden 

BELYST AV EN BRITISK PREST OG HISTORIKER 

Nkoll, P. H.: Englands Krieg 
gegen Deutschland - Die Ur
'sachen, Methoden und Folgen 
,des Zweiten Weltkdeges. Ver
lag der deutschen Hochschulleh
rer-Zeitung, Tiibingen. FOLK 
OG LANDS BOKTJENESTE 
kr. 65,- innb. 588 sider. 

Efter det grunnleggende 
verk av den amerikanske 
professor Hoggan «Der er
zwungene Krieg» har nå en 
britisk røst tatt stilling til 
spørsmålet om krigsutbrud
det, krigføringen og forde
lingen av skylden. Den 
geistlige som har skrevet bo
ken er uhyre belest, men 
ikke så forutinntatt som den 
britiske professor Taylor, 
som dog også kom til det re
sultat at hovedskylden for 
krigsutbruddet må legges på 
England og Polen. 

Dessverre har ikke forfat
teren hatt tilstrekkelig 
kjennskap til det som fore
gikk i Norge og gir derfor et 
meget fortegnet bilde av 
hendelsene her, men det er i 
ikke denne side av boken vi 

skal beskjeftige oss med her 
og nå. Nicoll tar i boken bl. a. 
standpunkt til Niirnberger
prosessen og vi skal her gi 
en kort oversikt over' hans 
synspunkter forsåvidt uret
ten i N iirnberg angår: 

Betrakter man anklagene 
og bevismaterialet for seg, 
så lar bruddene på en fair 

Fortr. side 6 

Peter H. Nicoll. 
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Bokanmeldelser ved Siegfried 
Nederlagets sørgelige Tyskland 

Hans Hel/mut Kirst: Gene- maken, skjønt vi jo kom i berøring 
raienes natt. 
Aschehoug. 

med adskillige. Spesielt er da na
turligvis den generalen av Waffen

Eckart Kroneberg: 
vandrer. 
Aschehoug. 

Grense- SS som skildres, efter tidens mote, 
et menneskelig uhyre. Ikke nok 
med at han som soldat er, som 
forlaget sier, «en robot og slak-

To bøker som er kommet på ter», men i ledige stunder hakker 
..Aschehougs Forlag iår gir igrun- han også ihjel kvinner med en 
nen et like dekkende som forfer- blodig kniv og kaster skylden på 
dende bilde av det Tyskland som sine underordnede. Altså en ny 
ble liggende igjen på Europas blo- vakker type i det allerede omfat
dige slagmarker. Nå kan en na- tende nydemokratiske galleri av 
turligvis ikke helt ut ta den efter- sadistiske SS-blodhunder ! 
krigstidens tyske litteratur som Vel, normalt skyter jo denslags 
nyder den ære å komme på et skildringer over målet, men dess
norsk forlag for det ene og sanne verre later det til at dømmekraften 
bilde av Tyskland idag. Det er jo hos alle patentdemokrater forsvin
engang slik at seiersmaktene ved ner helt når det dreier seg om 
hjelp av sine emigranthjelpere med disse ting, så Kirst får vel frem
hård hånd har prøvd å luke bort deles mange norske lesere til å gy_ 
alt med nasjonal reisinng og etisk se over denne roman fra «det vir
holdning, og de få og fattige na- kelige liv». 
sjonale forlag som trass i alt eksi- Og i enda høyere grad natur
sterer i evig balansegang langs ligvis fordi boken er fikst bygget 
nydemokratiets trange lovgrenser, opp og spennende. 
deres bidrag til tysk kultur av idag Og slik har da forfatteren klart 
skyes naturligvis av alle forlag i å yde sitt bidrag til bakgrunns
det berømmelige frie Vesten. f diT kl d 

Men trass i dette lille forbehold, teppe or et sto te nye ys an . 
Resultatet av denne virksomhet 

så er det vel dessverre slik at bø- fra alle Kirstenes side kan man 
ker som de to ovenfor nevnte gir lese seg til i Kronebergs bok 
det som vi foran kalte et temme- «Grensevandrer» om den desillu
lig dekkende og forferdende bilde sjonerte ungdom, som ikke bare 
av det berømmelige Adenauer- l l' d 
T kl d kk l 'k b d mistet sin tro og sin ivsvi Je a 

ys an , som ve er s 1 eun - d d"k 'kk d . d t . . d ti· d'd et tre Je fl e gl un er 1 e 
flng . 1 en ves ll?e ver en 1 ag, store Ragnarok, men som sank 
fordI det har reIst seg som en l dd tt d' f b t l al 
fugl Phønix av verdenskrigens I o l;e l dne NI °akr tif'J e lSiker, umodr t 

k' -.'-~' og IVS e e. øy g s som e 
as e og rumer. 'kk f f d kr' E V l' k b ek W· gl eter ørste ver ens 19. n 

e, lOgen an. en ,te« lrt- minnes for eksempel Falladas bø-
schaftswunderet» 1 Vest-Tys~and, ker fra dengang, fra «ulvetidene» 
det taler for seg selv. Men lOgen ft V '11 I k l hIl' .. e er erSa! es. 
an ve e. er 1 SItt mner~te Og så mener vel da alle de som 

benekte. at prtsen ha; vært blo~lg. så gjerne setter foten på nakken til 
For er Ikke alle naSjonale verdIer, t d t k kk t T kl d 
Il l k Il d· h'· e y myge og ne e ys an , 

a se vrespe t, a ver 19 et 1 ne- t å går It t art t d b d a n a s or e en a e re 
derlaget ofret på den nye velstan~s enn efter «planen» ~ Morgen-
alter ? Og er, når alt kommer til th l F d t d t t 
al d k l d aup anen., or e e o nevn e 

t, yr e sen av Mammon, aven b k f rt 11 T kl d d 
gylne D-mark, bedre enn dyrkel- ø er o e er om y~ an s y-

l dikt t · k kik pe fornedrelse, det er JO enda be-
se aven a or 1 mennes es - d d 'k . d kl? re enn en amefl anske J ø es 
e se . planer om et «potettyskland». En 

Det er to tendenser som sterkest 
gjør seg gjeldende i efterkrigsti- hllr jo faktisk skapt et slags ånde-

lig potetIand. 
dens kuede og okkuperte Tyskland, Det er bare dette lille men, at 
og vi tror faktisk at disse tenden- 'slike tilstander ofte skaper en reak
ser har sitt utspring i noe i den sjon, og at det under gitte omsten
tyske folkekarakter, noe som hen- digheter kan bli et sterkt destillat 
ger sammen med at like stort og 
heroisk som dette folk er i en også av poteter. 
ordnet krig hvor troen fremdeles 
er i behold, like ynkelig er store 
deler av det under trykket av ne
derlag og sammenbrudd. 

Den første tendens er den som 
så klart demonstreres i K i r s t s 
nye bok «Generalenes natt», som i 
hans tidligere. Disse nesten syke 
angrepene på de offiserer som 
tapte krigen og på den gamle mili
tære tradisjon er ingen nyoppfin~ 
neise av Kirst og han kolleger av 

t 
Min kjære kone, vår go

de mor, svigermor, søster 
og bestemor 

INGER MOSEID 
f. Ravnås, 

fikk heimlov i dag, nær 
73 år gammel. 

idag. De gjorde seg like sterkt Moseid gård, 23. oktober 1963 
gjeldende efter første verdenskrig. 
Det nye måtte da være at det hos 
Kirst dennegang ikke finnes måte-

Matinius Moseid. 

hold. De generaler og andre offi- T l 
serer ,~an skildrer er så å si uten ann egø 
undtage~; rene y~kr~g~er eI~er I M ART I N KJE L D A A S 
monstre som naturltgvls Ikke fm- Hansteensgt. 2 
nes J, det !evendc:. liv. Iallfall har I Tlf. 44 75 54 
d\tkke VI noenSInQe truffet på 
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Abonnementsfornye se 
for 1964 

Med dette nummer føl
ger en giroblankett, som vi 
ber våre abonnenter om å 
gjøre bruk av - helst så 
snart som mulig. 

Som vi før har skrevet 
betinger Utgiftene ved 
bladutgivelsen i virkelig
heten en abonnementspris 
på minst kr. 50,- pr. år 
og svært mange av våre 
abonnenter har også sendt 
oss dette beløp, men dess
verre ikke tilstrekkelig 
mange til at vi i 1963 har 
kunnet klare like mange 
numre som året før. Noen 
annen regulator har vi jo 
ikke enn dette å innskren
ke numrenes antall for å 
få endene til så noenlunde 
å møte5. 

Vi må derfor også denne 
gang innstendig henstille 
til våre venner og abon
nenter å gi oss en ekstra 
støtte i tillegg til den no
minelle abonnementspris, 
som er faJstsatt såvidt lav 
som kr. 36,- pr. år av hen
syn til dem som dårlig råd 
har. 

Vi ber også om dette 
med god samvittighet, for
di vi ikke tror at disse kro
nene ekstra spiller noen
nevneverdig rolle for den 
enkelte i de inflasjons
tider vi lever i. 

Det ligger altså i abon
nentenes egen hånd å be
stemme hvor mange numre 
det skal komme i 1964. 
Det er ikke mulig for oss 
slik forholdene ligger an å 
gi noe bindende løfte i så 
måte, men vi skal gjøre 
alt vi kan for at det ikke 
skal bli ferre enn inne
værende år. 

Det er interessante tider 
vi lever i, og det er utvil
somt behov for kommenta
rer og vurderinger på fritt 
grunnlag til nødvendig 
korrigering av dagspres
sens ensrettede opinions
veiledning. 

A l t så: Fyll ut giro
blanketten så snart 180m 
mulig og glem ikke den 
ekstra støtten som er en 
livsbetingelse for avilSen! 

Prøv også om mulig' å 
skaffe FOLK OG LAND 
flere abonnenter! 

ANNELISE PAROW 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

TANNLEGE MAAMOEN 
Hansløensgt. 2 
Tlf. 444333 

Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 55 61 29 - Oslo 

Politikk er de forbudte midlers 
kunst og prinsippløshetens sy-
slem. 

