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SIEGFRIED: OLAF HOLM: 

Randbetnerkninger til 
det store ratnaskrik 

Dagene 4. og 5. og «tomrom
met» til 9.10. og Il. april 1940 

Den påtrengende omsorg for de «gode» avdøde er rørende, men ikke overbevisende. I. førstes krav til kongen som 

HV E M GRA TER O VE R V ÅRE DØD E KAM E R AT ER SMI NN E ?' 
Vi har i disse dager opple- den øverste sjef for de veb

vet en livlig «skuddveks- nede styrker iflg .. Grunnl.o-

Det store samtaleemne i 
Norge er fortsatt Quisling
biografien til den kjente bri
tiske publisist Ralph Hewins. 
Hele kongsgarden av uretts
forkjempere er mobilisert i 
presse, kringkasting og fjern
syn for å redde det som kal
les «Norges ære» og som ty
deligvis avhenger av dette å 
kunne opprettholde påstan
den om verdens største lands
forræder og et 5-6 sifret an
tall landsforrædere alt i alt I 
på en 3-4 millioners befolk
ning. 

Nu dukker de frem igjen 
på valen de gjenlevende av 
våre gamle «gode» venner, 
en Annæus Schjødt, en O. C. 
G\.UlQ.e~ en ~Au~ 
lie, de pressens menn Chr.A. 
Christensen i VG og Torolv 
Kandahl i AFTENPOSTEN og 
mange, mange andre. Dertil 
slike landssvikoppgjørets hi
storiske spekkhuggere som 
den evindelige dokument
frembringer Sverre Hart
mann og okkupasjonsspesia
lmten Magne Skodvin. Det 
later ikke til at en eneste en 
av dem har lest boken til 
Hewirus, men uttale seg om 
den gjør de, sufisant og ufor
skammet. 

Det er ikke mulig for oss 
engang å gi et blekt bilde av 
alt det som er sagt og skre
vet i denne sak, men vi skal 
forsøke i det følgende å gi et 
lite utplukk uten kronologisk 
orden med noen randbemerk
ninger. 

Det som straks faller en i 
øynene når en studerer disse 
utgydeisene er det grenselø
se hykleri som råder i denne 
«de godes» leir. Det er ikke 
en eneste av disse herrer der 
er så implisert i «retts»opp
gjøret og den rådende hi
storieforvanskning som grå
ter på vegne av de egn e 
gjerninger som avsløres 
gjennom. boken til Hewins 
Alle sammen er rystet på 
vegne av avdøde Erik Solem 
eller avdøde redaktør Nesse. 
VG slår seg hyklerisk på 
brystet og erklærer om He
wins: 

«At han prøver å skape en 
falsk Quisling-legende, er i 
denne sammenheng mindre vik
tig». 

ling» i pressen mellom dem ven ble uttrykkeh~ aVVlS~ 
Og skjønt I den om hva han mener», som pleier å si, at «de sitter med, at .d.er .skal l~ke bli 

«Noen fare for at Quislng- skriver AFTENPOSTEN med ansvaret» og dem som noen mobil1Serm~ og Je~ skal 
biografien vil bli stående som !fromt og knuser en demokra- mener, at de ikke ha~ noe sørge for a~ der Ikke blir no
et kildeskrift av virkelig verdi, tisk tåre til ære for den bry-I ansvar for det, som skJedde en penger til det. 
er det - - ikke», somme trykkefriheten. Det eller rettere ikke skjedde . Som følge av dette avslag 

er de avdøde menneskers og i aprildagene 1940. De første gJentok kommanderende ge
ikke den døende uretts min- søker, som de pleier, å kom- neral kravet dagen efter og 
ne som ligger det på hjertet. me fra det hele med snakk med samme resultat. Det er 
Men naturligvis ikke deres vegger opp og stolper ned vel nu alminnelig kjent. 

så er panikken likevel stor 
og det 

«kan være grunn til å sørge for 
at dokumentarisk materiale om 
Norge under og etter krigen 
blir tilgjengelig på verdens
språkene - -» 

* 

minne hvis rykte Londonra- om sin fortreffelige opptre- Ill. 
dioen tok livet av under kri- den og, når det gikk som det De monumentsyke herrer, 
gen. La oss minne om hva gikk, så er det andre som som til daglig i pressen luf-
den sendte ut over verden da har skylden for det. ter sine forslag om monu-
en av v åre kamerater døde Il menter over kreti og pleti og 
som følge av et vådeskudd: . forandring av gate- og plass-

Endog de militære, det vil 
«Forfatterens oppfatning av «N. N. er død som følge av i dette tilfelle si generalstab- navn, kunne hell~r med for-

Vidkun Quisling og hans na- et vådeskudd. Vi for yår del vil d . d nuften i behold sørge for at 
. l . l" k h dl' h 11 k 11 d åd k dd sjefen og komman eren e der ble reLS' t e.n statue over sJona e og po IttS e an mgs- e er a e et et n es u ». general. Er det noen som har 

motiver får stå for hva den e: Jo, herrene har i sannhet sitt på det tørre i saken, så oberst Rasmus Hatledal, ge
verd. In .. g. en. k.an nekte ham .a O'M.. .. "il ... 0 .. f3 ... o.t. . ° _ ra. lens. .. rl d' ff" D neralstabssjef dengang, hVLe;; 
mene hva. han vil for så vidt ~;ti:s;en~g~t~a ~~~e! ~ ~~"...et .~e to Olserer. , eu fortjeneste av sitt fedreland 
og heller Ikke å fortelle all ver- Forts. side 2 nu er alment kjent og aner-

kjent. Det blir nok ikke 
gjort. Kanskje i hans hjem
bygd hvor man må antas 
ennu å tenke norsk. I Oslo 
blir det neppe mer enn det 
ca. et snes år forsinkede 
kommandørkors. 

IV. 
Man er nu endelig kom

met til det resultat, at der 
burde vært mobilisert senest 
5. april. M. h. t. hvem, som 
har skylden for at det ikke 
skjedde, så går man omkring 
dette spørsmål som katten 
om den varme grøten (som 
naturlig er l). Kom frem med 
obeIist Hatledals underslåtte 
rapport om sin audiens ! 

