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BRITISK TOPPJOURNALIST OPPDAGER
SANNHETEN OM QUISLING
DET FORMODEDE, SMEDE SKRIFT SOM BLE TIL EN EPOKSKAPENDE FORSVARSSKRIFT
«HADDE NORGE HØRT pA QUISLING VILLE DET ALDRI HA OPPLEVET 9. APRIL».

SN
O

resten ikke første gang han
annen. Da jeg dekket rettser i Norge. Blant annet stod
saken skrev jeg annen dag:
han på slottsbalkongen sam«Berget av dokumentarisk
men med Norges stolte bebevis som ble fremlagt i dag
frier Churchill da denne lot I (tyske vitneforklaringer opptatt
seg hylde av et takknemlig
i Niirnberg hos folk som ble
norsk folk i 1945. Og alt før
presset og truet og som selv
verdenskrigen hadde han
fryktet for livet) synes nok til I
spesialisert seg på skandinaå dømme ham, og det synes amerikansk forlag, er fra
viske forhold som korresponoverflødig å forlenge avhørin- første til siste side et
dent fOI1 DAlLY MAIL. Det
gen nok en uke».
overbevisende fOI'lSvarsskrift
var AFTENPOSTEN selv
Og dog:
for Quisling. Så det er ikke
som fremhevet hans betyd«Få en eller annen måte be- rart at det norske forlag som
ning og hans store innsikt
varte han likevel verdigheten hadde sikret seg forlagsretda bladet i nevnte intervju og det var en viss følelse av ten til det formodede nye
for etpar år siden introdusympati for «the underdog» smedeskrUt mot «tforrædeserte ham for sine lesere som var stillet ansi,kt til ansikt ren» fluksens bakket ut da
som mannen som skulle skri- med avbrytelsene og sarkasmene det fikk seg forelagt manuve BOKEN om den store
til den presiderende dommer. skriptet,. For i dette besynnorske landsforræder og den
Han var ikke den svulstige derlige Norge vil man for
blodtørstige nazist Vidkun
sinnsyke som han var blitt ingen pris gi avkall på verQuisling. En kunne merke
frems~ som, m,ea,en kulti- fjens største, lax,;(!sforræder
.' ~lt;,-av' stolt skadevert mann, som kanskje hadde og det stø~t~ an~ll landsfryd' hos denne norsk pres- tatt feil, men likevel ingen' forræder~ 1. hIstorIen.
Hitler»
.
Naturhgv]s kan det paVIses aller største værhane.
Nu skulle da denne u h y r l i g e ·
ses både ukorrektheter og
landsforræder - som bladet
Og ut fra dette gikk så enkelte
feiltolkninger
i
og dets sjefredaktør 10. april IHewins til verket. Han gjor- boken.
Legendedannelsen
1940 hyldet så varmt - en- de det grundig og henvendte omkring Quisling har alt
Alle illustrasjoner til denne artikkel er hentet fra boken. Maleri
delig for alvor nagles til seg til folk på begge sider begynt og gir seg sporaav Quisling, malt efter anmodning av Hitler for opphengning i
skampelen. Av en berømt av det norske jernteppet. diske uttrykk i boken til
Berchtesgaden.
britisk journalist og publi- Alle som kunne tenkes å skade for objektiviteten. Og
sist.
vite noe henvendte han seg det har heller ikke vært til
Vi
skulle
tro
at
bladet
antil,
både i Norge og hjemme å unngå at en enkelt av bo, RALPH HEU7 /l\i-S: «Quisling så moden at ingen som så dette som en rask og en- i England. Og i disse dager kens hovedkilder har satt
Prophet without Honour», søker alvorlig kan komme kei operasjon. Det visste jo foreligger da resultatet av litt større preg på den enn
w. H. Alien, London.
forbi den?
at det var både lettvint og hans arbeide i en bok hvis ønskelig kunne være. Det bør
En engelsk toppjournalist lønnsomt å tute med ulvene. tittel j og for' seg antyder re- ,heller ikke skjules at boken
Det kan hende mirakler og forfatter kommer til Nor- Men det hadde kanskje ikke sultatet av granskingen: Iskjemmes av enkelte grove
fremdeles også. Eller er det ge og lar seg intervjue av MIt så klar forståelse av at «Quisling - prophet with- smakløsheter.
Men hva
sUk,at sannheten faktisk e:r AFTENPOSTEN. Det er for- en imellom også kan treffe out honour» (Quisling - betyr det i forhold til den
på folk - og det må vi inn- profeten som ikke ble æret). sum av objektive og korrømme: svært ofte blant Boken, som er kommet på rekte opplysninger og den
briter -,som føler ansvar I det kjente engelske forlag anstendige og overbevisende
både overfor oppgaven og IW, H. AUen, London, og vurdering av Quisling og
overfor sannheten. Og den som også kommer på et
Forts. side 5
britiske journalist Ralph
Hewins var nettopp en slik
sannhetssøker som ikke nøyet seg med den autoriserte
versjon av okkupasjonstidens
hendelser kanskje også
fordi han tidligere hadde
hatt større anledning enn
andre til å titte bak kulissene.
For forfatteren var Quisling ellers ikke bare en historisk personlighet under
observasjon av fremtidens
historikere. Han var selv
tilstede som utenlandsreferent under rettssaken mot
Quisling og han skriver herom
blant annet:
Forfatteren RAlph Hewins sittende ti/venstre orienteres i 1945 sam-

men med andre utenlandskorrespondenter av AFTENPOSTEN's
utenriksredaktør. Bladet hadde alt rukket å skifte kulør igjen.

«Jeg var like fullstendig for-I
utinntatt mot ham som noen

Quisling vender hjem fra forvimingentil Tyskland i atJgust 1940
og hilses velkommen av partifeller.
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STOR TINGSVALG ET