(EGON FRIEDELL) 

SANNHETEN -
Forts. fra side 1 'hos tyskerne, så ville han få 

slikt som å gå til tyskerne det. 
og be om beskyttelse mot en Og dette gir forklaringen 
nordmann, men i intervjuet på at Welhaven valgte å søke 
i AFTENPOSTEN gjør han støtte hos fienden på Akers
selv rede for dette. Jeg hus da han ble oppkalt til 
siterer: Quisling på hotell Continen-

«Så kom tyskerne til Fornebu tal. 
og marsjerte i krigsformasjon Dette gir også forklaringen 
(Hva er det for noe? Se ellers på at general Falkenhorst 
bildet!) inn til byen. Situasjo- kalte Welhaven opp til seg 
nen var ytterst farlig. Hva ville i KNA-huset og gav ham i 
skje hvis folk skulle begynne oppdrag å skaffe tilveie en 
å skyte på tyskerne eller kaste tysk lakei-regjering for å få 
ting i hodet på dem fra vin- styrtet den norske regje
duene? Alt. Jeg fant det under ringen Quisling. Jeg siterer: 
disse omstendigheter riktig å «Jeg (Welhaven) ble innkalt 
sende politifullmektig med ryt- til generalstaben i KNA-huset 
terne ut for å vise tyskerne vei - - Det endte med at jeg 
til Akershus.» skulle forsøke å få i stand et 

råd til opprettholdelse av ro og 
Jeg vet ikke om man skal orden. Det gjaldt å finne noen 

le eller gråte. Quisling ble hvis navn ikke var for politisk 
dømt til døden efter den betont. Minister Bråuer kom 
militære straffelov, fordi det imidlertid tilstede og jeg fikk 
efter den offisielle versjon beskjed om å hente høyesteretts-
var full krig i landet da han justitiarius Paal Berg ned til den 
dannet sin regjering. Men tyske ministers bolig. Der be-
politimester Welhaven kunne gynte så drøftelsene. Senere 
altså mens det var full krig kjørte Paal Berg og jeg til 
eskortere de tyske erob- justisbygningen hvor høyeste-
ringstropper gjennom Oslo, retts medlemmer var innkalt». 

Det er denne dobbelte mo-
ralen som det norske retts- Efter det Welhaven selv 
vesen praktiserer som er u- angir var dette møte dagen 
tålelig. efter sprengningen på Lys-

Hvis Quisling den 9. april akerbrua, ,altså søndag den 
1940 samarbeidet med lan- 14. april! 
dets fiender, så må da Wel- Dette var ikke det eneste 
haven og Administrasjons- møte Welhaven hadde vært 
rådet ha gjort det i dobbelt på for å gå tyskernes ærende. 

d Politimester Welhaven for-gra . 
Men ikke nok med det. teller at han ble kalt ned til 

Efter eget utsagn loser Wel- general Engelbrecht den 10. 
haven tyskerne inn på Akers.- april, panikkdagen, at han 
hus festning, mens han som fikk skjenn, Mohren fikk 
god «patriot» burde ha likvi- skjenn, og at Engelbrecht 
dert dem alle sammen. var en pøbel. Engelbrecht var 

Og ikke er det nok heller. er: pøbel. Jeg h.a~de st?t ut 
Han benytter den tjenesten hirdvakt .for QulSlmg pa Ho
han ytet tyskerne til å knyt- tell Contmental og der trop-
te kontakt og vinne tillit. pet Engelbrecht opp, fornær-

I intervjuet sier han: met vakten, og kastet dem 
. . ut av hotellet. 

«Sjefen for de mnry~ende Guttene forbannet både 
tyske ~ropper, oberst ~lckel- Engelbrecht og tyskerne. 
mann, mnfant seg på mItt kon- Men Welhaven har ingen 
tor, hvor han l~te opp en lang rett til å kalle Engelbrecht 
tale eller redegjørelse der det en pøbel, for Welhaven var 
blant annet het at tyskerne var ikke bare den 10. april hos 
kommet som venner». Engelbrecht. Som før fortalt 
For å forstå dette, er man var h'an der også den 9. april 

nødt til å foreta et tanke- ved 7-8 tiden om eftermid
eksperiment. Man kan jo ten- dagen og fikk både beskytteI
ke seg hvorledes ,retten had- se og oppdrag av ham. Og det 
de reagert hvis organisa- var Engelbrecht som hjalp 
sjonslederen i Hirden Orvar politimesteren med å organi
Sæther hadde møtt opp med ,sere den beryktede turen for 
en hirdavdeling og ledsaget biskop Berggrav i N ord
Oslos erobrere inn i kom- marka, og som skaffet ham 
mandantboligen på Akers- gunst hos Falkenhorst. 
hus. Det kan i den forbin- Biskop Berggrav forteller 
deIse være på sin plass her i sin bok «Da kampen kom» 
å fortelle at Quisling i april- at det ble holdt en rekke in
dagene ga Hirden den stren- trigemøter av nordmenn 
geste ordre om ikke å ha noe som gikk sammen med tys
med den tyske Wehrmacht å kerne for å få styrtet regje
gjøre ringen lQuisling og ødelagt 

Vi kan forstå hvilken ko- den formelle suverenitet som 
lossal goodwill og hvilken Quisling med stor møye 
enorm tillit Welhaven måtte mot og besluttsomhet hadd~ 
få hos tyskerne. De kunne klart å tilkjempe Norge. Og 
uten tap aven eneste mann, Welhaven var en av de iv
ja med «flyvende faner og rigste. 
klingende spill» erobre Oslo. Lørdag den 13. april var 

Vi kan også forstå at når Welhaven hos fylkesmann 
en slik mann bad om støtte Forts. side 6 
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J""VRENG IG UKEAVl:; 

Redaktører; 

ODD MELSOM. ansvarlig 

ALEXANDER LANGE -
Ingen disliriminering? 

.., 

Vi får stadig høre hvor overflødig og meningsløst 
det er å arbeide for at de domfelte NS-folk skal få sin rett 
i samfunnet. Og da er det ikke en gang dette med å få 
revidert dommene og å få tilbake de penger som staten 
urettmessig har bemektiget seg en tenker på, men dette 
at vi også finner det nødvendig å gå inn for at NS-folkene 
i all fall n å må bli behandlet som andre norske borgere. 

For både i aviser og kringkasting, i taler og i stor
tingssvada får vi vite at det bare er oss «uforbederlige» 
som holder ufreden gående. NS-folkene er jo nå «opptatt 
i tsamfundeb> igjen, alt er vel og bra og en får sette en 
strek over det som har vært og overlate det til «historiens 
dom». Slik resonnerer også det utvalg justisdepartementet 
lot nedsette aven rekke av «retts»oppgjørets ledende 
personer, og dette er det også en innbyr stortinget til å 
slutte opp om når utvalgets innstilling skal behandles der. 

Mere tungtvannssvindel 
En gir seg tydeligvis ikke kelige amerikanske forsøk på I vannsaksjonen var fullsten-· 

med svindlen omkring den å lage forretning på tragedi-I dig meningsløs fordi tysker
brutale og meningsløse en. I første rekke da natur- ne overhodet ikke gjorde noe 
tungtvannsaksjonen som ligvis det spesielle sabotør- forsøk på å lage noen atom
kostet så mange uskyldige organet VG, som slo opp bombe, men eventuelt skulle 
mennesker, deriblant små- over hele førstesiden at ha tungtvann til en alminne
barn livet. Istedenfor å trek- fyrstinne Grace av Monaco lig reaktor for sivilt bruk 
ke de ansvarlige til rettslig skulle komme til Norge og slik som en har i Norge idag 
ansvar, eller iallfall å senke spille hovedrollen i den på- bl. a., og at det dessuten 
hodene i dyp skam, så drives tenkte skamløse filmen. overhodet ikke befant seg 
det fremdeles business på En stund efter måtte dags- tungtvann i vanlig og bruk
denne bedrøvelige affæren pressen - men naturligvis bar konsentrasjon ombord på 
med bøker, artikler, inter- i små bortgjemte notiser - ferjen som ble senket med 
vjuer og film. meddele at den norske pa- kvinner og barn. 

Siste nytt er at: et tvilsomt· triotbegeistringen dennegang La oss imidlertid trekke. 
amerikansk filmselskap - var noe forhastet. Fyrstinnen frem nok en kilde som be
hvis det da finnes annet enn lot sende ut en meddelelse krefter hva vi her har skre
tvilsomme sådanne - har hvori det hele ble karakteri- vet, nemlig en forelesning av 
været geskj eft på samme sert som et reklametrick fra den tyske professor og atom
måte som svindleren Slot- filmselskapets side og at hun forsker Carl Friedrich von 
feldt Ellingsen, og nå vil naturligvis ikke ville ha noe W e i z s a c k e r (offentlig
gjøre hans foretagende med med saken å gjøre. Det er jo gjort i Fischer Bucherei i 
en tungtvanns film om igjen i nemlig bare i Norge og i 1957 under titlen «Atom
enda større og denne gang USA en begår slike smakløs- energie und Atomzeitalter»). 
sikkerlig kulørt wide~creen- heter. 
utførelse. Vi har her i FOLK OG Vi siterer fra side 79 i den-

Og den norske presse stil- LAND mange ganger og på ne bok: 
let seg som vanlig til tjeneste grunnlag av forskjellige på
med å heie frem dette usma- litelige kilder påvist at tungt-

Hvorledes det forholder seg med denne «opptagelsen 
i samfundeb> kan vel noen hver tale med om. Det er vel 

.• . • . d holdsangrep av nasjonalt be- kjempet på tysk side på øst-
kanskJe sa at en I noen grad u tad forsøker a gl et kymrede konkurrenter lønns fronten. Det kan efter vårt 

«Den første reaktoren, 
som var planlagt i Tysk
land under krigen, skulle 
benytte tungtvann. På 
grunn aven beklagelig 
misforståelse, mente man i 
Norge og i England, at 
tungt vann, som ble frem
stillet herfor på Rjukan i 
Norge, skulle tjene kriger
ske formål, og ødela under 
oppofring av menneske
liv, ved hjelp aven inn
satsgruppe som er blitt be
rømt, fabrikken». 