V. 
Det kan ikke sees å være 

opplyst noe om, at spørs
målet om mobilisering har 
vært forelagt i statsråd i da
gene 4. inntil 9. april. Den 
siste dag ble «mobilisering» 
bestemt med innkallelse av 
et begrenset antall avdelin
ger sønnenfjells med skriftlig 
beskjed til hver enkelt sol
dat om å møte 11. nestefter. 

Det var et slag i luften i den 
foreliggende situasjon, for 
sent til å ha noen militær 
verdi. Dette ser ut til å være 
tilsiktet. Det kan ikke godt 
ha hattt annen hensikt efter 
den forutgående sabotasje av 
generalstabens og komtnan
derende generals sakkyndige 
krav 4. og 5. april enn å gjø-

(Forts. s. 6) 
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Hewins-bok'en Administrasjons- I.. -I- b- f- til D . . I ~U18 101:· l0l:ra len ewi08 
(Forts. fra side 1) I 

Også DAGBLADET har 
fått anfektelser og det synes 
vi faktiiSk er godt gjort. Det 
er vesentlig på vegne av «en 
anerkjent, hederlig og dyktig 
dommer som lagmann Erik 
Soleln» bladet er rystet, og 
det slutter seg til andre avi
sers press på Solems eventu
elle efterlatte for å få dem 
til å gå til injuriesøksmål mot 
forfatteren med statsstøtte. 
For 

«Lagmann Solem står for al
rådet i funkSjon 

menheten som den hårdeste re- Både tyskere og andre har 
presentant for oppgjøret og må påvist at det var det norske 
antas å ha hovedansvaret for næringsliv som var okkupa-
den overdrevent strenge straffe- sjonsmaktens beste hjelpere 
reaksjon. Lagmann Solem hadde fra 1940 til 1945. Ifølge van
et anerkjent navn som juridisk lig jøssingmentalitet var det 
forfatter og var også ansett som derfor ingenlunde noen na
en dyktig dommer. Hans dom- sjonal gjerning å holde hju
mer og hans straffeutmåling ble lene i gang, snarere tvert i
derfor så å si det grunnlag som mot. På bakgrunn av dette er 
domspraksis kom til å følge. det av interesse å notere seg 

Her skal ikke behandles lag- at den skriveglade dr. phil. 
mann Solems forhold hverken H. O. Christophersen, som 

«Erik Solem er her ikke noen før eller under rettsoppgjøret. har vist seg som en patent 
privatperson eller noen hvem Bare må det for den riktige be- og forstokket jøssing i en ar
som helst. Han representerte dømmelse av hans ledelse av tikkelserie i AFTENPOS
norsk rettsvesen og den norske lagmannsretten pekes på, at TEN om «Administrasjons
stat under prosessen mot Vid- hans forhold under okkupasjo- rådet i funksjon», beretter 
kun Quisling - -» nen ikke var så uangripelig, at om den voldsomme pågang 

Vi ber våre mange bokbe- også med å kunne få ekspe-
stillere om undskyldning for dert nye bestillinger aclskil
at de har måttet vente så lig raskere fremover. Bokens 
lenge på å få effektuert sine i pris er som før meddelt 
bestillinger. Det skyldtes for-I kr. 47,- fritt tilsendt mot 
sinkeIse i forsendelsen fra forskuddsbetaling over giro 
forlaget, men når dette leses 1 64 50 eller på annen måte. 
går vi ut fra at iallfall stor- Skal boken sendes som opp
parten av bestillerne har fått krav kommer porto og gebyr 
sine bøker. - Vi regner' i tillegg. 

FOLK OG LANDS BOKTJENESTE 
Postboks 3214, Sagene - Oslo 

Uhørt bolsjevikpropaganda ved 
Oslo Kinematografer 

han fremfor alle burde stå som 
Akkurat! Han er blitt det d d på bankene som førte til at Oslo kommune skal i an- folk stå moralsk rustet til 

en strenge ommer og etablere de måtte stenges 11. april. Da l dnin o 
historiske symbol på den u- det grunnlag, hvorefter retts- : . g 20-ar~dagen for bol- kamp mot bolsjevismen neste 
rett som ble begått. Han ikke oppgjøret skulle fremmes. h~ .naturligvis ikke vil gi sJevlsmens seler over Tysk- gang det eventuelt måtte 
alene, slik DAGBLADET i Quislmg æren for at de ble land, kjøre en sovjet-russisk brake løs, når Oslo kommu-
sin panegyrikk selv beretter, Som redak~ør. a:r vår.t m:st åpnet igjen, gir han tysker- propagandafilm, hvor den ne går i spissen ved å kjøpe 
laget utkast til de ulovlige fremtredende JUrIdIske ttdsskrIft ne æren for det. Videre skry- røde arme fremstilles som en slik russisk propaganda
landssvikanordninger, men - TIDSSKRIFT FOR RETTS- ter han av at «da administra- Europas befriere. film som er i høy grad egnet 
han steg også ned fra sitt sæ- VIDENSKAP, hefte 4, fra ok-Isjonsrådet var trådt i funk- Hvordan kan det være til å bryte fullstendig ned 
te i høyesterett for høyst per- tober(november 1~42, s. 45~ har sjon, måtte det - med bruk mulig at Oslo kommune den moralske og dermed 
sonlig og uten smålige hen- han m~tatt en arttkkel, betttlet: av forskjellige midler godtal"' en slik hemnin~slø~ den militære motstandskraft 
syn til inhabilitet å sørge for «Was 1st Sta~~forsc~ung», av raskt slå inn på en kreditt- sovjetpropaganda, uten hen-I i en potensiell ny krig, hvor 
at den solemske rettferdighet pro~essor ~r. Hohn, dIrektør for utvidelsespolitikk for å få syn til sovjets brutale un- Sovjet er den potensielle 
skjedde fyldest. Ins~Itutt. fur ~tatsf~rschung ved arbeidslivet i gang igjen. - dertrykkeise av de baltiske motstander- En farlig og 