DEN ENGELSKE

På siste årsmøte i For-I tis.k innstilte representan- systemskif.te og forn!else. .
bundet ble vår eventuelle ter kan vi selvsagt ikke
Dette ansporer lkke ti}
stemmegivning ved kom- vente noe.
v~lgdeltagelse. Det synes a
mende stortingsvalg drøftet.' Kristelig Folkeparti har bh det samm7 ~vem so~ har
Dessverre var jeg forhindret heller ikke foretatt seg noe ma~te~. ~ohtIkerne rna nafra å være til stede, hvor- som har vært til hjelp for t~rl.lgviS gl utt~ykk for opfor jeg vil komme med noen oss. Og jeg minnes. ennu tImisme .• Men Jeg har ennu
RALPH HEWINS :
betraktninger her.
med forferdelse at dets le- tilgode a treffe et eneste
QUISLING
Arbeiderpartiets ubrutte dende menn gikk sterkt inn menneske . S?m venter seg
maktstilling gjennom 30 år for dødsstraffen. Tenk det, Inoen. forbednng aven maktPROPHET WITHOUT HONOUR.
skyldes utvilsomt «rettsopp- en mann. som kaller seg endrmg.
.
gjøret». Hundre tusen ble jo kristelig!
Knut Solhd
385 sider, illustrert, innbundet leverer vi
fratatt stemmeretten i 1945
Vi kan nok slå fast at
-er
til en for våre lesere uhyre gunstig
og minst like mange av de partienes holdning tii «retts»"
pris av kr. 47,-.
nærmeste pårørende ble nok oppgjøret ikke gir oss I
De! later til at man md~ h~er ikke i humør til å noe grunnlag for valg av ne.n var; rekk~r, med henBestill den straks gjennom oss. Beløpet kan innga hl valgurnene, for. det stemmegivning.
Hva så? bhkk pa stortmgsva~get, er
betales pl vle postgiro 1 64 50 eller vi tar det i
første. Og siden ble det hl en Naturligvis
betyr
,'ikke lopptatt med spørsmalet om
vane for svært mange å ~retts»-oppgjøret alt for oss. I å gjøre en innsats på det paoppkrav med tillegg av frakt og gebyr.
holde seg vekk, fordi man til Når vi skal leve i dette litiske p.lan. D~t skulle man
stadighet ble forfu~gt av
landet, så er det også andre ~fter mm ~emn? ~a tenkt
FOLK OG LANDS BOKTJENESTE
partier med daglig hetz l ting som teller.
htt m:re pa før, l tiden s~m
alle !lviser og fra talersto~eDet later nu til å være har gatt efter «rettsoppgJø;
Postboks 3214, Sagene - Oslo
ne bade i og utenfor Sto~m- den alminnelige oppfatning rei». Det h~ vært n?ksa ... -..,../-.':"
get . Denne hetz syn~s lkke på borgerlig hold at det er ~an?e ~t?rtmgsvalg SIden ";_=;"".'______________________
å avta i styrke og gJør det gode muligheter for å få Vl fikk 19Jen stemmeretten.
...
..
vanskelig å overvinne mot- fravristet de sosialistiske Jeg tror tiden har løpt endel Johannes
Leers I~VIt m~.g ~od, ~tt kampa
viljen mot å benytte stemme- partier deres flertall i nasjo- fra oss nå.
•
V.
vld~e ~?r var heliga sak. kt
seddelen.
. nalforsamlingen. Jeg har li- . Men vil n;'-~n fo:; alvor ga Oil d
I d t. .~a lange ett g~rmans
Hva skal vi så gJ'øre til ten t ro pa• d e,
t I. h vert fall mnn
et tysta e e IhJarta
slår,
mInnet av
• •for pohtISk
. Vlrksomhet
d : ti
d
to skallårdas
høsten?
dersom «landssvikerne» for- sa ma dette skJe enten ve a
•.
enne s rman v.
.
Fran CaIro meddelas, att - Jag tackar Dlg, kamrat
. h Id
.
M n et starte eget parti, eller støtte
For de fleste «landssVl- o er seg paSSIve.
e er de partier som kan tenkes prof. dr. Johannes (Omar v. Leers, for Din trogna
kere» er den alt over~kyg- par ~un~~e ~us~n s~~n;'- _ å komme til å endre syn på Amin) v. Leers har inngått i vakthållning om nationalsogende sak <~retts .-oppgJøre~. fra var s~ un e no
nn efterkrigsoppgjøret.
Eget det tysta ledet.
cialismen oeh Din kamp for
20 års erfar;.ng VISer. oss sa ge en en ngo
I parti og hjemmesitting på
Prof. v. Leers var en av sanning oeh riitt. Du gav
alt for ~ydehg ~t det .Ikke:~
Spørsmålet ?lir .da...om det, valgdagen, vil efter all be- germ~ismens storsta san- ofta ut~~k f~r Di~. taek:
synderlIg forskJ~ll pa partI har noen hensikt a fa ~ndret Iregning ha som resultat ge-, ningskampar. Han har under samhet, for mm stravan l
ene når det gJelde~ d:tte. maktfordelingen her I lan-jVinst for Arbeiderpartiet. Og åren varit utsatt for en 0- Bohus Hin _ oeh Du onskade
Man. kan v~l kanskJ: Sl at det. Det program son;'- ~yng- en svekkelse av den borger-j upphorlig hets, då han besoka dessa vana bygder,
ArbeIderpartiet, særhg re- regjeringen la frem IfJor ga /lig.e front e.rikke. til noen aldrig, . ~agtiI].gade,med san- vilket .' ty:va~ kke .blev .Dig
presentert ved Løberg, er ingen løfter omsystemfor- fordel for osS. Man må'tfære rtihgen': B~vledes . W-v§.r foruhnat. --.:...:: Jag nilnns spe;det mest ondarte.de. Det er andring. Det var en tr~ ka- klar over at det først og vanskap bevarats ; _ bekla- ciellt, nar Du skrev tackfor såvidt rimehg, som de pi av et arbeide~artIp:o- ifremst er hos de led~nde gar li~ligt, .~tt jag aldrig san;tma rader for ~e~bygds
folkene har mest behov f~r gram. Noen steder htt mm-· kretser innen A-partiene personhgt traffade samman sknften .«Doek bar Jag ett
syndebukker . .ne trenger. til dre av gylne løfter, andre man finner et uutslukkelig med denne idealist och pa- arv» _ och detta gladde en
å kamuflere SItt .for~erdehge steder noe mer. Ifølge DAG- hat til alt som lukter det triot _ oeh det var han, ung kampe.
.
ansvar for at VI fIkk tysk BLADET er herr Lyng en aller minste av nasjonalisme. som oversatte skriften eAr
_ Jag hoppas verkhgen,
okkupasjon. Men Høyre, re- tidligere kommunist, så det I spissen for disse partiene ett nytt varldskrig oundvik- att Dina år i Egypten blev
presenterer.. ved.
Edvard var vel ikke annet å vente: ,sitter fremdeles hovedaktø- ligt?» till tyska oeh spanska lyekobringande _
oeh B:~
Hambro, lIgger ~ke langt
Jeg så og hørte en I,>artl- rene under «rettsoppgjøret». språken. Han skrev också Du motte taeksamhet for
efter, når det gJelder for- lederdebatt i TV i vmter. Noen imøtekommenhet fra utmarkta art. i «FOLK OG Din kulturgarning. Beklagar
følgeise av oss. Hans far,. den Lyng, Borten og Røisel~d det hold er utenkelig. Vår LAND»
och
«NORDISK å alla sanna europeers:vagstore Hambro, var ?gsa av representerte. de bor?erlige. oppgave må bli å hjelpe til å KAMP». Många al' de brev, nar, att det ieke skulle vara
de aller verst:. Det ~te han Rent debattmessig la Ger- få fjernet A-partiet fra den som jag haft aran e~.ottaga plats for Dig i Ew::?p~
blant annet I Sto~mget da hardsen og Gustavsen ad- maktposisjon det har inne- av honom _ och dar han hjiirta. Men orsaken dartill
høyremannen Wn~ht be- skillig over. Man sk':llle nu hatt så altfor lenge. Det kan ~_ ar oss bekant.
kla~et seg over at ikk~ yt- ventet at de h?rgerhge re- vi gjøre ved å stemme på et
I Din anda går kampen
t~rhgere ~~ av o~pasJons- presentanter ~ne;, benytte av de borgerlige partier.
23-årig Blindernstudent
vidare !
tidens mInlStre fikk «lovens anledningen til a fortelle
L. Vo
ønsker STE D A B O I
SVEN A. LUNDEHALL
strengeste straff».
oss hva de akter å foreta seg
fra 20/8 -65. Ikke røker.
Innen Senterpartiet fin- når det gjelder den meget """""""""""'-''-''-'''''''''-''-''-'.
Bm. «Øslerd.»
nes nu heller ingen som vi omtalte og omskrevne for~"l{)t){)O('V John Leirfall hyldet
kan vente oss. noe godt av. nyeise i norsk politikk som TANNLEGE MAAMOEN
ANN E L ISE P A R OW
Borgen og Leiro hører jo til skal komme dersom de saHansteensgl. 2
T ANNINNSETNING
Quisling
dem som er særlig aggres- sialistiske partier mister
Tlf. 444333
Trondh,im
sive mot «landssvikere», og makten. Men de var temmeJeg husker som var det
Leirfall har heller ikke noe lig blanke. Hele debatten
igår. Det var i tredveårene.
godt ord på seg. Dette er jo dreiet seg om kun to saker.
Plutselig gikk det bulletin
FORLOVELSESRINGledende menn i Senterparti- De borgerlige påstod at de
TANNLEGE
utover
hele
Trøndelag :
SPECIALEN
et. Bladet: «Nationen»'s ho~d- ville ha høyere folkepensjon
Quisling skulle komme og
MARTIN
KJELDAAS
ning efter siste «landssvlk- og at de ville bevilge mere
tillbyr moderne, garantert 14
holde foredrag. Det var Jon
Hansteensgl. 2
karat stemplet .hlndarbeidede
debatt» i Stortinget lover til boligbygging. Intet statsLeirfall som sendte ut hærringer fra kr. 95,- pr. par.
hellet. ikke godt. Det under- mannssyn fra noen av dem,
Tlf. 447554
skriket. Og foredraget skulle
Sender pr. postoppkrav portoslo jo de . moderate innlegg: kun rent og uforfalsket ,_,_",..............................
holdes på hans gård i friNei, vi har heller ikke noe Istemmefiskeri.
fritt over hele landet.! Dessluft.
Jeg var til stede.. Jon
Senterpartiet å gjøre, nu
.
uten + 50/0 rabatt pl grunnKristne Venner
Leirfall
introduserte Quisnår Moseid er borte.
NylIg var det en reportaprisen.
ling
og
ønsket
ham velkomVen~tres
hovedorgan sje i ~V ~ra Høyres lands- Har du lyst til å treffe gamle
SKRIV EFfER RINGMAL ! men i sterke ordelag. Og
DAGBLADET er «landssvi- møte I Håkons~allen. Med venner i et åpent miljø? Ringene blir sendt straks jeg
efterpå gav Leirfall forekerdreper» nr. 1. Og jeg har bunadskledde Jenter. med Kristne Venner møtes den
fAr bestillingen.
dragsholderen sterk aneraldri lagt merke til at parti- flagg og faner og ,Lmde- første fredag hver måned i
GIIJJ.rmedmeSler
kjennelse.
Quisling fikk ved
ts t rt·n smenn har tatt brekke på talerstolen. Sam- Colletsgate 43. ~tter en tale
denne anledning mange nye
e t s~ / agdette organ.
me bedrøvelighet fra ham el' det bevertning og anledThorvald Å_ Olsen
avFsraan G~tavsenpartiet og også. Ikke noe om hva han ning til selskapelig samvær. Skoltegaten 20 vI Metodistkirke". tilhengere. Og Leirfall hadde
'n .
. k nkrete saker
nok en vesentlig skyld for
eventuelt andre kommunis- ~~: g~=d~ ~alemåter og
Møtetid' kl. 19,30.
Ber gen
det.
2
FOLK OG LAND
svada. Intet som bar bud om
Trønder.

BOKEN ALLE SNAKKER OM

SN

O

all:

I

I

I
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Vi ankla;:er

For~kjellen
~

Våre fiender og vi er i
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
flere henseender temmelig.
' .
.
ulike. En forskjell viser seg I Ja, VI ~nklager: DlSSe ord I J~g for mm part er oyerRedaktører:
deri at vi vil ha det såkalte i bu~de sta som tltteloppslag bevIst om at det. har sIttet
ODD MELSOM, ansvarlig
rett~o
'ør med landssvi-' i vart blad. I hvert nummer Ilangt flere skyldIge domsALEXANDER LANGE
kerne PP~~rmere undersøkt Iav bladet så lenge uretten menn i herredsretten og lag'-_IIIiIII_________________----- mens de ikke for alt i verde~ drives. Det finnes ve~ ik;,ke rettemenr: i lag~ettene enn de
vil ha nogen undersøkelse.
et eneste .menneske l vart som har SIttet t~talt. Det har
Denne forskjell er karak- land som ikke er ~'la~ over vel ~ange. mIstanke, om.
teristisk, Og det ikke bare for den terror, den bestI~htet og Men shk er tIdens rett,
o
våre fiender og oss, Den ka- den urett en betydehg menJeg tenker med harme pa
f t"
t den en elske 'ournalist Hewins' bok om rakteriserer også det av dem neskegrupp~ er beha~dlet at tusener ~v staute nors~e
I ors ar a
, g
J
,
,
,
"
iverksatte «rettso
'ør»
med, Samthge 150 stortlngs- menn og kvmner - kanskJe
Quisling har vakt en VISS forstyrrelse I den IherdIge felrmg
, ,ppgJ
'
menn vet og er klar over særlig utover våre bygder i
av hin skammens dag for Norge, 9, april, som den norske
ChnstIan Bekker,
den urett som er begått, Ja, dag behandles og mishandles
presse eksellerer i, Og i over en uke har nu jammerhylene
-de burde vite bedre enn an- av de herskende, Kanskje vi
steget mot himlen fra det store rettsviks forsvarere. Hvor Europa ville vært dre, Men så er det gått poli- kunne sammenligne fedre,
k
tikk og hets i saken, Og po- landsfølelsen hos de to paralvorlig rystet de skyldbetyngede herrer er, ser man anl't' k I h t St rt' g t ? E
rt
d
l'ge
.
,
.
'
k
'
.
k
,
l 15
ønnsom e,
o m s- er, n pa var en ro l .
skje best av at QUIslIngs-sakens aktor Annæus Schjødt
OmrnunlstIs
- -. mann Løbergs paroler tør få fornuftige som søkte å gjøre
denne gang har ladt sine drabanter og kompanjonger bli
Eft
ttle t f
k t t e l I e r ingen fravike i Stortin- det beste i en vanskelig sihjemme og høyst personlig rykker i felten for å forsvare Hitl:~ ~iin~h::~~o!em~~r geot, skjønt de fleste vel for- tlfasjon: som den annen par~
sin d,årlige sak,
,
1939 kidna pet som kjent star galskapen, Va.r det noen sa avgJort hadde bragt os,;
Alle «retts»-oppgjørets fedre og forsvarere er som tyskerne et ppar britiske Se- som
snadkkeht om
dtlktatur?
inn i.
M en
,
e un d re usner som
Men dette må ikke gå len·kjent fine og pertentlige herrer som blir dypt rystet over cret Set'Vlceagenter, som de: er rammet bør vel ikke len- ger, De fleste familier hadde
hårde ord, De beklager seg stadig over «den simple tone» Nantdok Istodd bakb affærend' II ger agere lam. Nu må det NS-folk blant sine nærmeste
od
e ergrensen
an
og til ragte
em Ireves
k"
.'1.1 c
som anvendes nal'
eres"
gJermnger b esk'
rIves, D e slål' seg over
Tyskland.
:ev~J~n.. Og me d a Il H vor l enge s k a l d'Isse ...lJCl
på de patriotiske - vi hadde nær skrevet bryster, og holder En av dem var den nuvær-I k~aft rna VI ga mt;t fo~ dette, tyranniet? Jeg bare spør.
seg naturligvis alt for gode og alt for kultiverte til å be- rende britiske oberst Ste-I Yl venåterten en?rttmgt l saken Hvor lenge vil presteskape'
,
, .
y
t'lb gt h l
Imnen re er ga u,
være med og godkjenne djeskjeftige seg med slIkt «nynazIstIsk» smuss. Men DAlL ,vens, s?m l ra e e e ver:, Så mye forløyethet, så mye velskapet ? Og hva med jl1MAIL-korrespondenten og et stort og ansett britisk forlag ~en~krIg~ t ~o~ ~an~eh l fordreieiser og underslag av ristene, som så inderlig god1,
kan de jo ikke godt late som ikke eksisterer, slik de blant h : ~~~et esina :~jebn: bå~ fakta som er begått i fo~bin- vet om ~g kjenner ~il utskeiannet gjør når det gjelder FOLK OG LAND,
med ro og med overlevet deIse ?led «retts»-oppgJøret elset;e pa ,det. rettshge plan,
,
, h
' kOk
d
'l o '
f'
I
har VI selvsagt aldrI vært
Ga ut l vare bygder. Du
Og VI skal SI errene Ik e sparer pa ruttet og or ene I evne tI a Vise arrnes,
et"t
t'l D t h i t tort k l 'kk f'
.
'Ty kl d
l' VI ne l. e e e er e s s a l e Inne mange mm·f
d
hverken i AFTENPOSTEN eller i DAGBLADET når de ore rag l
, S an ny 19 f i d
d'
NS f Ik D
.
,
vendte han seg således til a sum,
rever 1ge
- o.
e e
først tar fatt, Mot deres sprogbruk blekner «nynaZIStenes» ;d
k
d
t
Myndighetene har gjen- stort sett prektige mennesfullstendig, Annæu:s Schjødt karakteriserer i nesten hy-' h:~ ~~~d: i~~f;~ ~; :: 3e norq sitt rettsoppgjør glidd ker. Men de osk~l ødelegges.,
steriske ordlag den kjente britiske publisists bok som likke kunne tilgi sine fedre l~ng~ b0:t fra hold~ar lovNS søkte a, gJøre alt for /'
«frekk historieforfalskning av landssvikoppgjøret», og ,at de lot Hitler komme til gIvmng, Jus. og mora,.
verge ?efolkmnge~, ~enosku,,
' d 'makten. Det. er unfair fm:
De skal VI~e ~ot det er l~e Ile ogs~ le,ve. Samhd~g la dell
d~~ ~,~.o~YI!!f;'" kollega" l, .. :pf\GIJL4Qf:T ~f~~ om «
I,
..
å 1:>Iase av l har efter har, store Jøssmgmasse pa kne fo"
skjendigste løgner i britisk bok om Quisling». Sven Arntzen mgen s~m lkk,~;ar red ~~n ja hele live~ å bli pint og okkupanten for å berike se'
har riktignok ikke lest boken, men likevel «står det for ~::~itua~jon~n, ~amo;e~ oX: plaget og ødelagt fo~ bra mest m':!lig, D,e stilte i sto'
ham» at kollega Schjødt har rett i sin karakteristikk av l avgjørelsen ble den gang ført i mennesker. uten rettslIg og utst~ekmng. sme I?at,:ar0"
den. Hjemmefronthistorikeren Magne Skodvin, som for å Imellom kommunistene og na-I menneskelIg holdbarhet,
oft ,sm arbeIdskraft til dlSp~O
o
F
nk
ik
SlSJon for den fremme o. ~
tale med DAGBLADET «har speslahs-ert seg på okkupa- zIst~ne,
gsa ra r e o~
makt,
sjonstida», har også bare hørt om boken, men uttaler like-I ItalIa st?d på terskelen til
Falt på Østfronten
Vi NS-folk syntes de dre-,
·d·
b
'
Q
'l'
b'
f'
l'
d
11
kommumsmen,
Hadde
kom. f e,l og liSsel tr~ f'kk
l
f
ve reI Ig «at ntens UIS mg- logra lIgger un er a munistene den gang kunnet
en sJo
l
~.,
kritikk faglig sett». Han vil dog helst at britiske historie- hevde seg mot nazistene i
solgte SItt land og SItt foJ.
kolleger skal komme det betrengte «Norge» til hjelp og Tyskland, så ville i dag sannNS-~olk t~all~de en dgaknslkte al
. .
nI' , h l E
rt
nen mnSoi mg me u ur (
«slakte den totalt».
sy ,IgVIS e europa væ
'd l't t ' bl d t O ' l'kh'
.
• ,
kommunistisk», For ordens
l ea l e l o e , g l l
Det er som en ser en flokk høyst uhIldede og objektIve k Id b
'
l tilf
t
med dagens oporeklamer i "
y
ørStevens
VI ve
øye a
tr
'
L-ut h e~ K'In 1
personer som har, oppk astet seg tI'l d ommere over R a l ph sColonel
ingenlunde
mannJ.\..La;-tm
Hewins' bok. Det kan for så vidt ikke egentlig være nød- er noen «nazist»,
.
søkte d~ a komm~ gJenno~-'
vendig for oss å ta fatt i uttalelsene til disse den historiske
vanskelIghetene pa fredel
sannhets trauste våpendragere. For vi vet jo alle at det - enda bedre enn i hans akvisMen nu må det være sIv'
stiger hyl mot himlen når en - uten direkte sammenlig- torat i Quisling-saken - å
på rettsløshet og ondskr.
ning forøvrig - trekker grisen i halen.
'være i god tro når han fremMed dette å henge baker f
, Men la osS likevel stoppe litt ved den Quislingaktor som ideles kommer med slike uTil vårt minnealbum over smed. Nu må lov og re ~t
er blitt så uhyre geskjeftig og sårbar i det siste, Annæus holdbare påstander. H~a det norske frontkjempere som komme i høgsetet!
o ø tf
t
. k
Bj. Rokseth, .
Schjødt. Han som så flott karakteriserer den britiske bok siste angår, så ville han for f a It pa s ron en lampen
for Europa har vi fått dette
som «frekk historieforfalskning». Hvorledes er det nemlig eksempel ved å ta en telefon bilde av SS-Rottenfiihrer
med herr Schjødts egen historieskrivning, og da tenker vi til Statistisk Sentralbyrå Ivar Kor san fra InnfjorSmåsvindlerne ,
ikke engang på det han presterte i Quisling-saken?
'kunne ha fått opplyst at så den, Han var 22 1/ 2 år gamDen toppdirigerte forferdel
At den er temmelig tvilsom vet jo enhver av våre langt fra å plyndre oss for mel da han falt i 1944,
over Quislingsbiografien til cl '.
lesere som selv har vært innesperret for eksempel i konsen- :mat, så fikk Norge av tysbritiske journalist Hewins har &i .
tl'asjoasleiren Debu, som selv har både sultet og ålet i kerne (og «deres hjelpere») vi nok han trygt kan skåle visse herrer ?y anledntl'~g til! Id;:·
,
,
•
,
' o
•
monstrere eJendomme Jg overs ttpukkstenen, som sel~ er bhtt mIshandlet, Og dessu~n er adskIlhg flere kaloner enn bade med Annæus SchJødt, telseskunst fra fremmede! spro"
det jo slått fast i Marta Steinsviks bok~ som en, ikke våget Ide selv tok ut her, Hadde med Sven Arntzen, med Vi husker alle fremdeles aen I':
å aksjonere mot, og i vesentlige deler av Harsems bok ikke sft skjedd ville visselig IMagne Skodvin - som pre- ryktede offisielle oversettelse';: .~
«Utrolig men sanb, som retten ikke fikk til behandling i 'hverken Schjødt eller andre sterer å skrive bøker om kapitulansjonsavtalens «die gesa·
injuriesaken,
'
.
ha kunnet drive sin velsig- okkupasjonen uten å nevne l' ~en» til de, samlede (forsamle.: ,
'kriveren S ch'Jødt k an neml'19 f oriee:
11' « H ene
It
l sesn'ke, VIl'
'ksomh et eter
f
k
'
l en tJl det
lekslJ'
IDs t orles
ap'Itul
aSJonsavta
og' Jstedenfor
kunne fortelle
demethvert
i flertall
bc'
uriktige og ansvarsløse er også forfatterens påstander om 10kkupaSjonen for ikke å de andre, forsvarere aV!samtlige, Nu oversettes titlen
sult, sykdom og mishandlinger, og ogSå her savner man s~akke om under den,
«retts»-opgjøret.
Deriblant Hewins bok «Quisling- Pror'
selv den beskjedneste kontroll av hva hans kilder har hviS-.\ ' Vi går ikke god for alle ikke minst den nOI'ske presse, withour Honour» med «Quisj",
ket ham i øret. Han er åpenbart uten kjennskap' til hvor- den britiske journalists an- som nu kaster seg over herr - profet uten ære» ,(med an. ,· l pere I' fem ar
o
h a dd e rI'bbet ,ørs
f
l er,m,en nr"
å d e t gJe
• Ider H eWlns
'
l e d es t ysk erne og d eres h Je
som en fl okk gnelord
læreløs),
kk d' mens
'l detf som
tt b: '
,
, . , '
enge s , yu Jge VJ opp a e c "
oss for mat».
Iakkurat dette med hans «hl- drende bIkkjer - hese efter «Quisling _ uæret profeb>. ._
Vi synes faktisk det er godt gjort av herr Schjødt, I storieforfalskning», så synes all 9. april-jublen.
Unektelig en viss forskjell'! !
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DEN BRITISKE JURIST F. J. P. 'VEALE GRANSKER «VAR TIDS NØKKELPROBLEM»