skinn av at det er satt en strek over den fortid som NS-I tagere som blir angitt som synspunkt visselig være ad
folkene i al fall har betalt dyrt for, men undersøker en «gammel frontkjemper» av skillig å si om nettopp 
forholdene nærmere, så ser en at ingen tidligere NS-mann, en onds!n~et kollega som den n e danske front
hvor godt han enn holder seg skjult, har fred lenger enn h~lder pa a a~bue se~ frem, kjempers moralske habi-
... SJøfolk som blIr avspist med tus, men det er ikke 

naboen vIl, og aldn kan føle seg Sikker. halv eller ingen sjømanns- den side av saken som in-
Vi ser hvorledes pressen med frydeskrik kaster seg pensjon og meget, meget teresserer den moralsk rys-

over en ulykkeligs tidligere «unasjonale holdning» når annet. te de norske presse. Han har 
det bare er anledning til det, og dog burde disse aviser M~n, la OSs stanse o~p- «vært frontkjemper», skråles I 
bedre enn de fleste andre vite, at når det gjelder over- r~gnmgen, og bare henVise og hyles det fra alle kanter, 

• . . td det som hendte med den og forlagene lukker skynd- . o 

tredelser av norsk lov, sa er prosentsatsen betydehg mmdre berømte danske antikrigsfor- somt og med stort offentlig O~ en ~kke stoler pa. d~t 
blant tidligere NS-medlemmer enn blant andre norske fatter Sven Hazel, hvis til- brak sine dører for denne som mgemør Schoepke 1 sm 
borgere. synelatende venstreradikale forfatter som har skaffet tid la frem her i FOLK OG 

Men den stat som har ordnet så omsorgsfullt med synspunkter gjorde at han dem så mange penger i kas- i LAND om sammenhengen 
«gjenopptagelsen i samfundeb> og med dette at en ikke ble oversatt til mange sprog sen og som folk så gjeme: ~ed hele. tungtv~nnsaffæren, 

og ble grundig heiet opp i har villet lese. i sa kanskje en VII feste mere 
skal rippe opp i folks fortid, den har vel i all fall sørget norsk presse, med s,pesialin- Men naturligvis foregår lit til den kjente tyske atom
for selv å holde sin sti ren når det gjelder å gi politisk tervju i ARBEIDERBLA- det ingen diskriminering, det forsker. fra dagens meget de
dømte vilkår på like fot med andre? DET blant annet. være seg i Norge eller Dan- mokratlske . Tysklar;-d. Iall-

Jo da, det finnes faktisk adskillig tidligere NS-folk Så «avsløres» det plutselig mark. Det er bare ondsinnet fall mere ht enn tll bladet 
so n f Il f b t I t d d f b NA, Slotfeldt Ellingsen og 

rundt i departementer og andre offentlige kontorer, men m e gru u or ry e se a propagan a av e «u or e-
mannen faktisk har rede på I derlige», slike som oss. Hollywood, for bare å nevne 

de må naturligvis finne seg i å holde seg på matta, å 'Stille det han skriver om. Han har noen fra den gesjkeftige 
seg bakerst i køen, bak alle lindstrømmene, å forbli i den 1Theiagjeng. 
underordnede stilling en er så elskverdig å la dem få ar
beide i. Og det uten hensyn til kvalifikasjoner og tidligere I 
innsats i offentlig tjeneste. 

Så staten har da gjort sitt. Den har til og med i denne I 
lærernødens tid da en nesten må bruke folkeskoleelever 
som lærere, storsinnet ladt tidligere NS-lærere få betjene 
lærerposter som ingen andre vil ha. 

Det er bare naturlig, mener pressen og de andre rett
ferdighetens tjenere, at folk som så grufullt «har sviktet 
sitt land», ikke kan brukes til å lære opp ungdommen -
kanskje i «nazisme» til og med - eller i statens tjeneste 
for eksempel ved bestyrelse av koksverk og lignende., 
Men skulle ikke vanlig logikk tilsi, at når de først kan 
brukes på utposter og i statsstillinger med stor og kvalifi
sert arbeidsinnsats for liten betaling, så dreier det seg ikke 
om det nasjonalt tilrådelige i overhodet å bruke disse folk, . 
men om hvorvidt de fortsatt skal diskrimineres når de først 
er godtatt til bruk i offentlig tjeneste. 

Vi kunne regne opp en masse slike eksempler på fort
satt diskriminering og på lurvet forfølgelse. Vi kunne nevne 
folk som på lovlig måte er innvalgt i kommunestyrer, og 
[Som efterpå settes under press for å få dem til å trekke 
seg under henvisning til tidligere NS-medlemskap. Vi 
kunne nevne forretningsfolk som utsettes for skumle bak- I 
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ALEXANDER LANGE IOLGA BARENYl: 54 
I 

Reise til det sydlige Dødsdans 
Litt av hvert om rikets tilstand 

Befokningen kaller diJJe betonggeledder for «Hitlertenn.er». 

IV. 'I'lyngvidder og stor, stor him
mel r 

Jæren - Norges altan: På venstre side av veien 
. Ogna - Brusand strekker seg 

I Egersund - de gamles tyskernes forsvarstiltak mot 
Ekundarsund - finnes tra- landstigning med stridsvog
disjon. I min barndom laget ner. Befolkningen kaller 
Egersunds Fayansefabrik disse betonggeledder for Hit
sort-hvite mug, ger som lignet Iler-tenner! Men ellers er 
pingviner. Det gjør den ennu. myndighetenes vettløse og 
Hos Harald Kvadsheim på Ilandsskadelige ødeleggelser 
Eie gikk jeg opp en impo- av det tyske materiell og 
nerende stentrapp og fik en I forsvarstiltak, Som de fjern
uforglemmelig fårikål av . styrte nordmenn aldri kan 
lammehaler. Så bærer det erstatte - en kilde til den 
videre vestover, over Tengs- jevne, selvtenkende manns 
elven. Hit utstrakte Alexan- dype misstro til det offent
der L. Kielland sine ekskur- lige i dag - kysten rundt. 
sjoner pr. trille for å fiske _ Hvorfor ikke gå til en 
«svidder» og ørret, som nu mesterlig skildrer av Jæren: 
industrien nesten har tatt 
knekken på. - Til deg, du Hei og bleike myr 

med Bukkeblad, 
der Hegre stig og Heilo flyr 
eg gjev mit Kvad. 

Eg kjenner Striden tung og sein 
mot Trolldoms Vald. 
Gud hjelpe oss for brotne Bein 
og mannefall ! 

so frisk og god. 

Det stig av Hav eit Alveland 
med Tind og Mo -
det kviler klaart mot Himilrand ' 
i kveldblaa Ro. 

1 Prag 
Min far sa alltid at om 

hele den norske bokverden 
skulle gå tilgrunne og han 
kunne beholde ett eneste 
verk, ville han velge Haug
tussa, hvor Arne Garborg 
har skrevet disse evige lin
jer om Jæren. -

«Jærens jurist» - o.r.sak
fører Erling Ueland, hvis 
tapre og fremragende kamp 
for retten er vel kjent av 
FOLK OG LAND's lesere -
sa at jeg skulle dra til Hans 
H. Njærheim, på garden av 
samme navn på Nærbø, sam
men med Toralf Randaberg 
og Todnem-Tuxen kom vi 
dit, mens Njæ~heim sat.t og 
lyttet på gudstJenesten l ra
dioen. Jeg benyttet tiden' til 
å se meg om i et rum som 
tøt av virkelige bøker og 
dokumenter! A v omslaget 
på en juridisk utseende 
dokumentsamling såes at den 
handlet om rettighet til 
perlefiske på Jæren. Et an
net sted i værelset lå en år
gang av Historisk Tidssk:r.ift 
fra for lenge siden. Her sto 
det en avhandling om et 
tema som har vasket seg: 
Perlefiske i Jæderens elver! 
Hans H. Njærheim kom og 
fikk vite at jeg ville ha 
støtte for vår kamp for 
rettshistorisk oppklaring og 
korrigering. - Du kan få en 
sjekk. Jeg har ikke kontan-

En roman om pragerrevolusjonens dager 

i 1945 

.«Kom med oss efterpå! Ikke test for at du har slått ihjel så og 
sant, Oskar? Vi har leiet en kom- ' så mange tyskere og at du i enhver 
fortabel leilighet på seks værelser henseende og til enhver tid var en 
akkurat idag og trenger en kvinne god patriot». 
til kjøkken og ser:.g». «Og den som ikke har noe 

«Bare en, din gris?» fniser fru gull?» 
Pecha, og tenker takknemlig på sin «Idag har alle gull, og den som 
raffinerte kollega. Av henne har ikke har kan gå ut og rekvirere. I 
hun lært hvorledes en skal ta slike de tyske luftvarselkufferter er det 
menn. «Jeg har en kollega der- gull nok». , 
inne, til to brudgommer trengs to «En hvilkensomhelst kollabora-
bruder, ikke sant?» tør og slyngel kan altså få slik 

«Det lar seg høre. Vi blir snart attest?» 
avløst og så kan du gå med oss «Hva vil slyngel si? Den som 
inn til sjefen for nasjonalkomite- har gull er herre!» 
en. En kjekk kar, han vil du like!» Slagsbrødrene blir oppmerksom-

«Gud, det brølet går på nervene me på trekløveret og komm~r tru
løs! Hva er det egentlig disse fol- ende ~rmere. «~å, hva bllr det 
k '1'>.' til?» grmet en kvmne. «Holder de 

ene Vl . , d Il 'kk' «De? For det meste ute efter at- " kontor erinne e er le.» 
test for nasjonal holdning. Et fint Oskar spytter og svarer verdig: 
ord ikke sant? Og en fin forret- «Hold kjeft, ellers får du bruk 
ning! For et halvt kilo gull h;r du for en tannlege! Slåss ~ider~, mi
nasjonal holdning, og du far at- ne herskaper, herrene l nasJonal-

komiteen har middagspause nå. 
,. • .,. • .,. • .,. • .,. • .,. • .,. • ...,.. ........ .,. • ..r • .,. • .,. • .,. Den som stiller flere slike tåpelige 

lon som sa at me iår laga 
eit eget rige for då får me 
vel den norske krona for 
femogtjue Rogalandsører ! -

Mens jeg var hos Sebulon 
stod rokket, og regnet, slik 
inn fra havet at vannet ble 
presset inn gjennom dobbelte 
vinduer (nye) og måtte uav
latelig tørkes bort fra vindus
karmene. -

spørsmål til oss kan like godt skri
ve testamente. Vi er øvrighetsper
soner og som slike har vi å sørge 
for ro og orden». 