Vi har før skrevet her i UnIVerSItetet 1 Berlm». De pengepolitiske vedtak var stater, samt Polen, Ungarn, skjebnesvanger lefling med 
bladet at vi nok synes den Kiær Mordt gjengir hele imidlertid i seg selv ikke til- Bulgarien, Rumenien og 0st- våre kommende undertryk
britiske forfatter serverer artiklen i oversettelse. Vi strekkelige til å få hjulene i Tyskland? kere, samtidig som man hå
visse smakløsheter og at han nevner bare en enkelt setning gang, og omsetning var av- Var det forøvrig ikke nu ner og spytter på de front
sikkert ikke har dekning for for å illustrere innholdet: hengige også av andre fak- på tide at man ved fri- kjempere som ofret! livet i 
alt han skriver. Men likevel: I «En særlig plass i fors.knin. gs- torer enn de rent penge- gjøringsbegeistringens 20 års kampen mot bolsjevismen 
Hvorfor så øm på vegne av arbeidene inntar forfatnings- messige (Kanskje av tysk- jubileum også minnes de sta- under sij;te krig. 
lagmann Solems minne ak- historien, som nettopp i den nbrnk handelskammer for tene som fremdeles lever i De samme krefter som un 
kurat nu? Er det for å lede' nasjonalsosialistiske stat eks ~). . De~te foørte ti~ ~t i ufrihet, og det i en ufrihet dergrov vår forsvarskraft 
oppmerksomheten bort fra trenger en spesiell pleie - -» ~dml~lstrasJonsradet tidlIg i aven ganske annen dimen- før siste krig, er atter på 
bokens virkelige innhold, Kiær Mordt fortsetter: l mal oppnevnte en nevnd I sjon enn den man opplevet ferde, - nu enda bedre rus 
dens angrep på den autori- «Videre finnes også i samme' for industri og omsetning». I under den tyske okkupasjon. tet enn før, og uten at de 
serte norske historieoppfat- tidsskrift hefte 2 1943 s. 238 (Altså midt under krigshand- Det er i det hele tatt forbau- møter noen motstand fra 
ning og på «retts»oppgjøret? et inse:at av 'profes~or dr: lingene ~ Nor?e før den nor- se.nd~ at man .kan feire .«fri: den såkalte borgerlige leir, 

Det må kunne være god Justus Wilhelm Hedermann : ske kapItulasJon l). gJørmgen» shk man gJør 1 som fullstendig er tatt ved 
grunn til å spørre om det, si- Rechte Freiheiten und Pflich- Og så rullet da hjulene for: dag, når man tenker på den nesen av sovjets norske 
den det ikke er første gang ten, h~orfra i oversettelse bare I den tyske okkupasjonsmakt. ulykke og elendighet som agenter, og som på koriunan 
det ut fra iallfall de dagblad- hitsettes slutningssatsen. 1 ar- Sikkert til g!ede for den. nor: krigens slutt i 1945 førte med do retter all sin propaganda 
ske forutsetninger kunne tikkelens siste avsnitt omtales ske befolknmg, men stIkk l seg for en stor del av Euro- mot Hitler-Tyskland, Quis
vært aksjonert på vegne av den vitenskapelige korporasjon, st~id med ~t ~eltepratet og pas befolkni~g. For .den ble ling og NS, som derved tje
Solem. som «Føreren» i 1933 hadde krigspratet l dISse dager. det et slaven uten sldestyk- ner som en glimrende lyn-

Som alle vet, var det den stiftet, «Akademiet for tysk )():(){)O:O:(){){)OOOOOO{)oO{):{){){ ke. M~n nordmenn tenker avleder for den aktuelle og 
tyske gestapist Bru n s som rett», hvorom det heter: «I dets bare pa seg selv, og som de virkelige fiende av det nor-
under saken mot ham krevet skjød skal det tyske rettslivs reglene ikke kan kreve at pres- toppegoister de er de tone- ske folk. 
at Solem skulle vike sæte høye rettsideal pleies og de sen skal drive aktiv propaganda angivende i .dagens Norge, 
fordi han hadde arbeidet for første forberedende utkast bli for fienden bemerker retten: bryr de seg Ikke om at na-
tiltaltes overordnede. Det fremsatt. Senere vil dertil slutte «Propaganda for fienden er en boens hus er brent ned, bare 
stod referert bl. a. i ARBEI- seg den siste politiske avrun- særskilt form for bistand til deres eget hus er reddet. 
DERBLADET 13/3 1946. Ret- ding gjennom de egentlige lov- fienden. Det er uhyggelig og moralsk 
ten trakk seg tilbake med givningsinstanser». At det i og for seg er rett- forkastelig at noen kan stelle 
Solem i spissen og kom snart o stridig å formidle denslags pro- i stand fest i anledning «fri-

Iakttager. 

TANNLEGE 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 447554 
igjen med den kjennelse at Det nevnes ogsa flere ek- paganda for fienden og nazisty- gjøringen» i 1945, en dri-
Solem bare hadde levert en ~:m~er ~:~~;JtV ~~lem re- re som Morgenposten har gjort gjøring» for de få, og ufrihet I ANN E L ISE P A R O W 
bere~ning til .tysk~rne og at a~~~ :ven kjent' ~~r~~ ~~~~r rettens mening ganske o.g undertrykkelse for adskil- TANNINNSETNING 
han ikke var InhabIl. Det var ... N.· t li lig flere. , h ' 
f • 'dt d' o aks'onere «~azIJurISt». a SIer na ur g- Deretter drøftet retten spørs- Hvordan skal det norske Trond "m 
orsavl unø 19 a J VIS noen det samme om So- målet om forholdets straffbarhet 

mere mot Bruns. Han ble lem som om de ulykkelige P<w',. mil 7 
prompte skutt. Osloavisene som var «truet» 

Men det var en annen en .•. . b 
k h o tt n . . . e- til a skrive mot sm over e- man forstå at det blir mang 

unne. a ga ~ IDJUTI visning, at stakkars han vå- 1 M A I b dr li f stm; 

TANNLEGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 ,søksmal mot, nemlig So.lems get l'kke ., .... net. Iml'dlertid. en e øve g ore ........ ng. 
di k k Il d k te ........ Når det nemlig dertil ikke er 

juri s e o eg~, en Jen har Solem selv i saken mot POST FESTUM noe å tale om. Og man går .............. _ ...... _ .... -
advokat Hans Klær Mor dt, MORGENPOSTEN stillet J'o i tog. Med norske flagg og Krl·stne Venner 
som i sin bok «Det urettfer-. kr . M d 'di tts . (H' og VIsse av, som Klær or t Akk ja. Tidene forandrer janitsjarmusikk. Barnetog til 

ge re oppgJør» eIm t l lik . o 
Samfund, Oslo 1955) uten ;i om a er s: " seg og V1 med dem. Ogsa 1. og med. En blek kopi av 
br ttsl'g tilbakevist be- «l lagmannsrettsdommen 1 sa- mai har mistet sin glans og gammeldags tradisjonell 17. 
k ~ ef~~er ~eg inngående med ken mot MORGENPOSTEN var sitt innhold. Man feirer dog mai. Om noen dager kom-

'~a J ann Solems forhold. La Solem med på å un~ertegne ne- best man kan. I hver krok a~ m~r så den 17. Den vil også 
gro't litt av det Kiær denstående passus 1 lagmanns- Norges land holdes det da 1 bh bare som et svakt gjen-:s d~ ~re • si om sin kol- rettens dom (det er sannsynlig- hvert fall en tale. Bare ut fra skinn av hva den· en gang 

l \ or . ar a vis han selv som har formet den kjennsgjerning at det var. To åndsforlatte frida-
sga . den). Etter først å ha påvist at I finnes bare noen få som kan ger. Akk ja ! 