MED EN SOVJETSOLDAT
I VERDENSKRIGEN

3. DEN STØRSTE INTERNASJONALE FORBRYTELSE.

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian

I

Den gang og tyve år efter7. «Lek ved ildlinjen».
Ilever mann like så meget
på syntes forløpet av hensom i ett år i fred». Jeg medeIsene i 1939 så enkle og så
Med en gang de to solda- I ner at en dag ved fronten
klare at ingen holdt noen
tene var skutt ned av lands- føles lengre enn å leve ett år
tvil om det mulig. De synmenn, ble alle de andre sendt! i arbeide i fred.
tes uten noen slags tvil å betilbake til sine avdelinger,
Til alle døgnets timer var
vise at Hitler efter planer
og vi i telegrafsambandet ble vi i alarmberedskap, og fikk
forberedte lang tid i forplasert i en ny bunker i, det hverken spis'e eller sove
veien om å erobre verden,
samme utsatte området.
skikkelig. Vi ble helt hystedette år vilkårlig falt inn i
Befolkningen omkring, som riske av all helveteslarmen
Polen. Med andre ord, dette
bestod av armenske, tartaris- fra maskingeværer, bomber,
år begikk Hitler den største
ke og tyske bønder, hadde granater, artilleriild, luftforbrytelse, den å planlegge
før denne grusomme krigen, Ivernskanoner og alt det djeog føre en aggresjonskrig.
omgått hverandre med venn- II velskap som mennesker har
Lord Justice Lawrence, forlig sinnelag, og drevet han- oppfunnet. Mange ble vanmannen for Niirnberg-domdel over grensene, men nå vittige og måtte sendes tilstolen, formulerte - skjønt
hersket hatet, og det var sta- bake bak fronten, og til syhan også! forsiktigvis unndige trefninger hvor mange kehusene. Selv var jeg på
gikk å definere en aggreble drept. Vennskapet var randen av sammenbrudd i
sjonskrig denne frykteblitt til bitterhet og redsel denne redselsfulle tilværellige forbrytelses uhyrlighet i
for hverandre. Jeg tror ikke sen.
følgende høytidelige ord:
det egentlig hersket hat
Dagene var fulle av sol og
«Utløsningen aven agd
k
'
b
mellom
det
nasjonalt
samsommer,
men kvelden var så
Polsk krigspropaganda før ver ens rrgen røl ut.
f k
d t
gresjonskrig er den største
mensatte sovjet ol et og e kjølig, at vi gikk med miliinternasjonale forbrytelse,
tyske, det var nok oppkon- tærkappene på oss. I dagssom bare adskiller seg fra neskerettigheter og uten å litt og så diskret som mulig struert av visse ekstreme lyset fyrte vi løs på det vi
andre
krigsforbrytelser spørre rikelig betale alle de å oppgi mange av de hjelp- politiske grupper. Den al- så, og i nattemørket fyrte vi
deri at den omfatter sum- fordringer som ble stillet somme krigstidsmyter som minnelige mann av folket blint uten å se noe som helst.
men av alt ondt som et dem. Først i de siste år har forlengst ikke hadde noen nærer ikke hat mot noen Da svirret lysbomber i alle
hele».
visse amerikanske og britis- meniI?-g lenger. Man kom borger, det være seg av farger mot nattehimlen, det
Det synes ubestridelig at ke historikere kommet på at en~ehg under:rær ~ed B:t ar- hvilket som helst folk, han så ut som om begge ville
det tyske folk hadde under- den alminnelig herskende bel der av shk~ ~orike~e Ivil helst leve i fred og for- glede hverandre med storarstøttet Hitler i denne ny- oppfatning, at den tyske re- som. gam~elZlOmste~. SIr dragelighet med sine naboer. tede fyrverkerier. Men vi vå- uttenkte største internasjo- gjering i o september 1939 LewIS .Nam~er og polItIke:re De tusener. av tysk~re;. s~m get nesten ikke å gå fra den
nale ~orbrytelse. Like ube- hadde .begatt en forb~telse ~om SIr~, WInsU:m. Clt~~p.ill p.ar. }:>odd. te Ann~I~2 ar- ene bunker til den andre i
stridelig hadde tyskerne der- av eksempelløs uhyrlIghet, mere matte betraktes som hundrenes løp, og hkesa ar- dette gyselige inferno, hvor
for lesset på seg en skrekke- engang' burde. undersøkes. roman.tisk. propaganda. enn menere og russere i ~ysk~ det hvinte og hvislet av prolig skyld. I sammenligning Meget snart erkjente man at som hIstOrie. Efter at te~r- land, er et sterkt bevIs. pa sjektiler fra luften og fra
med denne i 1939 forårsake- et hittil umistenkelighistoriskluftangrepene først var blItt at det går an å leve i fred og jorden. Ingen visste hvem
de belastning, hvor det som problem av den mest kom- offisielt innrømmet, kunne fordragelighet gjennom alle som skjøt mot hvem, man
nasjon hadde begått den pliserte art var bragt frem i man um~lig for~a~t godta tider.
. kunne risiskere å bli meiet
største internasjonale for- dagslyset. En undersøkels~ d 7 offentlI~e forSlk~mg~r a~
Men nå førte de bitter krig ned av sine egne. Nervene
brytelse, 'var de videre u- av de dokumenter som var SIr Archlbald Smclarr l Imot hverandre, og la store mine var helt ute av balangjerninger som under krigen blitt utv~kslet i 1939 mellom Underhuset om at disse an-, områder øde, og myrdet se i dette helvete, og vår avble begått av enkelte eller de europeiske statsmenn gav grep bare va; e~ produkt av, ned for fote, alle var offer deling var ikke blitt avløst
grupper av tyskere, relativt s~m resultat at d~n oppfa;- dr.. Goebbels dJevels~e !an-I f~r en opprivende stem- siden vi kom til Kri;n. Andre
ubetydelige.} :'-lle slags for- nmg at Tyskland l dette ar tasl. Event~ret fra krIgstI.d~n i mngsbølge.
.
.
.
divisjoner hadde fatt avløsbrytelser begatt av den en- hadde spilt rollen som den om at Stalm v~r en velVIllIg
Presidenten l sovJetr~g]e- ning, og de stakkers frontkelte var naturligvis vokset store, stygge ulv midt i en hersker og lOjal for~unds- ringen dengang Mlkael kjemperne hadde fått en
frem av denne den største in- flokk av fredelige får, savFortr. Itfle 6
Kalinin - sa følgende: «I slags hvile. Grepet av det uternasjonale forbrytelsen til net ethvert grunnlag. Niirn15 dager ved fronten, opp- utholdelige i min egen situahele nasjonen. Siden den tid bergdomstolen hadde virkesjon, besluttet jeg ågå til
da Tyskland i 1945 var blitt lig ingen vanskelighet med å
løytnant Aksionovs bunker
nedkjempet av overlegne komme til denne slu~ning,
50 meter unna, og protekrefter har det tyske folks men bare fordi det beVIsmastere. Det var bedre å bli
politiske og åndelige anføre- teriale som ble forelagt den
drept enn å leve på denne
re inntrengende manet all.e på forhånd var o~hygg~lig
måten, og så hadde jeg en
mennesket av tysk blod til sortert, og alle kJennsgJerchanse til å bli såret og komå gjøre bot i a~gerfull ni.nger som ikke underbvQ'me på sykehus, vekk ifra
sønderknuseIse og gjennom get dette standpunkt ble avdenne forbannede fronten, i
erstatninger.
Følelsen av vist s:om irrelevante. For hiall fall for en stund.
«kollekti,:skam~, ble det e~ storikere som ~økt~ å finne
Jeg syntes ikke jeg hadde
klært, matte dIStansere de
ut hva som VIrkelIg hadde
noe valg farlige stemmer
ikke; bare fra deres dyd- hendt i 1939, begynte temaet
i mitt indre hadde fått maksirede naboer, men fr~ hele å fortone seg i et nyttt og
ten over meg _ «Vekk fra
menneskeheten. Ikke l noe forvirrende lys.
denne bunkeren _ med en
t~lfelle måtte de. forsøke å Den bestyrte~e o~ uro som
gang!» Så overgav jeg meg
fInne unnskyldmnge~ for ortodokse
hmtorIkerkretse
til min skjebne, kanskje beseg. Skylden for en o slIk fo~- overalt bl~ grepet av som
sterilt av Gud, og spontant
rykt forbrytelse· matte,. SlI~ f~lge av ~se und~rsøkel~er,
gikk jeg ut fra bunkeren, og
det alt ble truet med l de VISte tydelIg at kJennsgJeri raskt tempo marsjerte jeg
hellige skrift, ganske sikkert ningene med hensyn til
fra den ene bunker til den
h~le på dem inntil tredje og krigsutbruddet i ~939 berørandre, mens prosjektilene
fJerde ledd, men o d:refte!" t~ et emne av VItal be~dpep omkring meg, og smelle~~ne de begynne a haP7 pa ~mg. Efter forløpet av ~ arne gav gjenlyd i åsene omtil~velse. I. me!lomtIden t~er hadde de fleste hIStOkring. Med senket hode gikk
ma~te ~e arbeIde o hard~, gla- rikere ~vfunnet s~g med
jeg rett frem for ikke å se
. dehg gl avkall pa alle men- nødvendIgheten av lItt efter
noe, frem og tilbake, to _ tre
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Foran stortingsbehandling
av Fanebusfsaken
OG EN NY TRYKKSAK SOM DET LUKTER SVIDD AV!
meget god grunn synes vi:
Fanebust er på krigsstien
«På grunn av protokoll
igjen, eller som han selv sier
komiteens vedtak om at
det i en ny trykksak han har
jeg ikke kan få se de do
sendt ut, han «spiller ut sine
kumenter i saken som er
trumfess».
kommet inn det siste hal
Efter årtiers ørkenvanve år (herunder riksadvo
dring er saken nu kommet så
katens
prosedyreinnlegg av
langt at den skal opp i Stor20/11 64), må det) være
tinget i vår en gang. Den er
meg tillatt å spørre: _
til behandling i protokoller det da ikke til!strekkekomiteen, men vi kan ikke
' t 'lsmyrd e t
l l'g a t 'Jeg er JUs
se at det er større grunn til å
o
'tt d o t
Sk l
håpe på den. I all fall fikk
pa ni en e are, a
jeg nå snikmyrdes også?
Fanebust en meget kort
Summa summarum fintrist til «eventuelt å u1:'lr.
d t 'kk b t
beide en supplerende redener
ed· l, e e ry ggjørelse til komiteen». Og
gen e me mm dr e s t ortinget i rettssikkerhetens
Fanebust er også blitt nektet
å se hva riksadvokaten har
tjeneste vil gjenreise mine
anført i sakens anledning.
borgerrettigheter og menFan ebu s t.
neskerettigheter ved å
Ja, han får overhodet ikke
oppnevne en uhildet granse noen av de dokumenter
deIse til LO, til den fhv.
skingsnevnd med fullmakt
som måtte være kommet inn
riksadvokat Sven Arntzen,
til å få utlevert samtlige
efter sommeren 1964. Det
til påtalemyndigheten og I sakens dokumenter, foreta
heter nemlig i skriv fra pro-! til Justiskomiteen og Jusrettslige og utenrettslige
tokollkomiteen at «Deres
tisdepartementet, er intet
avhør, og å fremkomme
redegjørelse vil altså i tilblitt foretatt med saken til
med
sin vurdering og konfelle måtte bygges på opptross for dette eklatante
klusjon,
lysninger De allerede er
brudd på trykkefrihetskjent med.- uten at nye
tilstanden i Norge. Jeg ber
På grunnlag av hva en
dokumenter stilles til rådig- I derfor Stortinget ta stilling
granskingsnevnd
måtte
het for gjennomsyn».
til om en slik passivitet
Fanebust antar at det er
kOJIlIl;le
fram
til,
setter
jeg
fra ;departementet og påsakens hovedperson riksmin
lit
til
at
Stortinget
vil
talemyndighet er i samskaffe
meg
den
oppreisadvokat Aulie som er oppsvar med vanlige offentning og erstatning som såhavsmannen til denne eienlige tjenesteplikter ?».
dommelige
fremgangsmåte
vidt mulig tilsvarer det
Og han fortsetter lengere
æreløse stempel offentlige
fra komiteens side.
ute
i redegjørelsen:
menn og myndigheter så
Imidlertid har han da le«J eg venter derfor at
vedvarende har satt på
vert en supplerende redeNorges Storting vil bringe
meg, og de rettskrenkelser
gjørelse innen den fastsatte
denne åpne klagesak ut av
de har påført meg fordi
frist 15. mars 1965, og denne
verden på en slik måte at
redegjørelse gjengir han da
jeg drhsltet meg til å være
det justismord den ubeuønsket opposisjon i etteri den sis1;;e trykksaken, samstridt er en del av, ikke
krigsårene og endatil uten
men med en del annet maytterligere prolongeres ut
persons
anseelse rettet
teriell.
over inneværende år som
søkelyset mot offentlige
Når det gjelder redegjøreler det tyvende regnet fra
menn».
sen til Stortinget, så underden forannevnte hetz av
streker Fanebust at saken
Det er ellers, som vanlig,
september 1946, arresta- adskillig krutt i Fanebusts
gjelder det angrep på trykkesjonen og fortsatt hetz av nye skrift. Blant annet dette
friheten som ble begått da
oktober og Vlaretektsfengs- lille kostelige og uhyre kahan ble hindret i å utgi det
lingen av oktober/novem- rakteristiske trekk fra redestenografiske referat av inber samme høst.
juriesaken mot ham . Refegjørelsen til Stortinget:
Og når denne sak komratet var allerede på det
«En av hovedstadens
mer opp til avgjøreLse i
nærmeste satt opp på t.rykkjente advokater har for
Odelstinget den foreståenkeriet, da to mann, som sa
kort tid siden fortalt meg
de vår, må jeg spesielt
de kom fra LO, forlangte
at den dav. statsadvokat
fremheve den store evne
satsen styrtet under trussel
- senere førstelagmann i
påtalemyndighetens øverom boikott! Eller som FaneEidsivating som førte
ste leder fortsatt svner når
bust sier det i redegjørelaktoratet mot meg i injudet gjelder å sverte meg
sen:
riesaken, Reidar Aasgaard,
Jog mitt omdømme,
denne
«Det er på det rene at
prosederte for den nazisgang overfor Stortinget i
to personer beordret det
tiske Høyesterett (mot paett av ham forfattet doinntil da ferdige arbeid
role ?). Han bukket dypt
kument
i denne sak. Herødelagt. Det synes videre
ærbødig for dommerne og
til kommer at det er lykpå det rene at disse persotitulerte dem «høyst ærkes
riksadvokaten å få proner falsikelig gav seg ut
værdige herrer!» -- Flere
tokollkomiteen med på at
for å representere Landsår senere «hengte» DAGjeg ikke skal få anledning
organisasjonen i Norge.
BLADET ut en advokat
til å gjøre meg kjent med
Det jeg ønsker klarlagt
som hadde truet en motdette
dokument .og hva
er hvem de to personer
part med den samme NSdet inneholder. Ved et
som opptrådte i trykkeHøyesterett. Vedkommenrent
tilfelle har jeg fått
riet under påskudd av å
de måtte omgående innvite om dets eksistens og
komme fra LO hadde sitt
stille sin virksomhet som
bruddstykker
av dets prooppdrag ;fra? Til tross for
aktor i landssviksaker. Jeg
sederende innhold».
intense forsøk på å få
må derfor beklage at jeg
Forts. side 6
dette klarlagt ved henvenFanebust spør, og med