«Det '<kr nr iJmt ~y~(.t~, sW 
hans kollega og slår ham anerkjen
nende på skulderen. 

Folk skjeller og brummer, men' 
så setter de seg resignert på for
tauet og lar seg den medbrakte mat 
smake. Det er jo revolusjon og 
alle har tid nok. På den annen siEfter vakker opp- og ned

kjøring åpner «Norges altan>, 
(FALKBERGET), Norges 
største sletteland, hvor det 
har vært dyrket korn i 4000 
år, denne driftighetens og 
slitets stolte arena gjennom 
alle tider - seg for en villig 
beundrer på en gammel u
kuelig moped fra Jonas 
Øglænd på Sandnes. Arne 
Garborg skrev: - Eg må til 
Jærs. Eg må sjå hav og 

ter. - Jo. Det ligger ikke så Den sterke industrielle 
få under Historisk Tidsskrift virksomhet er på Jæren ikke 
der. - Og mens en nesten sjedd til fortrengsel av jord
J ærstorm bøyet frukttrær bruket som står sterkt. 
som fiskestenger med laks Driftsregnskapene i jord
på forlot vi en storsinnet bruket for 1961 viser at 
efterkommer av Erling disse distrikter ligger best i 
Skjalgsson, fast forankret på landet i netto- inntekt pr. 

Men Lerka stig fraa gløymde et av Jærens sagasteder. _ ifamilie. Fla.tbygden~ på 
Grav På intet annet sted i N or- Østlandet og l Trøndelag er 

de: attesten m~ man skaffe seg 
snarest mulig, for arrestasjonene 
går alt opp i hundretusener. Fra 
det åpne vindu på den annen side 
hører man stemmen til bølge 418. 
Den beretter gråteferdig om de 
grusomheter som SS begår mot 
tsjekkiske barn, og skildrer den 
enestående kamp som den tsjek
kiske befolkning fører mot den 
veldige overmakt av umenneskelige 
tyskere. Ingen hører på, man byt
ter ivrig smykker mot gullstykker 
og omvendt. 

med SigersLjod; ge kan man følge den gamle ført opp med 18.678 k.roner, 
og Vinden stryker inn av Hav l gårds historie som i Roga-l mens Jæren og BoknfJorde~ 

land. Det er ,grunnlag .for å Il li!5ger på. 23.191 kroner l 
hevde at det finnes 20000-. gJennomsmtt. -
25 000 faste .fortidsminner i 
form av gravhauger, hustuf
ter med videre. Selvtilfredse 
statsstyrere burde være klar 
over sitt ansvar og vise 
riksforemmelse slik at det 
ble satt inn flere arkeologer 
i frednings- og registrerings
arbeid. Jevnt over er bønde
ne i Rogaland våkne når det 
gjelder å verne om disse 
minnesmerker som har fulgt 
gårdene gjennom tidene. 

Det sterke Pilsnerøl har gått 
fru Pecha til hodet. Hun ler uten 
grunn og synes at hennes to tilbe
dere slett ikke er verst. Derfor er 
hun nesten misfornøyet da husdø-

'ren åpner seg og vaktene blir av
løst. Oskar og J enda, slik heter de 
to innbruddstyver, skyver henne 

! inn og døren slår igjen. Der ute 
. hører man vaktene brøle ut sine 
befalinger. Man må stille seg i kø, 

, ellers vil overhodet ingen bli slop
,pet inn. 

Samme dag var vi hos 
Sebulon Berland, Brusand. 
Han og broren, Anton Ber

Orre på læren, malt av C. Huss-Dahl. Bildet henger på sam- land, Austråt, Sandnes var 
funnshuset Hauatun i Rista. I kanskje de vittigste menn jeg 

i Derinne lukter det klosett, kar
bol og alkohol. På gulvet snorker 
noen gardister liggende på halm
sekker og skolebenker. Værelset de 
kommer inn i er et klasseværelse. 

I Benkene og pultene er skjøvet bort 
til veggen, bakenfor står noen 

4 FOLK OG LAND 
-------------- møtte på Jæren denne gang., 
LØRDAG 2. NOVEMBER 1963 I Det er mulig det var Sebu- lærens dikter, Arne Garborg. (Forts. J. 8) 
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Arminius: 

General IroDsides dacbok 
Detaljert redegjørelse for 

trekke Skandinavia inn 

planene om 

krigen 

o a 

Krigsministeren Hore-Belisha sammen med Ironside (Chief of 
the Imperial General Staff) og Army CotJncil. 

Il. 

«JEG KAN SE FOR MEG VARE 
STORE SKOTSKE GARDISTER 

PUFFE DE SØVNIGE NORD
MENN TILSIDE - -» 

Franskmennene foreslo å 
lande i Petsamo for å komme 
utenom vanskelighetene med 
de skandinaviske land. Hertil I 
bemerker Ironside meget be
tegnende for britisk mentali-j' 
tet: 

«Disse operasjoner berører ik-I 
ke Norges og Sveriges nøytrali
tet, men medfører fare for krig 

med Russland med alle dens 
komplikasjoner. De hjelper oss 
heller ikke til å få tak i Galli
varemalmfeltene. De er rettet 
mot Russland og ikke mot Tysk
land. De innbefatter krenkelse 
av norsk nøytralitet, fordi en 
base må etableres i en eller an
nen norsk fjord - - Ville det 
ikke være mere virkningsfullt å 
kreve av Norge og Sverige på 
vegne av Nasjonenes Forbund 
passasje gjennom Narvik til 
Luleå og Torneå? Vi ville da 
sikre passasjen av tropper og 
forsyninger via akkurat det sted I 
vi ønsker å hindre tyskerne i å I 

General Ironside sammen med den 
Hore-Belisha. 

beryktede krigsminister '1 

ta - nemlig Gallivare». (Side 
213-214), 

Franskmennene gikk også 
med på dette kravet på vegne 
av Nasjonenes Forbund, men' 
Ironside skriver at han hadde 
liten tro på at det ville virke. 

5. februar noterer han at 
han brød seg ikke så meget 
om innvendingene fra de 
skandinaviske regjeringer, 
men 

«det han frykter mest er en 
passiv motstand - en streik 
blant jernbanepersonalet». (Side 
215 ). 

Og selvom de skulle bli 
kastet ut igjen fra Skandina
via, skriver Ironside; så ville 
de ikke ha vært der forgje
ves, for de ville ha hindret 
tyskerne i å få malm i et år. 

Den gode Churchill visste 
forøvrig råd når det gjaldt å 
krenke norsk nøytralitet un
der den minelegging som han 
nå ville ha utført: 

«Han foreslår å knytte nor
menn,enes manglende evne til å 
vokte sin nøytralitet i ALT
MARK - saken sammen med 
«anything fresh» vi kan gjøre». 

Men diskusjonene gikk vi-
dere: 

«Omkring halvparten av mi
nistrene var for å gå løs selv om 
Norge nektet oss '(1 lande, og 
halvparten var mot». 

«I Stockholm talte noen av 
de franske diplomater åpent om 
den for,estående ekspedisjon til 
Skandinavia. Det t ega v v i s
sel i g Hit ler e n u n d
skyldning for å slå til 
før s t. (Uthevet av oss). Iron
side presset på kabinettet for å 
få en avgjørelse. Tilslutt ble det 
avgjort at «some degree of force 
might be used» (makt kunne 
brukes i noen utstrekning) for 
å gjennomføre en landsetting 
( entry) av våre tropper i Norge 
og førsteministeren trakk selv 
opp instruksene for den øverst
kommanderende for Narvik
styrken. Disse sa at komman
danten kunne prøve en landing 
som det ble gjort motstand mot 
(an opposed landing) hvis mot
standen var svak, men skulle 
avbryte hvis han møtte sterk 
motstand. 

Ironside nektet å binde kom
mandanten pa denne måte. 
Hvorledes skulle han kunne av
gjøre på forhånd, spurte han. I 
om hvorvidt motstanden vtlle bli 
svak eller sterk? 

Når det gjaldt svenskene, 
så fremhever Ironside påny 
at de ikke ville være med på 
Narviklandingen: 

«De har ingen illusjoner og 
er helt klar over at vår landset
ting vil bety krig i Sverige. Jeg 
kan ikke laste dem». 

Churchill på sin side var 
Forts. side 7 

Oberst Konrad Sundlo: xxxx 

NARVIK 1940 
«BYEN MED KANONEN» 

Det er dette som er sann- i Det er en meget utbredt misforstå
heten om det såkalte «forre-I else at Sundlo skulle være dømt 
deri i Narvik». for noe forrederi før landssvik-

Når dette ikke er så kjent forseelsene etter 28/6 1940 be
som det burde være, er for- gynte. Dette henger sammen med 
klaringen den, at vårt lands at avisene har inneholdt så ufull
presse var svært så romslig stendige referater av saken mot 
når det gjaldt å rakke meg til Sundlo. Arbeiderbladet inneholdt 
som «forrederen fra Narvik», for eksempel ikke mere enn ~ 
før min sak var ret~slig be- linjer fra Lagmannsrettssaken om 
lyst, men overordentlig spar- hva der ble fremholdt til Sundlos 
som på spalteplassen når det gunst. Den fordom mot Sundlo 
gjaldt å fortelle leserne at jeg som det lyktes general Fleischer å 
var frikjent. skape ved sitt uriktige kommuni-

Herom skriver min for- ke som ble utsendt i radio 10/4 
svarer, høyesterettsadvokat 1940 råder fremdeles på mange 
Henrik Bergh: hold. Den Militære Lagmannsrett 

Oslo, den 6. oktober 1948 karakteriserte kommunikeet etter 
fortjeneste og uttalte at han ved 
dette «uberettiget ble stemplet som 
krigsforreder» - Som følge av 
det uriktige kommunike, har pub
likum oversett divisjonssjefens u
heldige disposisjoner natten til 
9. april. Disse er kritisert både av 
major Omdal, oberst Munthe
Kaas og av major Nordlie (den 
siste i bilag til innstillingen fra 
Undersøkelseskommisjonen av 
1945). 

Herr Apoteker Siljan, Kabelvåg. 

KONRAD SUNDLO 

Jeg takker for Deres telegram 
som jeg mottok i går. Jeg har 
sendt telegrammet over til Gene
raladvokaten. 