2 FOLK OG LAND okkupasjonsmakten etter Haag- den kunst å holde en tale, vil Olaves. 

Har du lyst til å treffe gamle 
venner i et åpent miljø? -
Kristne Venner møtes den 
første fredag hver måned i 
Colletsgate 43. Etter en tale 
el det bevertning og anled
ning til selskapelig samvær, 

Møtetid' kl. 19,30. 
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., ___ FOLK OG LAND ~I Modig offiser I 

l UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON J På selveste jøsstingfest-
Red akt øre r : dagen 9. april holdt major 

ODD MELSOM, ansvarlig Blindheim en tale for re-
ALEXANDER LANGE kruttene i Fredrikstad, som 

l;ratulerer. med dagen! 
I ukevis har de kvalmende dunster fra den norske ok

kupasjonsfeiringen ruget over landet. I aviser og til og med 
i butikkvinduer gjenoppfriskes alle heltegjerningene, som 
blir større og større eftersom tiden går. Selv AFTENPOS
TEN pusser opp sin noe medtatte helteglorie og får til og 
med følge av forsvarsnihilisten DAGBLADET, som i all 
begeistringen over «Norges krig» helt glemmer både sin 
pasifisme og sitt store medansvar for at Norge opplevet 
den fremmede okkupasjon. 

Ikke før var festlighetene i anledning av 9. april med 
kongens «nei» og Kohts «jaså» vel avviklet, så bar det løs 
med befrielsesfeiringen i statlig regi med .selveste Solums
moen som programredaktør. Det var både klokkeringning 
i Berggravs efterladte kirker, forsoningsmøte mellom 
hjemmefrontlederne og Londonregjeringen i Stortinget, 
folkefest på Bislet og andre steder, og så naturligviiS gjen-I 
oppfriskning av befrielsesfylla fra 1945. 

Og vi tutes ørene fulle av den lykke som vederfores 
fedrelandet da de vestallierte «befridde» øss så grundig i 

en innsender i ARBEIDER
BLADET karakteriserer som 
«merkelig offiserstale 9. 
april». La oss sitere litt av 
denne «merkelige» talen ef-/ 
ter referatet i FREDRIK-
STAD BLAD: I 

«De begivenheter som fant 
sted før 9. april, vil selvsagt 
ha meget å si for den lærdom vi 
tar av 9. april og hendingene 
omkring denne dato, sa major 
Blindheim videre. For enkelte 

.. ,'. 
\I f. 

, ,. 
Den demokratiske .krigspresidmt Johnson lovet som sine krigerske 
forgjengere fred før valget. - DEUTSCHE NATIONAL-

ZEITUNG bemerker hertil: Det er farlig Cl vekke Mars. 

nordmenn, ca. 3 prosent, fikk lOO{){){){V'\/'){):ll:{'\.r.r'rfrf ..... ~('rf'1..r.r'W'>{""r.r.<W"'.r.r-...r.J;r,,(-.r\.r..r'WV"'""''"'>r\J 
begivenhetene dem til å stille 
seg imot våre nasjonale myn
digheter og tilby Tyskland sin Britiske presserøster om Hewins-boken 
tjeneste. Dette skjedde kanskje I motsetning til den hy- var satt i kraft. Heller ikke had
i skuffelse over vår egen dår- steriske reaksjon i Norge de han noen gang begått de 
lige innsats - både militært og har Quislingbiografien til moralske forbrytelser som hans 
politisk. De av oss som tjenes- Ralph Hewins fått en posi- navn for bestandig er blitt for
tegjorde i vepnede styrker i tiv omtale i mange britiske bundet med. Vestmaktene, og 
utlandet, kunne ikke fri oss for aviser med det verdenskjen- spesielt Norge, trengte en syn
en liten respekt fot den vanli- te TIMES LITERARY i spis- debukk for sin egen dorskhet 
ge norske frihetskjemper som sen. Dette er så meget mere og feighet i fortiden. De fant 
meldte seg til tysk fronttjeneste. bemerkelsesverdig som bare den syndebukken de trengte i 
I en vanskelig tid valgte han ca. 3 000 av de over 20 000 Vidkun Qisling». 
galt, men han kjempet åpent og bøker som årlig utgis i Stor- Også i den veiansette bri
realt for sin sak, efter vår me- britannia oppnår den ære å tiske avis BIRMINGHAM 

1945. Derimot hører vi intet om andre sider ved det som . H ul kk å I'l nmg. ans y e m ve t1 - bli anmeldt i de store aviser POST er det en meget posi-
hendte da. Slik blant annet en stor del av våre lesere opp- skrives en slett norsk ledelse i og tidsskrifter. tiv anmeldelse, av Arthur 
levet det. årene før 9. april». Her er noen plukk fra an- Sutton. Vi gjengir fra et spe-

Siden det bare er noen dager til nye voldsomme fest- meldelsen i TIMES LITE- sialtelegram til; AFTENPOS-
ligheter i forbindelse med feiringen av 20-årsjubileet for Men der er en tredje side RARY: TEN: 

«Da den tyske invasjon i «Navnet Vidkun Quisling 
17. mai 194'5, så minnes vi uvilkårlig i skrivende stund ved det 180m skjedde dengang Norge kom, er det åpenbart at skulle gå over i historien på en 
hvorledes vi selv opplevet denne store dag. Vi hadde en som vi og bør minnes. Det er Quisling var like overrasket helt annen måte enn Quisling 
uke sittet innesperret sammen med fire andre på en trang ikke bare i Norge en feirer. som enhver annen norsk poli- selv ventet da han i sin ungdom 
enmanns-seUe på Akebergveien. Da det naturligvis ikke Også den tyske kommunist tiker o.g like usikker på hvor- var en fremragende og beundret 
var normal plaiSs 'til sengesteder, fikk vi utlevert to lusete Ulbricht med muren har av- ledes han skulle rclgere. elev ved Krigsskolen i Norge, 