deg

I

sysler ofte overvinner dem. De
må ha det største rådhus, den
største skibakke, de uhyrlige
Vigelandsskulpturer, den største
moderne tankflåte. De må fange
hval. De må slå verden i vintersport. Det er intet tilfelle at
en nordmann var den første til
å sette fot i Antarktis og å nå
Sydpolen. At en nordmann
først seilet Nordvestpassasjen
og Nordøstpassasjen, og fløy
over begge poler. At en nordmann(Leiv Eriksson) oppdaget
Amerika. At en nordmann
fløy over Nordsjøen. Quisling
må være den største og mest
fremtredende forræder siden
Judas Iskariot. Dette er alt
.sammen del av den norske
folkekarakter.
Dette å leve i nær kontakt
med naturen i forbindelse med
århundrers fremmedherredømme og de skattede minner om
en heroisk vikingetid for tusen
år siden medvirket til å skape
fremkommet på norsk og på
en anmassende nasjonalstolthet.
andre sprog om Quisling og
- - - Et olympisk skirenn
hans tid efter at han i all hast i ligger bare 15 minutter med bable henrettet foran en glanende
nen utenfor Oslo og fjorden
mengde på den gamle Akershus
kryr av tusen seilbåter seks av
festning i Oslo i de små timer
årets måneder - - - to strå24. oktober 1945, men mestelende syn. Nordmennene elsker
parten av det er ensidig, og det
trofast fedrelandet slik deres
samme gamle «bilde» av Quisnasjonalsang proklamerer. Det
ling finner veien til trykken
er
ikke meget annet å sette pris
uten korrigert innhold i lys av
på
- - -»
k jennsgj erningene.
- ~. I Hvorledes ser han så på
HenSIkten med denne bok er I Norges forhold til England
å. avs~øre. de forvans~ede eller rettere sagt det norsk~
~JennsgJernmger som .m~dvI:ket kongehus' forho,ld til det
td det gangbare Qwshngbtlde, engelske? La oss sitere:
og medførte de straffer som
.
bl'd
h
h
'lh
«Uvepnet nøytrahtet var det
sovemiddel som bragte Norge
e 1 ømt a~ .og ans ~I . engere. Var QUIsimg en qUIslmg?
. 1. en f atal t'l
t d av fik
mn
1 s an
as
'kk h t
Il
1905
Eller var han en profet som
ikke ble æret i sitt eget land?
s1I940er- e sl·kmeQo.m
ogt
· oppdage
1
UlSl mg
Det kan ikke skjules at
og forkynte. Men var kongen
forfatteren har liten respekt I og efterfølgende regjeringer
for det norske folk slik i sin I virkelig så urealistiske og
store alminnelighet, Vi siteuansvarlige som det synes?
rer litt av det peneste han
Var det ikke noe quid pro
skriver:
quo for kong Edward VII's av«Fordi det er et lite folk
gjørende intervensjon på vegne
forsøker de alltid å oppnå det
av kong Haakon og dronning
Maud og det dynastiske bånd
umulige, noe de gjør forbauForts. side 6
sende ofte skjønt dagliglivets)

Forts. fra Jid~ l
I
okkupasjonstidens
forhotd '
forfatteren legger frem. I
den henseende vil boken bli
stående som et monumentalverk, og at den foreligger på
verdenssproget engelsk vil
naturligvis bidra til å gi den
øket vekt når det gjelder å
påvirke verdensopinionen.
Boken kan, som tidligere
nevnt,
bestilles gjennom
FOLK OG LANDS BOKTJENESTE, o men for alle
~em av vare lesere som
~kke behersker ~ngel.sk o eller,
Ikke
til a ank ff har anlednmg
b
. .
s a e seg oken, skal VI l
d
ffI
d
'
f Id'
et e .~[ ~ g~n e gl en .[ t Ig
overs l
l or~ ~v s~ a er,
Det kan naturlIgvIS lIkevel
bare bli visse glimt av innhold t
e .
Programmet for boken
trekker forfatteren opp slik :
«En omfattende litteratur har I
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Quislings tyske motspiller, Terboven taler til norske «tyskerarbeidere», de som i motsetning til NS-folk fikk beholde stemmeretten
i 1945 og sikret Arbeiderpartiets valgseir.
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Britisk topp
(FortJ, fra side 5)