Telegrammet kom ikke frem 
før saken var pådømt i Høyeste
rett. Imidlertid var Sundlo alle-
rede ved den militære Lagmanns
retts dom frifunnet for alt sam" 
spill med tyskerne på forhånd og 
for forrederi den 9. april. Hva 
han ble dømt for var noen for
glemmelser ved disponeringen 
natten til 9. april og for alvorli
ge landssvikforseelser -etterat han 
den 28. 6. 1940 var kommet til 
bake til Oslo etter å være løslatt 
fra tysk krigsfangenskap nordpli 
(i Narvik og ved Bjørnefjell). 

Aktor i Høyesterett snakket for
resten fortsatt om Sundlo som for
reder, men Høyesterett tok intet 
hensyn til det. 

Ærbødigst 
HENRIK BERGH 

SLUTTBEMERKNINGER. 
Narvik var under krigen 

Forts. side 8 
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I I 

URETTEN I NURNBERG 
Forts. fra side 1 også nå at det var det. Men: rekke denne anklage frem å peke på at det ikke forelig-l bokens kapitler, som vil gi 

og ærlig fremgangsmåte un- hva ville England vel ha for å bringe USA og England I ger noe bevis som hviler på ; et godt inntrykk av hvor om
der prosessene seg hurtig er- tenkt hvis man i 1902 høy- i forlegenhet og å ydmyge autentisk materiale for pro- fattende den er: Seden til 
kjenne. De gjør dommen ab- tidelig hadde stemplet det dem. Skal man kalle det jus- pagandapåstandene om at motsetninger, Hitlers rolle i 
solutt ugyldig. som aggressor, var trengt tis? Men det er ennu ikke minst 6 millioner jøder er den europeiske politikk til 

Den første feil var alle- inn i landet, hadde tråkket alt, for da anklage ble reist omkommet på Hitlers' ordre i august 1939, Englands reak
rede hypotesen om at Hitlers det ned som et menneske- mot disse ledende tyskere for gasskamre. Det mest aksep- sjon på Hitler og det nasjo
krige hadde vært aggre- hetens skadedyr og hadde forbrytelser mot folkeretten table anslag på 2. verdenskrig nalsosialistiske Tyskland, 
sjonskriger som de anklagede stillet dets ledende militære og menneskeheten, satt der som omkom i 2. verdenskrig Storbritannia planlegger og 
hadde vært delaktige i. Man og politikere for retten og blant dommerne igjen re- stammer fra det internasjo- begynner en preventivkrig, 
gikk i Niirnberg like behen- dømt dem til døden? Men presentanter for stater som nale Røde Kors' statistikk. Den engelske garanti for 
dig som konstant ut fra det var dette som var situa- militært var gått frem like Den slår fast at det samlede Polen og dens følger. Hoved
falske forutsetninger. Var sjonen i Niirnberg. Og den tvilsomt som, om ikke verre tap «av ofre for forfølgelse årsakene til 2. verdenskrig 
det «aggresjon» å kreve at som fremdeles finner pro- enn Tyskland. av politiske, rasemessige el- - resyme, Den europeiske 
tre millioner i Sudetenland sess ordningen og dommene i A hevde at den omfattende ler religiøse grunner, som fra krig blir til verdenskrig, 
skulle komme under tysk Niirnberg retltferdiggjorte, tilintetgjørelse av byer og 1939 til 1945 døde i fengsler Japan, Pearl Harbour og 
styre, eller at Danzig, 96 den må hvis han vil være sivilbefolkning uten hensyn og konsentrasjonsleire», be- krigen i det fjerne. østen, 
prosent tysk, efter eget øn- ærlig medgi at Tyskland hvis til alder, kjønn, yrke eller løper seg til omkring Folkerettsovertredelser, Ho
ske skulle bli en del av riket? det hadde vunnet krigen og fortjeneste ikke var grusom- 300.000. Dette tall stemmer vedårsaken til aksemaktenes 
Var det aggresjon å angripe hadde laget prosess mot Hali- heter, men holdt seg strengt med anslag fra andre trover- nederlag, Krigen fra strate
Russland, da dette allerede fax, Montgomery, Bomber- innenfor rammen av de aner- dige, erfarne statistikere, gisk, militært og politisk 
hadde falt inn i Finnland~ Harris, Bevin, Roosevelt, kjente krigslover, beviser som ikke har den ringeste in- synspunkt, Russlands frem
Polen og de baltiske land og Wilson og alle de øvrige, bare grovt hykleri. Og dog teresse av å skåne Hitler og marsj, Krigens resultat, 
dermed ;uundgåelig hadde ville vært fullkommen beret- ble G6ring spesielt dømt for nasjonalsosialismen. Til idag TysklandS skjebne: hevnens 
vakt den frykt hos Hitler at tiget til overensstemmende bombarderingen av Coven- foreligger det altså ikke det politikk, Rettsnedverdigelsen 
det ville angripe Tyskland med de alliertes retnings- try. minste bevis for at disse ved krigsforbryterprosesse
ved første og beste leilighet linjer for Niirnberg å dømme Ødeleggelsen av tyske byer 300.000 med fOl~ett er blitt ne, Den siste verdenspolitis
og dermed gjøre et stort dem for skrankene av den svarte ikke engang til detj tilintetgjort i tyske gasskam- ke utvikling bekrefter den 
skritt mot den åpent for- alment gyldige justis og rett- som var vanlig under sivili- re. De fleste av dem døde britiskefeilkalkulasjon. Til 
kynte bolsjevisering av ver- ferdighet. sert krigføring, og langt min- sikkerlig av sult, kulde og slutt bringer boken bilder 
den? Hvis det var aggresjon Og nå vil vi se på et ek- dre var den forenlig med noe sykdom, i stor utstrekning og levnetsbeskrivelser for en 
fra tysk side, så var det på sempel på oppnevnelse aven etisk bud, men engelsk- som følge av krigsforhol- rekke ledende statsmenn og 
samme måte aggresjon fra retts deltager i disse prosesser mennene var de første som dene. diplomater. 
britisk side å angripe Tysk- ,som kan gjøre en helt be- dømte Hitlers gjengjeldelses- Er det i det hele tatt mulig ~~ 
land i 1939 med den begrun- styrtet. Over disse tyskere aksjoner. Og nå ser vi nok en å godta tvilsomt bevismateri
neIse at det hadde rent satt tildoms representanter gang hvorledes forutinntatt- ale eller dommer avsagt på 
Tsjekkoslovakia overende, for en makt som sikkerlig heten rådet i Niirnberg. Det grunnlag av dette når man SANNHETEN 
var falt inn i Polen og tilslutt hadde begått nøyaktig det som var helt legitimt for de dog vet hvor dypt politiske (Forts. fra s. 2) 
ville bli en fare for England man la Hitler tillast. Stalin allierte, ble i sannhet til en fanatikere i Europa kan ned- Christensen sammen med 
selv. Sikkerlig ville det aller og hans medhjelpere hadde grufull forbrytelse straks verdige seg når det gjelder 
ringeste av virkelig upar- angrepet flere suveræne sta- Tyskland hadde gjort det. lidenskapelig forfølgelse av 
tiskhet i Niirnberg ha visst ter, hadde besatt dem, og Den høyst «pinlige» kjenns- sine fiender? Declor er da 
at anklagene om «aggresjon» når det gjaldt de baltiske gjerning, at England inn- også tusener av mennesker, 
og «sammensvergelse for stater, annekterte dem som førte forholdsreglene med også i England, urokkelig 
aggresjon» var trukket efter Hitler. Hvis vi unnskylder bombeangrep på sivilbefolk- overbevist om at G6ring, von 
hårene og bygget på forut- Stalin, så må vi også unn- ningen og dens boligkvarte- Ribbentrop, Jodl, Keitel og 
inntatthet. Hvorledes kan skylde Hitler. Begge hevdet rer og avslo å akseptere Hit- de andre uten noe slags 
noen med tilbakevirkende at de hadde vært berettiget lers forslag om å bannlyse rettsgrunnlag ble sendt i dø
kraft bli trukket til regn- til å gjøre hva de gjorde, og en slik barbarisk fremgangs- den på den mest uverdige 
skap for en «forbrytelse» begge hadde den samme måte, hvorved det påtok seg måte. 
som først ble til en «forbry- rett til å hevde det. Dømmer det fulle ansvar for det tyske Det må også understrekes 
telse» da det var beleilig for vi Hitler, må vi dømme Sta- «Blitz»-angrep på britiske at de allierte i Niirnberg har 
anklagerepresentasjonen å lin og i stor utstrekning byer, ble i Niirnberg omhyg- skapt en uhyggelig presedens 
kalle det en «forbrytelse» ? faktisk alle de allierte. Dess- gelig fortiet og forbigått. for kommende kriger og for 