- - - skriver Sutton. Hans navn ville halmmadrasser som vi måtte ligge på tvers av ved siden holdt stor befrielsesfeiring. I denne kaotiske uken, da ha kunnet komme til å rangere 
av hverandre med et tynt ullteppe til overbredsel. En eller Han kaller det nemlig «be- Quisling hadde ansvar uten ved siden av Nansens og Roald 
annen skapsprenger var anbragt som ganggutt og han de- frieIse» han også, det som makt, kom hans navn inn i det Amundsens som en nasjonal 
monstrerte sitt patriotiske sinnelag ved sammen med noen hendte i 1945' og som har ført engelske sprog som ensbetyden- helt. I stedet har det funnet sin 
eder å slenge de to og en halv salte sild som var rasjonen verden dit den er idag. Og de med forræderi. Det er ku- plass i verdens ordbøker som et 

riøst å bli minnet om at inntil et synonym for en forræder. for oss fem inn gjennom gluggen i døren og langt bort over situasjonen synes vi vår dan-
k k Il det tidspunkt hadde Quisling Nu, tyve år efter, har Ralph 

seIlegulvet. De fire andre på sellen fonden pressemannen s e o ega REVISION ut- t'kk t'kk b å nes en Sl er 1 e eg tt noen Hewins forsøkt å sette denne 
var en sjømann som ikke hadde villet seile for de allierte, trykker svært godt når bladet av de lovbrudd som han senere 
en ung frontkJ'emper som hadde gJ'ort tJ'eneste i saniteten, skriver: «Seierherrene» har ble dømt for _ i visse tiIfel- Imannen, hans karriere og hand-ing i perspektiv. Hewins går i 
en byråsjef, og endelig en «god nordmann», som ved en haft 20 Ar til at vise, at de ler efter lover som ennu ikke sin 400 siders bok inn for å vi-
misforståelse var blitt arrestert fordi en kvinne på Stor- var bedre, og den Tid er gået ~ se at Quisling ble drevet av ed
torvet hadde beskyldt ham for å ha kjøpt FRITT FOLK i med en FortsætteIse af alle var det styggeste ord han lere motiver. 

kJ' ente Nao r han fo'" alvo" Forfatteren retter et inntren-en kiosk. Sellen var vel ca 4 meter lang og etpar meter d~ Forbrydelser man be- . . L L 

. ' .. ville nogen til livs, skrek han gende og kanskje uvelkom-
bred, og vi fikk ikke nærme oss hverken vinduet eller dø- skyldte Nabonal~cIalismen derfor selv : «Din kjukke- ment søkelys mot det norske 
ren. Nede på gårdsplassen hadde det nu jubilerende RØDE for. ReiSultatet af dIsse to Ar- boms!» Og det selv om hans folks karakter og holdning i 
KORS' hjelpekorps - en flokk uoppdragne jenter og gut- tier er blevet en krigende motpart var helt sagesløs og dagene før krigen, og antyder 
ter, hovedsaklig fra vestkanten, vakt innimellom fylla og Klode, en sultende Verden aldri så spinkel. at Quisling i virkeligheten kan
bråket, og bidro til befrieJsesfestlighetene med å skyte ef- med alle Former for Magt- l.Således ~gså .med adskil- skje var en større patriot enn 

1ge av va"'e fIende" bare mange av sine landsmenn. Han 
ter fanger som viste seg isellevinduene. 'begær og ForfølgelISer. En med d f Lk · 11 t dL, b en ors Je a e ru- ble drevet av frykt for at de 

Dette er også noe som vi synes bør minnes nu tyve år Verden, der tilmed er bragt ker ordet «landssviker» og norske venstrekrefter var defai-
efterpå. Slik - og ofte mye verre - var det titusener av til Randen af total Udslettel- med den at de verste av dem tistiske og nedbrytende, samtidig 
bra folk som hadde det. s~». gjør det i normal sinnstil- med at de konvensjonelle høy-

Og d2t er også andre sider som i sannhetens misbmkte La oss på denne måte få stand med overlegg, og mot rekrefter var for sløve til å by 
navn bør minnes. Blant annet dette at «befrielsen» bestod slutte oss til befrielsesjube- bedre vitende. Og da av venstrefløyen noen virkelig 

hvilken grunn, og i hvilken motstand. Følgen var, ifølge 
i at den tyske okkupasjon ble avløst aven engellSk-ameri- len, selvom vår hyldest både hensikt? Quislings syn, at veien var åpen 
kansk, selvom dette engelsksyke land ikke klart oppfattet er svært betinget og også Dernest har vi så alle de for bolsjevismen, som han be-
det. Hewins understreker i sin bok at det norske politi ble kommer noe post festum. småfolk som uten på egen traktet som største fare av alle 
satt under de nye okkupanters kontroll og ledelse gjem lom I hånd å føle, tenke eller.' mene for den vestlige sivilisasjon, 
en spesiell britisk Security offiser, og trenger en bekref- L d Ok , I nogetsomhelst plaprer efter.' skriver Arthur Sutton. Quis-

« an 8SVI ere» ° massen som lar seg misbruke lings holdning var forståelig, 
telse på det, så forteller en av AFTENPOSTENS festinter- Dette mystiske skjellsord av de personer, som rår over men begivenhetene sammen
vjuobjekter, den amerikanske oberst Carl F. Olsen, at han brukes fremdeles.agitasjonsmidlene, og av sverget seg og kastet ham inn 
sammen med 7 andre offiserer kom i fly som en forpatrulje Av hvem? Og hvorledes? dem kian opphisses til hva i en posisjon hvor det ikke var 
for de nye okkupanter. «Dem vi først og fremst skulle for- I guttedagene traff jeg en som helst. noen retrett. I løpet av et døgn 
søke å få tak i, var krigsforbryterne med Quisling i spis- som var skremmelig tykk og La o.ss til enhver tid holde - fra en dag til den neste -