I
I

I

tanter» om det hemmeI
Forts, fra side 5
politikk dreier seg om, har
lige politi, også kalt Bryhns ganger
passerte
Aksiomed
fortsatt i form av tyve års
novs bunker
utenjeg
å gå
inn" i som h an knyttet 'l en t'd
l
avdeling, Og med det å Kameratene ropte fra bunmaritim rivalitet med et land
«kold krig» og er satt på spisvære overordnet følger kerne sine: «Se og kom deg I mindre enn 300 miles fra de
sen i det delte Berlin,
gjerne et visst ansvar».
inn i bunkeren din _ Tele- j
britiske, øyer? Mange nord..
-- Og
grafisten vår er blitt gal !»
menn, både de på høyre og de
Den første gnist i den store
«Med det samme må Det hendte meg ikke noe __ i på venstre fløy har deres misuløste russisk-tyske, slavisk-gerjeg minne om at stats- og så gikk jeg inn i bunkeren I tanker»,
manske konflikt mellom Venadvokat Aasgaard, han
stre og Høyre, øst og vest, rnasom var foreleser i straffe- min igjen, den ydet da en II . Forfatteren omtaler så viterialisme og kristendom, ble
't t t s l a g s beskyttelse tross alt,
dere Edward VII's statsbeslått ved SovJ'etsamveldets antt
d U'
re
ve
mverSl e e og
Straks efter kom to rus- I søk i Oslo i mai 1908 og også
ble forfremmet til førstegrep på Finnland i november
h
siske telegrafister fra nabo-I' det han kaller flirten mellom
1939, Det var i sannhet slik
' E'd' ti
l
agmann 1 1 SIVa ng, an bunkeren _
Gavrilov og Nansen og prinsesse Victoria I
var den første som doku- Petrov, de var rasende og i og derav følgende rykter.
Quisling så det og Mannerheim
mentarisk henledet myn- den første sa: «At du kan I Han nevner at Nansen under· også»,
dighetenes oppmerksomhet finne på noe sånt» og Petrov I dette statsbesøket fikk den
Hewins peker på at norpå mitt fryktede steno- skrek: «Det brenner i frak- kongelige Victoriaorden som disk solidaritet ikke førte
gramreferat, Bare to uker ke d'n mann
Se å få ellers bare tildeles fyrstelige frem, Forsøk herpå led enetter at rekorddommen
n 1
f lt
kr v han til riks- sl,ukket det, - Du kan takke personer, Og han fortsetter: delig skibbrudd i Finnlandsa , s e
dm Gud at du lever !»
Markerte faktisk statsbesøket krigen.
~d~okat~n at, «man bør Og da jeg så efter, var det avslutningen av i all fall en
«Et annet svakt alternativ
ImIdlertId ha sm oppmerk'·ke l'Ig ga°tt t re prosJe
' ktil er
o d Vlr
hemmelig 'forståelse' mellom
VI'Ile vært vepnet nøytral'ltet for
dt
h
h
t
som e. ' enven
,
f rakk en, rett meI
'
D et VI'Ile ha
f
tpa F egjennom
EdwardN
og Haakon, om ikke"
orge 1 ISOlaSJon,
af k
era"
er a- l
"
s t enogr
Ellers er det nok riks adb t I tIS e re
t"
om b
enene '
mme, G avn'loVen hemmelig traktat? Mange
vært bed re enn mgentmg
og
nek us o h'
opp ad 1 bli
mJuneku nne h a vært redmngen
'
'l
vokat Aulie og statsråd O, C,
t s l o meg pao s k u Ideren og sa:
nordmenn tror at det minimum
9, aptl
sa
en
VIS
e
r
u
D
o
'kk
k
d
d
Gundersen som er de største,
'tt' t kk
S 1 « u rna l e sø e ø en Edward presset ut av sin sviger1940, Det var den politikk
gl 11 l hryen»,
-h
l
QUIS, l'mg var h
"l
l'k
stygge ulvene i dramaet, Og
sk
'
hev d en k
ommer av
sego
se v nar
sønn var en muntlig overensenVIst
tI
1 e
u e f an ogjøre
va nk
an ti'den er Inne,
'
, venn ,,»
før d
ke'mvasJon,
,
det han forteller i skriftet
k'unne
fO
'
mIn
komst
om
at
norske
territorialen
tys
or a a mIn a e
,
synes vi også er karakterist'l h
t
tt
't h
Og,~ Jeg tror han hadde rett,
farvann og nøkkelbaser sydpA ur-t f or d et er vel G u d som beN orge er et aveetteste
d Ild
tisk, ikke bare for de to
t'1 t øyesul'ere OavgJor
o
ville bli stilt til disposisjon for
an
IgS
m,
Ig,
g
sa
snar
l'k
'kk
'
d'
å
f
' .
herrer, men for de rettstild
d l'
kl stemmer SIt, og l e menStorbritannia hvis nødvendig i
1 ver en
orsvare medmtntble etablert l'
var en
s ut
- i
nesker'
t'lf
11
kon t'men tIk'
mal styrke, Finnland hadde
stander ,"''''m
~
leommen
den straks
blielg,
sendt
l'
1 e e en
a - ng, D et
1945 og som i mangt og mefullbyrdelse.
går til og med rykter om at et
vist Norden hva som kunne
get vedvarer fremdeles.
Her er som man ser
slikt dokument er begravet i
oppnlies ved besluttsomhet og
Både riksadvokaten og
o
~
O
norske statsarkiver,
handling i 1918 og Lappobeveangsten og tendensen pata- ~
•
' hvorlebenektet
Enten det er noen sannhet i
ge1sen hadde ogsåVISt
J'ustisministeren
gelig, Nå det da er klard
'1' k
1
overfor Stortinget at overlagt hva som videre hendte
FortJ, fra Jjde 4
disse mistanker eller ikke, så
es SOSla lstis omve tning kun.s
ne kontrolleres. Finnland fortvaOk'mgspo l't'
l let h ar anmod e t
i Stavanger og den senere felle i korstoget mot fasciser de av betyd'
mng ford'1 dere
Stavanger politikammer i
sluttspurt' i Oslo ._ ved men, kunne bare oppretteksistens illustrerer den mistro
satte li praktisere vepnet nøysin tid om å foreta en rundd t'
k
d' t kk . holdes hvis man ignorerte
folk på høyre og venstre fløy
tralitet, noe som reddet det i
'
.
e 160
Ir'lrlSboksider
ygge e til ry
en hans trotjener Krustsjovs
har behandlet hverandre med l'
ann en ve
. rd ens k'
.
spørring h os try kk erlene
1
der
da var
ng, Svenge
var
Stavanger om de hadde . ferdig oppsatt, skulle det avsløringer om hans sanne
Norge, Ingen studie av den
et annet naboeksempel på hvor'
b el'de
ty skeokkuPasJO
. o'lOn bef attetd ens ledes et lite nordisk land kunne
mott a tt noe t ryk nmgs~ar
være forholdsvis enkelt å vesen, En stadig økende oppfra Fanebust, men nu avsløregne ut at to og tre fort- hopning
av ubestridelige
preludium og dens efterspill er
beskytte seg selv og således gjører Fanebust at «i et "papir"
satt er fem, alle prisstig- kjennsgjerninger hadde på. fullstendig uten å ta med i bere seg selv til en verdig og nytav lO, maris 1952 fra riks,
t'l t '
samme måte gJ'ort opprettregningen de antatte britiske
tig partner i en potensiell for'depa rt enlngene l ross ,»,
bånd",
svarspakt i steden for en svale
a d vok aten ti'l J ustIs
holdeisen av Roosevelt-my"
mentet, heter det:
Vi kan ikke slutte denne ten umulig, Ortodokse histoEllers fremhever forfatbyrde, Norge mente det visste
«Som det fremgår av omtale av Fanebustsaken og 'k
dg
d
t t kt t NA
bedre til bitter bekostning
I l d Fanebusts siste trykksak i rI ere me av, omenn me teren mege s er
a
for det selv og dets naboer,
l
Oslo po itis utta e se og 1e forbindelse med den fore- beklagelse, at den vekslende SJONAL SAMLING ikke
Det gjenværende alternativ
fremlagte bilag, har po ivind hadde blåst bort disse var noen kopi av den
tiet i noen utstrekning s~ående behandling i o S~or- tidligere så nyttige krigs- tyske
nasJ' onalsosialisme.
var uvepnet nøytralitet i isolatinget bedre enn med a gJensjon - den håpløse politikken
b
kontrollert Fane oot etter l" efter t rykksak en d enne tidsfiksjoner, Av deres for- Skal man finne likhetspunktil folk på høyre og venstre
g
at han var straffedømt tt l l
d k tEl'
svinnen behøvet man imid- ter med lignende bevegelser,
fløy i Norge.
for grove injurier i for- ~
e;~ ~~ a vo a
r mg lertid ikke å frykte for vir- må det bli med den finske
bindelse med rettsoppgjø- e an 1
av~nge~ :
kelig alvorlige skader,
Lappobevegelse :
-Nordmennene med alle deres
ret, idet politiet har fore«Er de~ VirkelIge grunn
Men sannheten med hen«Som Mannerheim sier:
f
t
t F
b t
store geografiske fordeler vendspurt ved trykkeriene i
or rasene mo
ane us syn til krigsutbruddet 1939
«Den opprinnelige grunn til
te i ti lr det døve øre til QuisStaV'ang~r, om de har moten annen enn den som var noe helt annet. Politisk
at den folkelige (Lapua) beHngs advarsler, De foretrakk å
tatt arbeide for Fanebust»,
man taler om. - Er sann- hensiktsmessighet gjorde det
vegelse trådte frem, må søkes
drømme og l kjekle for l tenIkke så rart at Fanebust
heoten denne, at Fanebustpåkrevet at tyskerne også
i regjeringens impotens likeke og l samles, idet de lullet
setter «Demaskering» over
rna stanses (uttalelse.n er fortsatt med deres byrde av
overfor politiske tendenser og
seg inn i en tilstand av falsk sikdette avsnitt!
fra ~946) med ~lle ml,dler skyld måtte gjelde som outundergravningsintriger som satte
kerhet. SelvoppholdelsesinstinkfordI rettsoppgJøret ikke sidere idet menneskelige samlandets eksistens og velferd i
tet
syntes å ha forlatt dem, De
dt av a t sannhe t en funn, fordi de i hint avh
. Når det videre gjelder
fare",
Samme
bemerkning
k ar go f
?
"
v
i l pasl e ikke reddde seg selv.
justisministeren, så skriver
ommer rem, »,
gjørende år hadde understøtser i høy grad på NS.
Heller ikke ville de tillate en
Fahebust at
Kanskje til og med Stor~ tet deres overhodes gjerninav deres egne å redde dem, De
. «Når jeg har rettet min tinget nå merker stanken ger, Det var passende å la
Lappobevegelsen og NS ble
ville kanskje til og med ha igåpne anklage til Stortin- av det «rettsoppgjør» det vil det tyske folk forbli i sin
begge ytterliggående under
norert Nansen,
g~t mot både påtalemyn- overlate til historien å få an- «kollektivskam» på grunn av
tvang, men i intet tilfelle skyld_ ~ _
digheten ved riksadvoka- bragt der det hører hjemme: hendelsene som førte til uttes dette ytre proteksjon eller
Intet lite land - ikke en·
teQ" og mot Justisdeparte- på møddingen?
brudde: av annen verdenS-fremmed
infiltrasjon,
men
gang døgnfluen aven kaukasisk
mentet ved statsråd O, C,
krig, Sa lenge det følte seg
svikten hos de like innenlandrepublikk fra 1918 til 1920 Gundersen, har det sin ~~~~ trykket av «kollektivskam»
skevffistreradikale,
gjorde mindre forsøk på å begruJ;m i at Det Kgl. norske
..
ville det forholde seg under--vare den nyvunne uavhengighet
justiS- og politideparte- Daghg frIske blomster dani~ og tolerant mot ~rettI verdensmålestokk kom denenn Norge, kanskje med unnment er politietatens nærferdIgheter, Konservermgen
ne tiltagende bitre maktkamp
tagelse av de baltiske stater,
-Pleste overordnede - på
Blomsterforretning
iav «kollektivskammen» skulmellom Høyre og Venstre til
som var like umulige. å forsvare
regjeringens vegne, Jeg
SYN N ø V E L l E ; le komme til å øve en tilsvasin uundgåelige konklusjon i
som Danmark. Bare Quisling så
har således hørt en av
rende innflytelse på forløpet
den russisk-tyske krig 1941 til
alternativene i øynene midt i
landets høyeste dommere
Kranser til ane priser
av den fremtidige historie,
1945, i hvilken Finnland betredveårenes farer, bestemt og
anvende uttrykket «justisFrognerveien 30, O s I o
fant seg til Høyre (med Tyskhøyrøstet, idet han forsøkte l
utvikle Nansens tanker, Allikedepartementets represenTlf. 442230
AVERTER I
land) og Norge. til Venstre
(med Russland), Den ideolovel blir Quisling av alle men6
FOLK OG LAND
FOLK OG LAND
giske maktkamp, som er det all
nesker lastet for ulykken i
ikke allerede i juni 1947
hadde kjennskap til denne
side av .statsadvokat AaS-I
gaards forhold, - At høyesterettsadvokat
Sven
Arntzen under okkupasjonen gjorde seg skyldig i
det samme forhold som!
forannevntet advokat, se-:
nere landssvikaktor, er en !
sak for seg, Men det bør I
erindres at de herrer som
i den tiden bemannet!
høyesterett, fikk fra 6 til
15 års fengsel for denne
deres dommervirksomhet.
Rettens formann fikk enndog livstid, visstnok efter
innstilling fra forannevnte
høyesterettsadvokat, senere riksadvokat Sven Arntzen».
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journalist skriver Quislingbiografi