Det står fast uten tvil at uten hadde Stalin og Hitler Men bortsett fra krigfør- egen behandling i tilfelle de 
Hitler, tiltross for alle under sluttet en pakt med hver-lingsmetodene i engere for- eller enkelte av dem skulle 
mysteriøse omstendigheter andre om å dele polen med stand, så la oss engang sam- bli beseiret. Feltmarskalk 
funne og av de mest for- en halvdel på hver. Og dog menligne disse dommeres Montgomery har åpent be
bitrede fiender av det tyske satt her i Niirnberg en rus- skyld med tyskernes med kreftet det i en tale i Paris 9. 
rike fabrikerte dokumenter, sisk dommer ved dommer- henblikk på «slavearbeide», juni 1948. I Koreakrigen for
arbeidet for og til slutt bordet og dømte de menn deportasjoner, utryddelse og skrekket kinesiske kommu-I 
kjempet for det han holdt til døden som Russland var lignende. Hadde Tyskland nister alt britiske lesere med 
for vesentlige rettigheter og blitt enige med om å de- først pådratt seg anklage for truslen om at man ville an-
krav fra hans store nasjons le Polen, en russisk I disse. forbrytelser? Hvorledes vende Niirnberg-«prinsip-
side. Og så lenge det ikke dommer hvis land sta- var det med Sovjetsamvel- pene». 
finnes noen internasjonal dig og iherdig behandlet det? Hadde ikke det, uten å I fremtidige verdenskriger 
autoritet som omstøter et alle mennesker og landets være foranlediget til det av vil ikke bare beseirede stats
folks begreper om rett og u- rett med total misaktelse. krig, allerede ladt hundre- menn, industriledere og ge
rett, har hver nasjon den Faktisk hadde russerne sogar tusener, nei millioner av sin neraler bli likvidert, men ut
fulle rett til å gi begrepene den dristighet, eller kan- befolkning sulte ihjel, plyn- sikten til dette gjør det til 
rett og aggresjon sin egen be- skje heller kynisme, i Niirn- dre, deportere og massakre- visshet at man vil gjøre bruk 
tydning. En inngripen her berg å reise anklage om at re? Fra 1929 til 1939 hadde av de mest brutale og gru
fra et annet folks side er tyskerne hadde ombragt po- Stalin ikke bare myrdet og somme ødeleggelsesmetoder 
ganske enkelt påtrengenhet, lakkene i Katynskogen, lenge slept bort titusener av kulak- for å avvende nederlaget og 
den vilkårlige utlegning fra efter at nøytrale sakkyndige . ker (velhavende storbønder), likvideringen. Prosessene i 
en annen nasjon anmasselse. uten den ringeste skygge av men overladt minst fire mil- Niirnberg og Tokio har prak
England hevdet for eksempel tvil hadde påvist Sovjetsam- lioner russiske bønder til tisk talt stilt befalshavere i 
at det hadde vært berettiget veldets skyld. De engelske, sultedøden for å tvinge resten fremtidige kriger i den 
til å kjempe mot boerne, men amerikanske og franske dom- til å gjennomføre sine sosiali- tvangssituasjon ikke å nøye 
stod riktignok helt alene mere var behendige nok til serings- og kollektiviserings- seg med halve forholdsreg
med denne påstand. Nesten å ignorere denne anklage un- planer. At nettopp sovjetre- ler. Vil et folk på bakgrunn 
alle andre europeiske na- der den formelle rettergang gjeringen beskyldte et annet av de i Niirnberg felte dom
sjoner betraktet det som en og dermed å beskytte folk for «forbrytelser mot mer våge å la giftgass eller 
ren aggresjonskrig - og de Russland. Sannsynligvis menneskeheten», er vel den enda mere dødelige kamp-
fleste engelskmenn mener i la russerne i første bitreste og mest kyniske vits midler ubenyttet ? 

som historien kjenner. * 
LØRDAG 2. NOVEMBER 1963 Det kan være på sin plass Men la oss elle~s nevne 6 FOLK OG LAND 

«Jahn, riksadvokat Sund og 
høyesterettsdommer Solem. Si
den kom også ordfører Trygve 
Nielsen, borgermester Hartmann 
og politimester Welhaven». 
(Bergrav s. 16). 
Den 15. april var Welhaven 

igjen på ferde. Jeg siterer 
her Welhaven selv: 

«Forhandlingene hos fylkes
mann Christensen om etablerin
gen av Administrasjonsrådet 
skulle finne sted 15. april». 
«Jeg beordret min tyske liv
vakt til å ta oppstilling i korri
dorene utenfor fylkesmannens 
kontor, som lå på hjørnet av 
Karl Johans gate og Kirke
gaten i den gamle posthusgård)}. 
«Jeg ville også ha visshet for 
at det om nødvendig ble brukt 
makt og skutt. "Gewiss, herr 
Polizeiprlisident", var svaret». 

Her ble da «herrene» enige 
med tyskerne om å danne et 
«Regierungsausschuss» som 
skulle være meget mere 
medgjørlig enn Quisling og 
som ville: pasifisere landet og 
svekke nordmennenes mot
standskraft på en ganske an
nen effektiv måte enn Quis
ling ville. 

Mens dette foregikk, satt 
Berggrav på sitt kontor og 
ventet på utfallet. Han skulle 
vi~e sin troskap mot gene
ral Engelbrecht og politi
mester Welhaven ved å rei
se opp i Nordmarka. Denne 
ferden er siden blitt kalt 
Berggravs ferd med roper
ten. Og så vil jeg sitere Berg
grav selv (side 26 i boken: 
«Da kampen kom»). 

«Kl. 10,45 (mens Fredrik 
Forts. side 7 

• 
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.1 SANNHETEN Ironsides daebok 

F f 
'd Forts. fra side 6 kunne bli hørt på langt hold,'. 

orts. r,t SI e 1, Kansk' R d h tt hb" . Je. enau. ar re , a esøkt 6. divisjon avla be- Ramm satt hos meg) ringte det: «Med meg gikk politisekre-
oppsatt på SIer Ironslde, «TIden har søk i Narvik og også overfor «Dette er Vidkun Quisling. De tær Borgen og de to Oslobe-

«å forsere sakene (forcing the kommet for oss til å bli like obersten røbet litt om plane- må øyeblikkelig reise opp i den tjenter Jens Ropstad og Lars 
things) ved å minelegge de brutale som tyskerne»(!) ne. Noe forøvrig også orlogs- tyske legasjon og få stoppet Molstad». 
norske farvann». På side 238 i boken heter kaptein E. A. Steen bekref- denne galskapen med et admi- «Så gikk jeg ut i skogen for l\ 
2. mars noterer Ironside: det: ter i «Norsk Tidsskrift for nistrasjonsråd. De blir landsfor- bruk roperten om det skulle 

«Det var praktisk talt krigS-I «29. mars bekreftet kabinettet' Sjøvesen» for mai 1951 (side reder hr. biskop». «Hvordan være noen sårede. Jeg ropte: 
kabinettets mening at vi burde avgjørelsen av Supreme War 179). mener De, - landsforreder ?» «Her er Norges Røde Kors. Er 
la vår Narvikekspedisjon seile Council. Miner skulle legges ,«I midten av februar under- «Ja, dere utleverer jo landets det noen norske gutter som tren-
og også lande selv uten nord- I ved kysten av Skandinavia og søkte britiske og franske stabs- styre til tyskerne». ger råd eller hjelp så si fra"». 
mennenes ønske. A gjøre dette også i Rhinen.» offiserer mulige landingssteder Og det er jo riktig som (Se side 8-31 i Berggravs 
hvis ikke nordmennene faktisk D t bl f ° i Norge.» Quisling sa. A tillate en fore- bok). 
~ d d 'l o k e e orøvrig ogsa enig-gJor e seg re e ti a s yte på het om at Luleå-trafikken Resten av historien vil l~big og fredelig okkupa- Berggrav og 3 av Welha-

oss. Vi kunne så fortsette med skulle avbrytes ved mineleg- ellers i store trekk være sJon fra en vennligsinnet vens politimenn var altså 
å snakke om bruken av jern ba- ging fra fly senere på våren. kjentj fra før. Fra Ironsides makt er jo ikke landsfor- Norges Røde Kors. 
nen og bli noen tid i Narvik. Som det før har vært side var alt klart til i for- rederi, (Finnland gjorde jo . Mens Berggrav var på tur 
Jeg kunne ikke få ut av dem om b' d l d det) h' N dm k fl' meddelt i FOLK OG LAND m ese me mineutleggin- samme, VIS man bare l or ar a a ~ regjeringen 
de mente at vi burde gjennom- motsatte imidlertid fransk- gen 8. april å foreta en selv beholder suvereniteten. Quisling, og Welhavens 
t;::g:;~~::~~i:;~ ie!t~~v:ZI:>~: me~nene seg li.kevel mine- ~andsetting i Narvik og også O.g det var det Quisling «råd» kom .altså i stedet. Det 

leggmgen av Rhmen. l andre norske byer. Men la gjorde. Noe ganske annet er' ble kunngjort i 7-nyhetene 
° I mello~tiden nektet .så, Det ble altså bare tilbake oss gjengi Ironsides egne det å la denne okkupasjons- 15. april. 

bade S~erIge og Norge tll- mineleggingen i norsk' far- notater fra 8. april: makten ta suvereniteten og Den 16. april holdt Berg
latelse tllla~ding fo: de alli- vann og krigskabinettet be- «Vi la minene ved Narvik få sivilforvaltningen. Og det grav tale i kringkastingen 
erte. Ironslde skriver om stemte 5. april å gå i gang uten hendelser og kringkastet var det Administrasjonsrådet om Nordmenns holdning». 
~or~mennene at de «natur- med den. Ironside beklager det til hele verden. gjorde. Pussig, ikke sant? 
hgvlS følger svenskene». . at franskmennene motsatte Så foretok vi forskjellige luft- Den selvsamme mandag General Falkenhorst hadde 

11. ma.rs notere~ Iro~slde: seg mineleggingen i Rhinen, .r,ekognoseringer som viste at en kl. 13,30 kom en politibil som før nevnt fått rett til å 
<~Kabmettet avgzorde tdag ;J for derved villet oppmerk- tysk flåte forflyttet seg ut av fra Welhaven for a bringe ordne med regjeringsmyn