• o. som derfor kaltes «kjukke- oss alt dette klart for øye og ble patrioten brennemerket som 
sen», forteller han bl bladet, og sa søkte VI «kontakt med bomsen». Han visste at or- innrette oss derefter. forræder, heter det i anmeldel-
Hjemmefrontens ledere og fikk utmerket hjelp - -». i det passet, og syntes at det Christian Bekker. sen. 
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Skyld og Soning 
DEN BRiTISKE JURiST F. ,. P. VEALE GRANSKER «V AR TIDS NØKKELPROBLEM» 

I 

4. vAR TIDS NØKKELPROBLEM. For FOLK OG LAND av anneneren Jerwand Dshanian 

Blant de uløste historiske ved universitetet i Tiibingen, I 
problemer hvis løsning en professor Eschenberg er- : ; 
fremdeles venter på er der- klært: «Den som betviler i 

for spørsmålet om ansvaret Tysklands enesky Id for an-:~, 
for utbruddet av annen ver- nen verdenskrig, ødelegger 
denskrig av spesiell betyd- grunnlaget for efterkrigspoli-
ning. Det er ikke noe rent tikken». Denne uttalelse fikk 
akademisk problem. Intet - det skal bemerkes i mar-
spørsmål om å finne sannhe- gen - eftertrykkelig tilslut-
ten om en eller annen hen- ning av den amerikanske hi-
deIse i fortiden. Klargjørin- storiker dr, Harry EImer 
gen av det må uundgåelig Barnes, som skrev: «Rektor 
sterkt influere på historiens Eschenberg har fullstendig 8. Jøden Molchanov sender løytnant Aksionov ?» - «Or-
fremtidige gang. Det kan rett rett. Hvis kjennsgjerningene meg i døden. dren kommer fra staben, og 
og slett kalles vår tids nøk- om ansvaret for 1939 stod D g ft bl hit løytnant Aksionover ikke a en e er e e s a- t'1st d kk o 
kelproblem fordi det av den klart, så ville hele oppbyg- b ° dt l b kle e a urat na -», sa en var sen engre a h K d 
endelig aksepterte oppfatning gingen av efterkrigsordnin- f t t'l bunk . 10 an.« om eg ut av bun-ron en, 'l ere som a k' 
av hendelsene i året 1939 gen falle fra hverandre som 7 k f 'ldl" O Il eren, og det fort '» -m, ra l mJene. g a e J h l'kt t'l ~ d fremgår den stilling man må et spindelvev av løgn, som er l d f d t t 1« eg ar p l l a a-

PROFESSOS HOGGAN I var g a e or e " og men eld d f l t t Ak 
ta til de fra annen verdens- J enda sterkere enn det som t d ti' l' 11 y e or re ra øy nan -I 'k k h k a e var a mmne 19 rege, k' , 
krig henhørende sidespørs- en am ert ans sann etssø er, artikkel 231 i Versaille-trak- at staben skulle ligge så langt sl~nov ogaptem SoloJev, 
mål og den klargjørende inn- taten bygget på», Endelig f f ti" f ° k mme nærmeste overordne-ra ron mJ en, or a unne d ikk f D 
ordnipg av dem. aggresjonskrig, _ Spesielt gikk professor Walther Ho- virke mere i ro, og, ha be- ,eg' ~en bl e ° ra dem» sa 

Efter at de kjennsgjernin- fremhever de at den krig som fer, tidligere ved Freien Uni- vegeisesfrihet til viss grad. Je , dan t ~kna ~nt la mere 
ger som hører til nøkkelpro- brøt ut i 1939 ikke var no,e'n versitat, Berlin, enda lenger, J h t kk rasen e, r plS o en og 

b eg ør e mange sna e rettet d t S t'l 
blemet n"\l endelig er litt forbrytelse såfremt ikke i~et ~an ~evd~t a.t en obj~k- om den nevnte episoden med . , en mo meg. « e l 
gjenstand for historieviten- skrittet til krig av enhver art bv histoneskrIVnIng om ar- meg og de mente at Gud var å gjøre som jeg befaler - og 
skapelige undersøkelser, er er en forbrytelse i seg selv. sakene til annen verdenskrig' med' meg overalt og beskyt- stå ikke der og diskuter med 
det allerede åpenbart at man Men hvis dette er tilfelle, så bar~ «ville forfalske, den hi- tet meg, Dette ryktet nådde en politruk - Har du for
muligens blir stående ved en har Tyskland ikke belastet stonske sannhet», Idet de også politruken Molchanov, stått !?» skrek han, 
av følgende klare løsninger: seg med noen krigsskyld i vanlig~ mc::toder for historiC::- 'som ble rasende, for denn~ , Det vdar belgmø~kt ute, og 
Først da det som man tør hint år og heller ingen av de forskmng ikke var egnet tIl ' d h tal' 't' k mgen er som Jeg kunne 
kalle den ortodokse løsning å utfors, ke den dJ'evelske aOnd Jø e og'kkans dSt mlS 1:S el appellere til. Han holdt pi-andre angjeldende makter. venner 0'1 run og propa 
som allerede under kampen representert ved Hitler, d tO~' t G d d - stolen mot meg hele tiden, og 
gjaldt som uangripelig for Offentligheten i sin almin- kr' t l" ' , D t t ed ' jeg måtte adlyde ordren 

De gjør gjeldende at det I gan er e mo u og en 

h ' 1945 fremgår av bevismaterialet , IS ne re IglOn, e rue m I hans Je ikk t d 
seier errene og som l at ingen ønsk~t krigen i 1939, nehghet had~e forlengst ven- harde straffer, hvis noen for-, . g g, u, og,. er 
under press er blitt godtatt men Tyskland, Storbritannia, net seg til a anse ansvaret I f kt t t d stod telefomsten Gavrilov, 
av de beseirede. Ifølge hine for krigsutbruddet 1939 som l' el' e noe, annet kehnn e som hadde lyttet nysgjerrig 

l Frankrike og Polen hadde , ,se v, men mgen o ensyn o tal P lit uk d 
historikere som fremdeles ti - manøvrert seg inn i en stil- noe fast og urokkelIg og m- til' d t t' t rt pa sam en. o r en ro 

f d 'o em - ver lIDO reage e bort til l f 
svarende for. ekter . ensom, ling som uomgJ' engelig førte dIskutabelt. Da den radende f Ik t d meg en av te e on-