- -

minister å ordne opp med i
Forfatteren
beskjeftiger I propaganda fra London var like
Oslo.
Skulle
han
ha
forbindelse
seg
sterkt
med
de
konstitu-' meget rettet mot efterkrigstiNår det gjelder Quislings:
den som mot den presserende
med
denne
fyr
som
alltid
hadde
sjonelle
ulovligheter
som ble
forsøk på å finne en ordning I
oppgave
å vinne krigen.
søkt
en
rimelig
forståelse
med
begått
og
skriver
blant
med Tyskland i denne situa-j'
Tyskland og hadde mektige for-I annet:
sjon,
skriver
forfatteren
bindelser der, eller holde fast
«Eks,epsjonelle omstendigheHvis den britiske intervenblant annet :
kan unnskylde ukonstitusjopå
sin
Wilhelmstrasse-politikk
ter
sjon hadde hjulpet Norge på
«Sterke krefter i England
nell opptreden, men det som er
og oppsøke kongen og den nonoen mlte eller forkortet krigen
med Chamberlain i spissen var I
I
forkastelig
er
at
disse
«fullmakminelle
regjering
i
villmarken
?
en eneste dag, kunne man ha
for en ordning med Tyskland I
Stortingspresident
Carl
Hamter»
av
tvilsom
legalitet
blir
argumentert
med at Quisling tok
selv med store konsesjoner til,
Om ,kvelden 9, april 1940
bro som var hånd i hanske med
brukt senere til å bringe unødifeil, eller til og med at han var
dette, fordi de så på en even- : hadde det verste hendt Norge
Johan Nygaardsvolds arbeiderdig elendighet over det norske
en forræder, men de allierte
tuell pakt med russerne som en I slik som Quisling hadde proferegjering, fant plutselig at deres
folk og til å straffe andre såhadde
aldri noe seriøst håp om
mesallianse. På samme måte
tert i sine bøker, aviser og taerkefiende, den forkastede prokalte «quislinger» som forsøkte
varig suksess fra starten til ensom Quisling.
ler og til patriotiske foreninger,
fet Quisling foreslo å gjøre det
å gjøre sin plikt til tross for
den, som de overordnede brialene i norsk partipolitikks
morge-I
fienden».
de
skulle
ha
gjort
om
tiske
sjefer tilstlr. Heller ikke
-Hvem har så rett til å klan-I, villniss. Det lille Norge var
nen, nemlig å forsøke å redde
var
det
noe samarbeide fra
dre Quisling for å finne Hitler, blitt stormaktenes slagfelt. Den
Såvidt den berømmelige
noe fra vraket, stoppe de menorsk side som var verdt å
og prøve å redde Norge i 1939ningsløse skjærmyssler og be- «Elverumsfulmakt» og dens
bolsjevikiske hær hadde nærmet
nevne. ,.,
.40 fra den nazi-bolsjevikiske
skytte befolkningen _
med efterfølger
«konstitusjonell
seg tvers over Finnland og var
Eksilregjeringen hadde ingen
tautrekking på Nordeuropas
anbragt seirrik ved den norske
andre ord se situasjonen i øy- nødrett». Ellers fortsetter
militær kontroll over norske
korsveier? Hvem kan klandre
Hewins:
d
grense. Storbritannia hadde minene og forhandle me erob refrivillige (uthevet av oss) i de
ham for å gjøre sitt ytterste
nelagt norske territorialfarvann
ren. De hadde nu en alvorlig
«Kjennsgjerningene med kavepnede britiske styrker og ble
for å hindre katastrofen før
og hadde erklært som sin henpitulasjonen og den falske holdrival - og, som de hurtig fant
faktisk ikke engang konsultert
den begynte, å stanse den mens
sikt å forsvare dem med makt.
ut, en potensiell syndebukk.
ning som «Londonregjeringen»
før
britiske aksjoner mot norsk
det ennu var tid og senere avTyskerne var allerede i besidKongen befant seg plutselig
inntok er fremdeles ikke alterritorium, som mot Spitsberskrive? Quisling var ingen ky-I delse av Oslo, hovedstaden og
i en konstitusjonell og politisk
minnelig kjent i Norge. Under
gen og Lofotøyene.
niker. Han var konsekvent. Han
dominerende by, og dessuten av
situasjon som han ikke var alt- I enhver omstendighet spilte ekavvek aldri fra sine premisser I hver hovedmarinebase og flyfor skikket til å klare verken av
silmyndighetene i de neste fem
Når det gjaldt det okkuat bolsjevismen var den største
plass fra Narvik og sydover.
temperament eller erfaring.
år bare en perifer rolle i nor- perte Norge og tyskerne,
fiende og handlet gjennomført
ske affærer. Den virkelige skriver
Den måte de norske myndigforfatteren
blant
overensstemmende med dette.
maktkamp var i selve Norge - annet:
heter reagerte på før, under og
Hvem kan nu si at han tok feil
Hitler ble også plutselig preen lang og lite ærerik trekamp
umiddelbart efter begivenhete«Det var ikke så meget
I ne forklarer Quislings initiativ sentert for et uventet valg mel- I mellom Quisling og tyskerne, spørsmål
i prinsippet ?»
om hvorvidt en skulle
10m Quisling, som han hadde 'I med uvedkommende som spilte
den aften.
Når det gjelder ansvaret
samarbeide som hvorledes en
snakket med fire måneder før
den ene ut mot den andre innfor den tyske invasjon, skribest skulle ta opp forbindelse
Og, sier forfatteren:
om
prioriteten
av
den
bolsjeviJ
til de mot slutten endelig tok
ver Hewins blant annet:
I «Hvis han ikke begikk høy- kiske fare, den nordiske rases parti
med okkupasjonsmakten for
for eksilfolkene da en
Norges skyld. Quisling følte
«Det er omsonst å diskutere; forræderi 9. april" er resten av
bedrifter og fordelene ved norsk
vestlig seir syntes sannsynlig
at hans vei ville gi bedre resulenten Storbritannia eller Tysk-I hans karriere bare en epilog.
nøytralitet, og kongen i statsråd,
tater for hans folk. Den realisland var mest å bebreide for I Hans efterfølgende feiltagelser"
som han hadde regnet med at' Om denne kamp mellom
tiske løsning fra hans synsinvasjonen i. Norge. Hvis en I kompromisser, vurderingsfeil og! hans øverstkommanderende, ge- Quisling og tyskerne reprepunkt var å treffe en ordning
skulle si noe, så må det være
sentert ved. Terboven, heter
at'ansvarec'"flrttet~ pa britene .,
med Hitler som var gunstig for
det blant annet:
110m fremprovoserte den, uNorge,
og han var sikker på at
«Det var således konflikt
gjenkallelig, ved kapringen av
han
kunne
oppnå de beste bemellom Terboven og Quisling
tingelser.
det tyske skib ALTMARK i
fra Reichskommissariatets benorske territorialfarvann 16.
Det noen har kalt høyforgynnelse til dets slutt. Propafebruar.
ræderi
kunne like godt betrakgandabildet av Quisling som
Invasjonen var beklagelig,
tes
som
statsmannsevne, men
alltid slavisk gjorde seg selv til
men uundgåelig straks Storbriunder
enhver
omstendighet var
et instrument for naziforfølgeltannia og Tyskland hadde bedet
ingen
legal
hindring for å
se eller tillot seg selv l bli
stemt seg for å kjempe krigen
forhandle
med
tyskerne
siden
brukt simpelthen av maktlyst,
til ende. Eksistensen til to rivade
var
de
faktiske
suveren
oker like falskt som resten av den
liserende stormakter stod på
kupanter
av
landet
og
Norge
fornorske legenden. Han beskrev
spill j denne norske affære.
melt hadde avsluttet en omfatokupasjonen som «de verste lr
Norge måtte komme mellom
tende våpenstillstandsavtale 10.
i mitt liv». Hans viktigste funkhammeren og ambolten, som
juni, hvorefter de to land ikke ,
sjon var kanskje l hindre en lodet skulle ha fortstått av histolenger
teknisk var i krig, og et
gisk og lettvint løsning efter
rien og de åpenbare omstendigmodus
vivendi rettelig burde
polsk mønster. Det ville ha
heter ved den aktuelle situaha
blitt
etablert i begge pa,rters
vært slutten for Norge, som
sjon. Det kunne ha tilfredsstilinteresse.
ville ha blitt forkrøblet for
let Storbritannia og Tyskland
Det iøynefallende og realisalltid slik som Estland, Latvia
ved å treffe passende forholdstiske
mål var en de jure fredsog Lettland med deres forholdsRETTERSTEDET
regler til å forsvare sin nøytraslutning, som godtok den hårde
vis sml befolkninger. Nordlitet som dets politikk bygget
kjennsgjerning at Tyskland
mennene står i varig takknemhandlinger av svakhet ville
neral Nikolaus von Falkenhorst,
på. Men det forsømte å gjøre
måtte okkupere støttepunkter
lighetsgjeld til Quisling for at
kunne lastes, men ikke føre til' ville ta seg av, men som i steså og misbrukte sitt ansvar
for varigheten av fiendtlighede ble reddet.
en forræderianklage».
I den var forsvunnet tilskogs.
overfor begge makter. Slik betene med Storbritannia og ,at
Quisling holdt fast ved sin
I
talte det den uundgåelige
Britene kunne selvsagt knapt
Norge fikk rett til å ordne sine ,
post som selvoppnevnt barriere
Om Quislings handlinger
straff å bli slagmark mellom
forhandle
med
Quisling
under
egne indre affærer for såvidt
mellom Terboven og folket,
9. april skriver forfatteren
dem.
de foreliggende omstendigheter,
det ikke kom i strid med Tysk,
idet han ofret et skyggesamarblant annet:,
Myten om et brutalt Tyskog Chamberlain og Underhuset
lands militære krav. Det stod
beide for å oppnå små lettelser
«Ved middagstider 9. april
land, hjulpet av Quisling som
Norge fritt å vareta sine 'egne
hadde
under enhver omstendig-I Slik pldro han seg begge par1940
var
Norges
time
av
ytangrep et uskyldig Norge, og
het forpliktet seg selv overfor
interesser og det hadde ingen
ters fiendskap. Han fant seg
terste skam og høyeste fare,
et nestekjærlig Storbritannia som
norden
formodede
levedyktige
forpliktelser
overfor Storbritanmel10m
barken
og
veden.
selv
som regjeringen hadde stukket
ilte til hjelp holder ikke for
ske regJermg om kvelden' 9.
nia som hadde fremprovosert
Terboven holdt tilbake enhver
av
fra.
Det
må
ha
vært
det
nærmere kritikk.
april før Quisling hadde dukket
det tyske angrep og sf ikke
virkelig makt som Quisling
øyeblikk da Quisling, som
opp.
Dessuten
var
det
britiske
hadde
gjort noe effektivt for
kunne
ha
hjulpet
Norge
med
hadde holdt stand, først ble
Vi finner således fra beforog
det
norske
kongehus
å
holde
det seg fra livet
påskjønog
dergjennom
vunnet
klar over at han ville måtte
gynnelsen av Storbritannia og
bundet ved giftermål, det brija faktisk hadde ladt landet i
nelse hos sitt eget folk. Kongen
handle.
Frankrike som planlegger å avtiske folk og dets myndigheter
stikken uten rimelig forhåndsog den norske Londonregjebryte Norges legitime utenriksvarsel slik som Koht, Trygve
hadde en naiv tro på norsk soring, som aldri kunne se pl
handel, den lovlige gjennomQuislings mltlatlv forandret
lidaritet, og det norske folk var
Lie og Ruge høyrøstet :.erklærte.
Quisling som landets redningsfart av fremmede skib i dets
hele situasjonen. Hans tyske
antatt å være pro-britisk. Quismann, gjorde ham til syndeFOftS. side 5
territorialfarvann. A krenke
bakvasker Brauer fant plutselig
ling forsynte dem med den
bukk for de utallige skader tysdets nøytralitet og styrte det 'og
at han hadde fått en ny statsperfekte syndebukk.
kerne påførte Norge. Norsk
FOL". OG LAND
7
1940 og dens konsekvenser».

I'