gå tgang med Narvikplanen uten somheten i verden blitt av- Balticum. Det så ut som om det Berggrav opp i Nordmarka. digheten i det okkuperte 
hensyn (at all costs) og å kom- ledet fra det norske fore- var troppetransportskip med Denne skriver: Norge. Han ville ikke ha en 
me til havnen og gjøre krav p;J tagende. Nå vil den. Det hadde kommet en «Mens jeg ventet kom en norsk regjering som påbe-
passasje t~l Finnland. Vi arbei- «all oppmerksomhet i Europa melding fra København som telefon fra den tyske general ropte seg norsk suverenitet. 
der nå Videre p;J denne plan, bli rettet mot oss mot v;Jr sa at tyskerne efter ordre av Engelbrecht. Det viste seg at han Han så seg derfor om efter 
hvilket betyr at vi må være for- «brutale» krenkelse' av norsk Hitler hadde gått i gang med å hadde gjort ferdig en tysk en mulighet til å få styrtet 
beredt på en landing under mot- nøytralitet». okkupere Narvik. V i ha dde eskorte». regjeringen Quisling, koste 
stand. J ,e g kan se for meg REN O W N og B JR _ . «Welhaven hadde imidlertid hva ° det koste ville, og fant 
v åre sto res k o t s k ega r- Så ble notene om mine- MIN G HAM med t o I v gjort klar en elektrisk høyt- altsa som Welhaven selv for
d i ste r p uff e des ø v n i- leggingen levert de skandi- des tro y e reI i k e syd for taler som vi fikk med så jeg teller, en villig hjelper i po-
gen ord men n a v vei e n naviske ministre og herom N a r v i k o g h o ved f l å _ litimesteren i Oslo. 
k l o k ken 5 om mor g e- skriver Ironside på side 247: ten un der vei sti Ide n '" Da regjeringen Quisling 
ne n. (Uthevet av oss). Det «Halifax rapporterte at minis- nor s k e k y s t. (Uthevet av toget i Norge i 1940 i det falt, ble det norske flagg på 
s~nes. utenkelig at nordmennene trene hadde en meget vanskelig oss). Hvis tyskerne virkelig var første bind av den ';ftore bri- stortingsbygningens flagg-
vtl g/øre noen motstand hvis de tid med å sende inn notene (;J på vei til Narvik, ville de bli tiske krigshistorien som nå blir stang firt og Norges suvere-
blir overrasket p;J en eller annen fortelle de norske og svenske fanget mellom disse to flåter.» uta~be~det efter ordre fra re- nitet de jure gikk tapt. 
måte. Selvsagt støtte vi sammen regjeringer at de allierte holdt (Side 247-248). regJeringen.» Istedet fikk viDer Herr 
med Utenriksdepartementet, som på å legge miner) til Stockholm Reichskommissar Terboven 
ønsket å beskytte seg selv ved;J og Oslo. Den gamle svenske Men så 'skjedde følgende: Ironside var ellers fortør- og Welhavens «råd» under 
sende melding til alle mulige, bemerket: «S;J er våre to land ,«Den natt, the Home Fleet og net og noterer: navn aV! Regierungsausschuss 
innbefattet amerikanerne, i den meget nær ved krig». Hva the Second Cruiser Squadron Et fryktelig eksempel p;J like- eller Administrasjonsrådet. 
henSikt «to put ourselves right han mente vet jeg ikke.» seilte for ;J stanse dem, mens gladhet fra marinens side! (Stryk det som ikke passer). 
with the world». (Side 226). S t'di bl .. the First Cruiser Squadron som Efter å ha lagt sine miner dro Men at Welhaven selv ville 

am l g e Ironsldes m- h o Id t P å ;J t a om bor d de avsted og tillot omkring seks fortelle at stor-tyskeren Fal-
12. mars kom f.redsslutnin- strukser for foretagendet v åre tro p per for Ber - tyske destroyere, en undervanns- kenhorst var opphavsman-

Rgen l mdellom Fmnland og godtatt 'av krigskabinettet : gen og Sta van g e r (ut- bJt og 10 andre skip å slippe nen til «Der Regl'erungsaus-
uss an og dermed forsvant S 'dl' . h ) f kk . ('1 

d t I 'd' b t « om 11 rgere var det Ikke hen- evet av oss i ordre om;J rnn tI Narvik)>>. schuss» og til fJ'ernelsen av 
e ronsl e e egner som 'k å' f l la d br" I ° k dd ( .. SI ten g/ennom øre andset- em 1 Ig/en og sutte seg Ef te t lskm Norges suverenitet og at han 

«pas u et» pretext) for m- t' h' 'kk d til . kt E k k' fra enge ennene 
t . . rngen VIS l e nor mennene /a en. s ortes lpene or på denne °t' h dd b selv var fødselshJ'elper, det 
ervensJonen. Men Churchill d (l å . b 'd Narvik og Tro n d hei m _ k . . rna e a e ragt . t f 

gav
t 

seg Iikke:d Alt 14. mars ;;/~øn:e":oke~" mots~::r sZ:lf; tro p p e ski pen e fik krigen tIl Norge mens Sveri- synes Jeg er e orunderlig 
no erer ronsl e: k'l 'd (b b dog s å ord r e ;J '1 ge ble reddet bare ved et til- spill av skjebnen. 

W. s yves tt SI e e rushe sam dO m s ete felle, sendte de i land helt Professor Skodvin har 
« mston ha~ nå foreslått d aside )>>. (Side 274). men mer e ste n a v t'l tr kk l' skildret da ls . 

okkupere NarVik uten påskudd f l åte n». (Side 248). u Ise e. 1ge ~roppestyrker nne· en av regJe-
av å hjelpe Finnland». Og her kommer vi da inn og førte sm krig uten hen- ringen Quisling og dannelsen 
Nå begynte også fransk- på den rol.le visse nordmenn Men her forlater vi gene- syn til de norske tropper av den tyske motregjering, 

mennene å bli aktive efter at h~lt. opp l ~e aller ~øyeste ral Ironside et øyeblikk og som ble forrådt gang på gang som tyskerne kalte «Der Re
Reynaud hadde overtatt le- stillmg~r. spllte for a lette gir ordet til VERDENS skammelig og, hensynsløst. gierungsausschuss» og som 
delsen. 19. mars noterer Iron- det britIske kupo uten at GANG, som i et privatteie- Det. er i den henseende nok her går under navnet Admi
side: folke~ skulle forsta hva som gram . til avisen fra Stock- å vise til dagsbefalingen til nistrasjonsrådet, i sin bok 

foregikk. iDerfor den mang- holm l 1952 beretter: oberst Getz 3. mai 1940 efter «Striden om okkupasjons-
«Han (den franske ambassa- lende mineutlegging og me- «Storbritannia var 8. april 1940 at han var blitt; ladt i stikken styret i Norge.» 

dør Corbin) argumenterte med kl t l Men make til dO l' hi to-I . hadd fdd d l d get annet. Og kanskje er det ar til å gjøre invasjon i Nor- u en. varse. Vi skal gjengi n . ar 19 s ~envt etne er ag ve også grunnen til at den mili- ge, men Admiralitetet hvor den l neste nummer. rie har jeg aldri lest. Den er 
finske fred og at det var tære granskningskommisjonS Churchill var sjef, uts~tte p;J Og så får da leserne be- pr~ppf~ av gale gjetninger, 

nødvendig å ta igjen det tapte. innberetning er blitt under- eget ansvar landgangen i Nar- dø~me det grunnlagl Eidsi- l~muasJoner, fortielser og 
Franskmennene maste på oss om slått på en ukonstitusJ'onell vik, Trondheim, Bergen og Sta- vatmg lagmannsrett hadde direkte selvmotsigelser. Det 
å okkupere norske havner. svesi- f ° kunn d ul' h 
I 

. måte slik overlege Scharf- vanger, og troppene ble tatt i or a dømme undertegnede e a um 19 a vært 
et Narvik, og å ha i sikte fort- f l f bl å noen større k t o h fOtt enberg har slått fast offent- and fra skipene ig/·en. Ordre or . a. ha skrevet «et . .. uns a' a a . 
satt sikringen av Gållivare /'ern- l o • tak l pohtime t W lh ig. ble også gitt til de britiske fl;J- angrep pa var regjering og s er e aven 
malm/elter». (Side 230). Eld f og latt ham f rtell H La oss i den forbindelse test yrkene som lå utenfor Nar- ng an or disse forhold før o e. an og 

_ ............................................................... også notere oss hva oberst vik, om ;J begi seg ut i Nord- 9. april.» tyskeren Engelbrecht begynte 
Sundlo har anført i den be- sjøen. Derved fikk den tyske «Skjønt tiltalte som offi- i~trigene mot Quisling en 
retning om Narvikaffæren marine høve til å operere s;J ;J ser efter rettens mening» tIme efter: regje:ingsd~nnel-
som har vært gjengitt i si uforstyrret under sitt in va- burde visst bedre! sen 9. april og SIden glkk de 
FOLK OG LAND om det sjonsforsøk. Disse opplysninger arm i arm som en skyttel i 

HUSK 

halvoffisielle besøk av vest- ble gitt i en offisiell rede- ARMINIUS Ports. side 8 

................................................................ allierte offiserer som efter å gjøreIse for det allierte felt- LØRDAG 2. NOVEMBER 1963 FOLK OG LAND----7 
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større bord ved siden av hver- Pecha setter seg også og forsøker ~ ~~ ~ ti c c e. 1.. 

Dø 

andre og bak dem sitter femten I å virke ubesværet skjønt hjertet I . 
eller tyve menn. På bordene ligger hennes gjør ville sprang av opp-I DEN SPANSKE BORGER- I ISRAEL FO~ .RIKT? . «DENN "":IR F~.~REN -» 
alt mulig: flasker, pelser, smykker, hisselse. ,KRIG. I Den admIlllstrerende dl- En flokK bntls:~e gaster 
pølse, sigaretter og rundstykker. «Hvem er denne person?» spør I Hele den norske dagspres- rektør i USA's organisasjon som drakk seg fulle på 
Innimellom noen revolvere. doktor Braun og uten å vente på j se, ibefattet den borgerlige, for utenlandshjelp, David i Helgoland, råket til slutt i 

Fru Pecha er glad over at en av svar buldrer han løs mot henne: har som kjent kappes i å for- Bell, uttalte nylig i Senatets; kladdene på en flokk franske 
hennes to ledsagere akkurat raper «Reis Dem! Her er et offentlig telle sine lesere at den sp an- utenrikskomite, at «Israel er: matroser og ble jaget om
høyt og ugenert for av bare over- kontor og ikke et vertshus!» ske borgerkrig var et slags altfor rikt» til fortsatt å fål bord igjen. Da de medtatte 
raskeise hadde hun gitt et gisp. «Ta det med ro», griner Oskar fascistisk kup hvor landets amerikansk hjelp. Israel har, I briter måtte trekke seg til
Mennene her - disse menn kjente bistert. «Når man snakker med lovlige demokratiske regje- sa han, fått høyere USA- i bake, istemte franskmennene 
hun alle sammen. Alle er kassebe- bruden min, så må man ha hon- ring ble slått brutalt ned hjelp pr. innbygger enn f for hll hals den gamle, gode 
drøvere, rovmordere og innbruds- ning i munnen!» takket være tysk og itali- noen annen stat i verden. I I «Denn wir fahren gegen 
tyver. Bare han i midten er en I Pol da, i undenerdenen kjent un- ensk hjelp. Sovjetsamveldet samme forbindelse opplyste. Engeland - ._- !» 
kjent pragersakfører. . der navnet «bankieren», som her derimot hadde naturligvis formannen i komiteen, '.Vil-! * 