b . . . o og regne em som k bl 'kk h l f 
sannheten, VlSer eVlsmaten- til utbruddet av fiendtlig- oPI?dfatnmg aldri var bhtt be- sin~syke, Ja, de brukte til tabeene'tilSofm gItl.. e tF rIa 
alet at Tyskland i 1939 vil- hetene, stri t av noen antok de at d k' 11 d t d san ron mJen. « ø g 
kårlig overfalt sine freds- den bygget på kjennsgjernin- og mkelt sdJe sor dlmo d,~m, denne kablen til det sted 

b d rf ·· og a e em gu øse Jev- h d k l rt d elskende na oer og e or er HvlS anvaret for krigsut-Iger. Dette standpunkt ble l vor u s a ove a en nye 
alene skyldig i utbruddet av bruddet bare var et akade- med stor klarhet foredratt er. ., . jobben din», sa han, «og følg 
annen verdenskrig, misk-historisk problem så høsten 1962 i Vest-Berlin I?et gIkk ikke l~g ~ld f?r den hele tiden, ellers går du 

For det annet fremhever ville man utvilsomt meget under en prosess mot en pohtruken kom mn? mm deg vill». 
noen historikere med efter- hurtig ha funnet en løsning studenterorganisasjon, da bunker, blek. av rase~l «Ka- / Jeg var mistenksom over
trykk at det fremgår av be- som var akseptabel for de rettsformannen, Landge- merat Dshaman -, gJoør. deg for denne ordren og sa: 
visrnaterialet at alle impli- fleste innsiktsfulle historike~ richtsdirektor Wieneke er- klar med ~n gang til a over- «Kan jeg tro på at denne 
serte makter mere eller re. Imidlertid var det kjerne- klærte, «den av de anklagede ta en ny Jobb», sa ° h~n. Jeg ordren kommer fra staben ?» 
mindre var skyld i utbrud- punkt det dreiet seg om alt bedrevne behandling av svarte: «Hvorfor fa~ Jeg or- - «Marsj avsted med en 
det av fiendtlighetene i sep- for viktig og av for vidtrek- krigsskyldspørsmålet avviker dre fra Dem - og Ikke fra gang - og ikke noe snakk» 
tember 1939. Går man ut fra kende betydning til at det fra de objektive historiske brølte han, «ellers skyter 
den antagelse at skrittet til kunne overlates den rene hi- Forts, side 8 .."..._,., ... ~"''''.."..~ ... ,., ... ''''''''',., .. jeg deg ned!» Jeg var bare 
krig er en forbrytelse i seg torievitenskap til avgjørelse. kommet et lite stykke på vei, 
selv, så følger derav at det Det var klart for politikerne så ropte han efter meg: «Be 
må avgjøres i hvilke forhold at hensiktsmessigheten kre- til din Gud om hjelp -» og 
skylden for denne forbrytel- vet at den oppfatning som i lo skjærende. 
se skal fordeles på de krig- et kvart århundre var blitt Jeg gikk bare videre uten 
førende. sett på som selvinnlysende å svare denne djevelen, vi-

Nylig er det lagt frem en under alle omstendigheter dere over de mørke steppene, 
tredje løsning som meget ble opprettholdt. Det lå selv- mens jeg holdt kabelen så 
hurtig fant en stor krets av sagt i sakens natur at politi- varsomt som mulig for ikke 
tilhengere. De historik'ere kerne måtte betrakte dette å miste den, for det lå kab-
som bekjenner seg til denne spesielle historiske problem ler over hele steppen og da-
løsning bestrider den anta- som en politisk faktor. Det len, strakt utoveralt. 
gelse at skrittet til krig i og merkverdige ved det er bare 
for seg er en forbrytelse, og at det fikk slik entusiastisk 
argumenterer med at alt av- tilslutning av så mange pro
henger av omstendighetene fesjonelle betydelige historie
ved det enkelte tilfelle. De vitenskapsmenn. I England 
vegrer seg for å tillegge de har professor Trevor-Roper 
høyttravende ordene til sjef- skarpt fordømt all forskning 
dommer Lawrence i Niirn- som kan ryste den offentlige 
berg om forbrytelsens uhyr- tiltro til en løsning som så 
lighet noen slags vekt, da lenge troverdig syntes å falle 
han ikke formådde å define- sammen med kjennsgjernin
re hva han mente med en gene. I Tyskland har rektor 

FOLK OG LAND LØRDAG 15-:-MAI196;--1 Hitler forkynner krigen mot Polen i riksdagsmøle 1. september 1939 

9. Alene blant døde. 
J eg tente en fyrstik og så 

på klokken, jeg hadde gått i 
1-1 % time, og regnet ut at 
jeg hadde gått ca. 4% km., 
men var ikke kommet til det 
stedet, hvor jeg skulle overta 
jobben. Jeg var også helt 
ukjent med det. Til nå hadde 
jeg ikke møtt et menneske, 
bare /flokker av hylende 
hunder, eller kanskje det 

Foris. side 6 
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RELATOR: Hvorfor nektet kong Haakon mobilisering? 
ET LIVSVIKTIG SPØRSMAL SOM NU KREVER ET SV AR Operasjon Soning 

I tinget i 1945 nedsatte Gran
skingskommisjon med h. r. 