dets naboer ut i ødeleggelsen
~ akkurat som Quisling hadde
forutsagt. Presset fra Tyskland
på den ene side og Storbritannia på den annen kunne bare
ende i en katastrofe for Norge,
hvis skjebne var beseglet med
en gresk tragedies uavvendelighet.
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«hjemmefront»-motstand. ImidIkke bare hadde de gjenlertid var de de eneste som forværende norske ledere rett til å
søkte å holde stillingen, og de
treffe en avtale med tyskerne,
kunne meget vel ha fått nok
men plikt til å gjøre det når det
støtte til å ha hjulpet til å dan- UTENLANDSTEN som beretter dette. Vi han snøt sitt folk, han snøt
ikke var noen utsikt innen overne en norsk regjering uavhengig ORIENTERING.
lurer på hva den velorien- Europa og han snøt sine tidskuelig fremtid til tysk nederav Terboven hvis deres planer
Helten fra Tinnsjøen - terte «Gunnerside» ville si ligere venner (han snøt også
lag, og de to store makter som
ikke var blitt tilintetgjort av eller for å tale med His hvis han kom over et num- Norge), snøt Winston Churkunne ha veltet nyordningen,
opposisjonen».
masters voice «The Hero of mer av FOLK OG LAr{D.
chill til slutt også den galge
han så rikelig fortjente. Det
USA og USSR, ikke ønsket noe
Forfatteren slår ellers i Telemark» Knut Haukelid
annet enn å forbli nøytrale - . en fotnote uttrykkelig fast har vært på Sverigetur og NYTT PUSSIG TILFELLE. kan derfor med sannhet sies
Russland mett av lette erobrin-I at
har orientert beundrende
THE', CANARIEN JEWISH! at som han levet, så døde
ger og USA kasserende inn
N
'kk
d svensker sålunde: «Gamla NEWS forteller at i likhet han. Som når det gjelder den
« orge l e ~ar .::r~ ~v e quislingar och partikamrater med Lenin, Stalin og Krust- I avdøde president Kennedy er
som det gjorde i første verdensal.~~rte. V~d apl aSJ~n~n från Nasjonal Samling hål- sjov, så er også den siste det nu bestrebelser på å forkrig, og fortalt av ambassadør
gI
suveræ01teten over tI eler alltJ·a.mt ihop i Norge de sovJ'etdiktator BresJ'nev gift gude den avdøde Churchill,
Joseph Kennedy i London at
britiske befrielsesstyrker og h
t'll
h
d
Storbritannia var ferdig.
egen' or- med en jødinne. Hans barn selv her i Irland blant prodette bl e markert ved nærværet al' . 1 ti oc meh en
t
ks In"
. te «b e t ra kt er seg som Jø
. d er» b n't'ISk el
Den fornuftige politikk for
on oc
YC'
renegat e l ementer_
av en britisk Security officer ganiSa
'
sakna
pen
gal'
tilføyer
det
J'
ødiske
blad.
En
ting
kan
sies det er
lille Norge var å la tyskerne
(MacRobert) som førte tilsyn
.
- - - ~
være i deres støttepunkter fra
med det norske politi».
Någon politisk roll spelar
ikke nødvendig å reise noen
hvilke det ikke va~ noen rimeinte dess a quislingar aven SENSASJONELL V ALGmonumenter over «den store
lig utsikt til at de skulle bli
Forfatteren avliver de tys- om de nog forsaker SEIR FOR VERWOERD.
engelskmann». Det er utalSedan några år tillbaka
Valgene i Sør-Afrika endte lige monumenter over ham
kastet ut, og å holde opp med ke vitneforklaringer opptatt
hensiktsløs antitysk aktivitet, i Niirnberg og de forskjellige kommer heller inte deras med en veldig seir for Ver- og de trenger ingen tilføysom bare kunne medføre gjen- «dagbøker» fra tyske ledere tidning «8. Mai» ut, men woerds nasjonalparti, som elser. De kan finnes på
gjeldelse overfor den forsvars- som interessebetonte innlegg det råder ingen tvekan om øket sitt mandattall fra 105 krigskirkegårdene på Galliløse befolkning uten å hjelpe til i sammenheng med den indre att de har ett kraftigt eko- til 120 av i alt 160. Engelsk- polikysten, på de franske
å endre krigslykken. En slik po- tyske maktkamp og uten en- nomiskt stod. Det ar en gåta mennenes tradisjonelle parti marinekirkegårder i Oran,
litikk gav rimelig håp om tysk hver bevisverdi, spesielt ikke var de får sina pengar ifrån. «Union» ble slått tilintet- Dakar og Mers el Kebir, i
moderasjon i den umiddelbare fordi det ikke var adgang til - - - Men nogon direkt gjørende selv i deres høy- de millioner av knuste hjem
fremtid slik som uttrykt i Hit- å føre disse tyskere som vit- nynazistisk rareIse har vi borg Durban. Dette viser, og hjerter i alle fire hjørner
lers løfte via Brauer om å res- neI' i rettssaken. Før en inte i Norge, det har ni nog skriver DEUTSCHE WOCH- av den siviliserte og usivilipektere norsk «territorial inte- skaffet seg disse tvilsomme betydligt mer av i Sverige». EN-ZEITUNG at engelsk- serte verden, og sist men
gritet» og «nasjonal uavhengig- tyske provene fra folk ved Det er GOTEBORGSPOS- mennene i Sør-Afrika i sti- ikke minst i de utbrente
tettbebyggelser
og
het», og gjennom hans instruk- foten av galgen var situa- , ,____ .-. ___ .-. _ _ .-.______ gende grad går sammen byer,
med boerne om apartheid- landsbyer i Europa. Jo sjon av Terboven om «å for- sjonen :
«Anklagemyndigheten tilstod
heten ved slutten av min au- politikken.
søke å vinne nordmennene».
Churchills minnesmerker er
Hva kunne Norge tjene ved
åpent at den ikke hadde noe
diens hos kong Haakon i Loni sannhet utallige. Ingen
å trosse erobrerne? Hvis tyshåp om å sikre en dødsdom på
don et år før, hadde jeg våget W ARZA V AP AKTEN HAR
bedre gravskrift kan settes
kerne tapte krigen ville Norge
basis av de anklager som var / å spørre: «Og hva vil Deres 88 DIVISJONER.
over Churchill enn hans
bli befri et hvorledes det var.
reist mot ham (Quisling) i
Majestet gjøre med Quisling ?»
For første gang er det blitt egne ord:
«The bloody
Hvis Tyskland vant, ville et
mai, spesielt ikke efter at en
Hans Majestet svarte uten å oppgitt tall på østblokkens Beast is Dead; .•
fiendtlig Norge tape sin «nortelefonhenvendelse til British
nøle: «Vi skal henge ham. tropper i 0steuropa utenfor
Home Office (InnenriksdeparJa" vi skal henge ham tre. Sovjetsamveldet: Organisa- DET FRI TYSKLANIr.------~·
diske» rett til en gunstig plass
ternentet) i London med foreganger I»
sjonen forføyer i henhold
«89% av den tyske dagsi nyordningen. Det var intet tilspørsel om hva det var foreslått
Jeg antar at jeg så forbauset hertil over 26 sovjetiske di- presse (innbefattet de bebake som den pro-britiske fraksjon kunne gjøre for å hjelpe
å gjøre med kollaborasjon på
ut, for konl!en forklarte: «De visjoner, av hvilke 20 står i rømte BILD og HAMBURsine venner i England. Handelsde befridde kanaløyer hadde
forstår første gang skal ikke Ulbrichtrepublikken, 2 i PO- 1 GER ABENDBLATT) og 30
flåten hadde vært chartret til
bragt det lite hjelpsomme svar
fall-Ie~men åpne seg. Da skal len og 4 i Ungarn. Vide:-e er ICio av ukepressen (bl. a.
Storbritannia siden høsten forat siden mange kanaløyboere uvi si "Vi beklager meget major det 14. polsk.e .o~ 14 tSJeko- BILD
AM
SONNTAG.
ut, og ingen norsk motstaqdsundgåelig hadde samarbeidet
Quisling, vi skal prøve påny slovaklske dIVISJoner, 6 Ul- WELT AM ~ONNTAG, B. Z.
bevegelse kunne noen sinne håmed tyskerne, foretrakk britene
senere". Så vil han bli bragt til- bricht-divisjoner, 5 ungarske, lOg DIE WELT) er konsen«offisiell lovprisning».
bake til sellen sin.
Neste 12 rumenske og 11 bulgarske. trert i en eneste trust ledet
pe på å gjøre noe mere enn å
irritere de tre-firehundre tusen
o
k
gang skal tauet ryke. Nok en En av de polske divisjoner av herr Awel Springer». Sil ftl d d' . .
. t t t
h t t f
EUROPA
tyskere som var stasjonert k N ar fdetf gjelder kong Haagang skal vi be ham unnskylde er en u an e IVlSJon og VI- I a e er en e ra
on er or atteren i ke særl ig
dere er 4 av de tsjekkiske, 2 I ACTION.
langs kysten for å hindre bri- nådig.
Han hadde da også
og si: "Vi beklager meget,
.
.,.
_ _ _ _._________
tisk landsetting.
hatt anledning ttil å bli motmajor Quisling, at dette har sOVJetdiVISJoner, 3 bulgarsk~,
ArkItekt
A overse disse kjennsgjernin- tatt av denne i audiens alene:
hendt påny. Vi skal prøve ål. ~ngarsk og ~ ~mensk diHUS TAD
ger og Haagerkonvensjonen var
gjøre det bedre neste gang". Så VISJon pa~e~d~vIsJoner. Alle
13ærumsvn. 5 - ø. Ullern
meningsløst og skadet nasjonen
«Tidlig 1944 da kong Haav:.il han bli bragt tilbake til d.e andre ~I.VlsJon~r .er. ,?otokon
mottok
meg
alene
i
audiens
rt
f
t
d
Telefon 5:5 61 29 - Oslo
fysisk og psykisk, noe som aldri
sellen sin. Tredje gang vil det nse. e. In an en r~Tls]o~e7'
i London fikk jeg en forbaulykkes. Forstår De?»
bortsett fra 2 UlbnchtdIvIhar kunnet gjøres godt igjen.
sende bekreftelse på hans bitsjonersom er vanlige ikkeDet inviterte også til total ødeterhet mot kong Gustav. På den
De foranstående sitater motoriserte infanteridivisjoOG
leggelse av Norge, noe ingen
tid hadde omkring 75 000 kan naturligvis bare bli et ner. I alt regner en med at
autoritet innenfor eller utenfor
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
nordmenn funnet tilflukt 1 ganske lite utplukk av He- Warzavapakten på denne
Norge kunne ha forhindret.
Telefon 377696
Sverige og svenskene oversvøm- wins store bok på 385 sider. måte disponerer over 800Katastrofe ble faktisk bare
Boks 3214 - Sagene
met Norge med mat og medi- Vi kunne for så vidt like 900 000 mann.
hindret ved en rekke mirakler i
Ekspedisjonstid: Tirsdag tit
sinske
forsyninger, slik at kong gjerne ha sitert mesteparten
siste øyeblikk og gjennom
fredag
fra kl. 10 til kl. 15.
Haakon godt måtte ha kunnet av det andre som står i EN ANNEN BENASJONAL SAMLING.
Mandag og lørdag holdes
tilgi svenskene deres behand- dette britiske forsvarsskrift DØMMELSE!
kontorene stengt.
Forfatteren kommer videre
ling av ham (da han ikke fikk for den norske profet Quisling,
Det er ikke alle som ser
inn på det utstrakte samarRedaktør Melsom kan bare
lov til å. drive sin «krig» i som ikke ble æret i sitt eget like vennlig på avdøde Winbeide mellom tysker-arbeipåregnes truffet efter foruttrygghet fra svensk område. land. Det er derfor like he- ston Churchill som det norderne, industrien og andre
gående avtale.
Vår bemerkning). Men han klagelig som forståelig sett ske folk han bragte krig og
profitører og okkupanten, og
sveivet voldsomt med de lange ut fra mentaliteten hos okkupasjon på halsen. SåAbonnementspriser.
fortsetter :
armene sine for å understreke opinionsskaperne i dette u- ledes skriver det irske NAKr. 40,- pr. år, kr. 20.«Ikke et stenk er det kommet
sin avsky for kong Gustav, takknemlige land at boken TIONALIST NEWS: «For
~r. halvår i Skantlina"ia. Ut~
på' disse' folks karakter, men
hvem han tre ganger kalte for sannsynligvis ikke vil kom- nesten tyve år siden da Belandet kr. 25,- pr. halvår.
«quislingene», bufferten mot
«en dritt» kraftig sprog me i norsk oversettelse. Der- nito Mussolini ble myrdet
I nøytralt omslag innentyske utskeielser, er blitt forselv fra en mann kjent for sin imot skulle vi tro at den var kommentaren til den
lands: Kr. 50,- pr. U,
dømt. Kanskje de, i motsetning
skarpe tunge, og spesielt fra en efterhvert vil komme på en nettopp avdøde Churchill:
kr. 25,- pr. halvår.
til biskop Berggrav og rektor
monark om en annen i nærvær rekke andre sprog og der- «(The bloody beast is dead !»
Løssalg kr. 1,00.
Seip ikke vant seg et falskt
aven fremmed og til og med med avgjørende bidra til å. Nu er det vår tur til å gjenta
Bruk postgironr. 16450,
martyrium i internering, eller at
en avismann.
rehabilitere Quisling i ver- disse ord. «The bloody beast
Utgiver AfS Folk og Lana
de ikke \ som høyesteretttsjusti-/ dens øyne .
I is
dead». Efter et liv av
Viking Boktrykkeri - Oslo
tiarius Berg organiserte en
Som et eksempel på bitterSiegfried. . snyting, han snøt sitt land,
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