Ingen i Prag kunne påstå, og I har overtatt rollen som formann, intet med saken å bestille. liam Fulbright at Israel f~a l BEFRIELSEN. . . 
gjorde det heller ikke, at denne begriper straks. «En nattsvale, Men efterhvert stikker jo privat og offisielt an;erl: i De. 7?O.OOO mnb1?gere 1 

sakfører gledet seg over noe godt hva?» grynter han med kjenner- sannheten hodet frem på de kansk hold hittil har fatt l \. den tldlIgere portugIsIske en
rykte, men ingen våget å tre of- mine. mest uventede steder. I for- alt to milliarder dollars, eller klave Goa pa vestkysten av 
fentlig opp mot ham. Hva var det «Hvem skal det være?» knurrer bindelse med den siste tids ca. 14 milliarder kroner. India har sendt regjeringen 
nå han het? Et tysk navn har han doktor Braun, som ikke har for- hendelser, hvor det berettes * et manifest, hvori det heter: 
- riktig, Braun het han. En god stått, hissig. om forsøk på å bedre for- DEN NYE PAVE. «Vi var et lykkelig og til-
venn av kommissær Hora, av den- «Nå da, dra til sjøss, kjenner du holdet mellom Franco-Spa- Paul VI har i motsetning freds folk. Hver bonde hadde 
ne jammerlige sadist. Men hvorle- meg ikke Jeg er jo jomfruen av nia og Krustsjov-Russland, til sin forgjenger Johannes tak over hodet og tre målti
des var han kommet i dette sel- Orleans!» sier fru Pecha frekt. heter det nå at den største XXIII karakterisert kommu- der mat om dagen. Men in
skap? Forbryterne småler. Den slag- vanskelighet er dette at den nismen som en «fordervelig derne sendte oss sin hær 

. Fru Pecha er ikke redd for å ferdige protistuerte er efter deres spanske riksbanks gullbe- og dødelig sykdom», og er- som i frihetens navn ødet 
bli gjenkjent av ham eller av andre smak. holdning, hele 585 tonn gull, klært krig mot den materi- vårt land og voldtok våre 
medlemmer av nasjonalkomiteen, «Hennes veninne er ved en feil- i 1937 midt under denne alistiske ideologi. Han har kvinner. Goa er blitt en 
hun har jo alltid levet i skyggen tagelse blitt huket av oss» forkla- borgerkrigen ble bragt til det også nektet å motta i audiens indisk koloni.» 
av sin vakre kollega. Den som rer Jenda. «Hun er min ven inne Moskva som ikke blandet seg Krustsjovs omreisende jour- ....................................................... . 
kom til dem i forværelset til politi- også. Vi trenger altså to attester opp i borgerkrigen av den re- nalistsvigersønn, som villig FORLOVELSESRING-
presidentens rum hadde bare øy- for nasjonal holdning». gjering som slett ikke var ble innladt av den avdøde SPECIALEN 
ner og smil og komplimenter for «Det skal du få», nikker Pol da kommunisitsk, men bare de- pave. 

* Helena. Hun hadde alltid ergret velvillig og blunker med de skje- mokratisk. For nå vil ikke de 
seg over det, men idag er hun glad lende øynene. Hos ham vet man røde levere tilbake tyve- SVEITS TAR FORBEHOLD. 
over at hun så å si var forblitt I aldri hvor han egentlig ser. godset, noe som Franco kre- Sveits har tatt visse forbe
usynlig. I sitt innerste, som er gjen- I «Hvor meget har dere samlet ver hvis det skal komme til hold i sin tilslutning til av-! 
nomsyret av politiforskrifter, føler! sammen hittil?» spør Oskar inte- en avspenning. talen om stans i atomprø- i 
hun seg dypt krenket fordi det i ressert. * vene, idet det har forbeholdt i 
øyeblikket ikke lar seg foreta noe «Foreløpig ikke meget, vi må FELLESMARKEDET. seg rett til, å ha atomvåpen.» I 
mot denne bande. heve taksten. Til 1 kilo gull Det er den tyske bundes- Sveits er også faktisk istand 
. Hennes ledsagere v~ser ikke den I pr. attest. En halv kilo til oss, sier republikken som står for til på kort tid å produsere 

rmgeste ærefrykt for sme foresatte, i doktoren, og en halv kilo til staten. 450/0 av den samlede indu- egne atomsprenglegemer. En 
for medlemmene av nasjonalkomi- Det har nemlig blitt kjent at vi gir strielIe produksjon innenfor kan altså regne med at det 
teen. Uten å ~pørre drar de en attester for en halv kilo gull, og I Fellesmarkedet, altså nesten en vakker dag vil finnes 
skolebenk bort hl bord~ne og set- det kunne være noen som ville like meget alene som de originale «Schwyzer Atom
ter seg uten formaItteter. Fru baktale oss hvis vi stakk gullet i andre fem til sammen. På bombli». Det er ene og alene 
,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,.. . .,. . .,.. . .,.. . .,.. .. ,. . .,.. . .,.. . .,.. .. vår egen lomme. Derfor mener annen plass kommer Frank- et omkostningsspørsmål, på 

Narvik 
doktoren at vi må arbeide hånd i rike med 29%, fulgt av samme måte som det er det 
hånd med staten. Fordi det imid- Italia med 16%. Den tyske for en rekke land, deriblant 
lertid også finnes uærlige mennes- innflytelse innenfor Felles- Sverige. 
ker, så kunne det hende, mener markedet kan ikke sies å * 

(Forts. fra s. 5) doktoren, at det en vakker dag ble stå i noe forhold til dette, OGSA BELGIA. 
forøvet et innbrudd og at gullet men det vil sikkerlig rette 

et av de største propaganda- gikk pokker ivold. Men det er ik- seg under marsjen. 
nummere mot NS og meg. ke vår sak, vi er ikke politi. For-

Fra London ble det atter stått?» 
og atter meddelt at «festnin- Oskar og Jenda forstår og be
gen Narvik» var falt i tys- krefter det ved å slå seg fornøyet 
kernes hender ved forrederi på lårene. Fru Pecha har også for
og at Norges forsvar brøt· stått og kveles nesten av motvilje. 
sammen da «Nordens Gibral- Hun skulle gjerne vedde på at 
tar» gikk tapt. kommissær Hora har sine fingre i 

Dette er ikke sant. denne skitne affære. Men hvem 
skulle hun vedde med og hva ville 
det nytte om hun vant? 

Daglig friske blomster 
Blomsterforretning 

SYNNØVE LIE 

Kranser til alle priser 

Frognerveien 30, O s l o 
Tlf. 442230 

SANNHETEN 
Forts. fra side 7. 

veven og vevde til dette «Ad
ministrasjonsrådet» som 
Quisling sa var undfanget i 
dølgsmål og født i misgjer
ning, kom til verden 15. 
april. 

At Engelbrecht var så iv
rig, kan lett forstås når man 
vet at han hadde en kjær 
adjutant, von der Goltz, som 
var i familie med en av 
Quislings mest prominente 
fiender. 

Regjeringen Quisling har 
i «de gode nordmenns» øyne 
plass som en forrederiregje
ring. Men stor-tyskeren Fal-
kenhorst var ikke fornøyd 

Narvik gikk ikke tapt for
di kommandanten - altså 
jeg - var feig, dum, for
reder, eller alle tre ting, slik 
som et vitne påstod, men 
fordi Narvik ikke kunne for
svares mot det tyske angrep. I 
Narvik var ikke noen fest
ning, hvortil kom at divisjo
nen på en meget uheldig 
måte blandet seg inn i mine 
disposisjoner, hvorved en ba
taljon ble tatt til fange uten 
å løsne skudd. 

Alt dette kom frem under 
hovedforhandlingen i den 
Militære Lagmannsrett. - I 
rettslige former ble det kon
statert hva som er sannhe
ten om Narvik. 

;--__________ ~ I med dens innsats for Tysk-
land. Han ville ha en enda 

MALERARBEIDE OG bedre og i de gode nord-
RENGJØRING menns øyne en enda større 

forrederiregjering. Og man-
UTFØRES nen som skaffer ham en slik 

Henv. Miller - Tlf. 67 76 71 I regjering og som eskorterte 
hans erobringstropper inn i 

I samme forbindelse kan 
nevnes at i henhold til en er
klæring fra formannen i 
atomindustriforeningen, .Ma
soin til Agentur Belgar, be
traktet Belgia seg som den 
femte atommakt ved siden 
av USA, Sovjetsamveldet, 
Storbritannia og Frankrike, 
idet landet har byttet til seg 
forskningsresultater fra USA 
industri mot uran fra Kongo. 

Oslo og ledet dem inn på 
Akershus festning, han nyter 
sitt otium og blir intervjuet 
i AFTENPOSTEN som god 
«patriot», mens Quisling ble I 
dømt og skutt som forreder. 
Quisling ble behandlet som 
om det var krig i landet, 
Welhaven som om det var 
fred. Maken til urettferdig
het finnes det intet annet 
folk i verden som kan pre
stere. 

For å finne noe lignende 
må vi helt tilbake til bibel
historien, til den tid da kong 
Akab tok Nabots liv og hans 
vingård ved hjelp av falske 
vitner. Orvar Sæther. 

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

SKRIV EFTER RINGMAL r 
Ringene blir sendt straks jeg 

får bestillingen. 

Gullsmedmester 

Thorvald A.. Olsen 

Skottegaten 20 vI Metodistkirken. 

Bergen 

FORBUNDETS 
KONTOR 

i Kierschows gt. 5, Oslo er 
lipent alle hverdager undtatt 
lørdage fra k.l. 10 til 15 .. 
Sekretæren t .. eff~.r bare ons
dag, torsdag og fredafi i hver 
uke mellom klokken 11 og 

15 - Telefon 377696. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 377696 
Boks 32 14 

El.spedisjonstid alle hverda
[er undtatt lørdage kl. 10-
L5. Redaktør Melsom treffes 
onsdag - torsdag og fredag 
kl. 11 til 15. 

Abonnementspriser: 
Kr. 36,- pr. år, kr. 18,
pr. halvår i Skandinavia. Ut
landet: Kr. 40,- pr. år, kr. 
20,-- pr. halvår. - I nøy-

tralt omslag innenlands: 
Kr. 46,- pr. år, kr. 23,

pr. halvår. 
Løssalg kr. 0,85. 

Annonsepris kr. 0,40 pr. 
mm og spalte. 

Bruk postgironr. 164'50. 

Utfiiver A/L Folk or; Land 
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