Den siste krig var den Når vi tenker alvorlig over I advokat Gustav Heiberg som 
villeste og mest barbariske dette med soningstanken er formann, går det også frem 
menneskene har utkjempet den slett ikke ille. at Kronprins Olav en dag 
seg imellom, og ettervirk- «Operasjon Soning» er ak- kom bilende inn fra Skau-
ningene ser ut til å være kurat det riktige for hard- gum. Men han ble ikke sIup-
uten ende. I dag - tyve år kokte jøssinger som i to de- pet inn til de høye herrer. 
efter - får nazistene daglig cennier med samme liden- At han gerådet udi hellig 
sittt pass påskrevet, og efter skap og iver har forfulgt .en I harme er et svakt uttrykk, 
alt å dømme vil de såkalte bestemt gruppe av sme men han måtte retirere uten 
krigsforbryterprosesser nep_llandsmenn .. J~, ~i går så å få adgang ~il det lukkede 
pe ta slutt så lenge en eneste langt som tIl a Sl at det er møte. 
en av den tapende part er i I d~n eneste løsningyåo en kon- JøSsingnatten var Mr. 
live. Om og om igjen be- flIkt som ser ut til a ha an- Smith og den briti'tske mi-
skrives konsentrasjonsleire- grepet selve livsmargen i nister atter på Slottet, efter 
nes redsler i presse, i bøker, det norske f~lk. Det er den å ha mottatt den alarmeren-
på film og i kringkasting. som har begatt uretten som Norsk konge av dansk opprinnelse sammen med sine engelske venner t de meldingen. Mr. Smith ble 
Derimot sies det særdeles må sone, ikke den ~om har senere ikke sett på våre bred-
lite om de seirendes krigs- vært utsatt for uretten. Efter at England og Frank- de aller fleste den gangen degrader, dersom han da ikke 
forbrytelser, massakrene på Vi kunne tenke oss at. en rike hadde erklært Tysk- som «nazipropaganda». Like- er vendt tilbake nå efter at 
flyktningene i Dresden, pre- dag kommer en gammel Jøs- land krig for å befri Polen, vel viser enkelte av beskyld- «bilproduksjonen» er kom
sident Trumans vanvittige singvenn, som vi ikke har ble det holdt overordentlig ningene seg å være forun- met bra på glid igjen. 
og meningsløse ordre om II vekslet et ord med på snart Storting i Oslo den 8. sep- derlig seiglivet, og aktuali- * 
bruk av. atombomben mot det 25 .år, men ~o~ vi i de lyk- tember 1939. H. M. Kong seres stadig på ny. Den mest ~følge utt~~~lser fra Gran
~lagne Japanske folk. Bur~e IkelIge førkrIgsarene va~ me- Hakon erklærte da at «Nor- graverende mistanke fra Iskmgskomml'S'Jonens ~ed
Ikke de som har dette SVI- ,g:t sammen med, ~ort t!l oss ge må i denne krigen holde denne tiden er rettet mot flemmer har en funnet Ikke 

,neriet på s~mv~ttigheten ~å I pa gaten: I all~ dI~se arene I seg strengt nøytra, l, - ogl statsmin,ister, Nygaardsvold, å ville legge disse dokumen-
noe I?er stIll? l dørene nal' har ~an Ikke hilst, ikke med jeg har herom utferdiget de I utjenriksmini,ster Koht, stor- ter ~rem. . 
det gjelder krIgsforbrytelser? en ml?e røpet ~t hanohar sett nødvendige kunngjøringer». tingspresident Hambro og VI mener dette er l aller 

Dette er ikke. ment som oss, .sa det er l~eo sa forun- Denne erklæring ble ikke admiral Diesen. ' h~yeste grad ~heldig. ~an 
noen unnskyldnmg for de derhg at ~an tIl a begynne motsagt, men tvertom under- Under initiativ og ledelse d.Isse .kompromlte;ende m
svære tyske overgrep. Det med ~r USIkker og f~mlende. Istreket av Hambro. Og hele av dr. juris Herman Harris ,smuasJoner mot vare hoved
hjelper lite å skyte. seg i?n «KJære ~en?», ~ler h~n, I det norske folk gikk ut fra Aall (medlem a; NS), ble ansvarlige ~e~ ikke. tillit: 
under at ~o?sentrasJ<:>nslelre «tro meg nar Jeg SIer ato Jeg som en selvfølge at Storting, det ett av krigsårene tilsatt ".ekkende gJendrIves, VII de l 
er en brItIsk opp~mnelse. ~r skamfull over den maten i Regjering, Generalstab og en granskingsnemnd for å sm konsekvens undergrave 
~ed ekte tysk grundIghet og, Jeg har b:hand~et ~eg: Jeg I Admiralstab nøye overholdt kontrollere disse ryktene, og og kullk~ste nærsagt ~ele 
lIke stor ufølsomhet. førte I h~r vært sa e~vls, sa s~kker og overvåket denne nøytrale det, ble i sakens anledning rettsoppgJøret. Derfor ma de 
d? den engelske ?ppfm:r;els~ l! pa at det var Jeg som gJorde retningslinje. samlet inn diverse materiale. fr~mlegges . og. avkreftes. 
VIdere. Under krI.gen sa VI det rette. Så kom vår f~lles Men efter hvert som tiden Herunder ble' det (under ,:,art offen~hge hv kan ~u
engang en tysk fIlm, «Ohm venn Ragnars død. Jeg VIsste går og avstanden kaster for- kontroll av tilkalte jurister lIg ha slIke beskyldnmger 
Kriiger» med Emil Jannings I at han ha~d~ hatt det ~ndt klareisens skjær over meget som ikke var medlem av sittende på seg. De herrer 
i hove?rollen. I?en var fra'?g vanskehg l.alle: etterkrIgs- av det som senere skjedde, NS) opptatt en frivillig, be- s~tels~n eJi rettet mot, bø: 
boerkrIgen og VIste de mest aren.e, men l mm selvrett- kommer flere og flere i tvil ediget forklaring aven norsk savel l samfunnets som l 
rystende scener fra de bri- ~erdighet var det s?m det om hvorvidt samtlige hoved- ~fiser som var ansatt ved egen interesse besørge saken 
tiske konsentrasjonsleire. Det ~kke vedkom meg. Sa møtte ansvarlige holdt stø, nøytral Slottet inntil okkupasjonen opptatt til full og betryggen
smakte unektelig sterkt av Jeg Aase, hun som dengang kurs da det røynet på. Og før kom. ' de belysning. Samtidig bør 
unnskyldning, og tyskerne var d.en ~unt:est~ og mest vi får det fulle dagslys over Hans forklaring går ut på det forklares hvorfor det på 
hadde da heller ikke mot til ove:rglvne l var. lIlle krets, disse skjebnesvangre forhold, at det bodde en britisk gjest iltelegrafisk spørsmål fra 
å vise filmen frem offentlig all.tId opplagt tIl skøy og kan den offentlige luft u- på Bygdøy kongsgård fra de to norske vaktskip i Jøs
i de okkuperte land. Rent spliopper. Hun var blek,?g mulig bli ren og reUssikker- høsten 1939. Han het «Cap- s;mgfj?rd ble s.varteleg.rafert 
kunstnerisk var det synd, uttæret, t:;,n skyg~e av SItt heten rett og sikker. tain Eric Smith» og var «bil- (l strId med mternasJonale 
for Jannings leverte en av ?amle ostralende Jeg. Skulle Under krigen verserte ryk- agent». Sammen med den regler?) ~t det ikke skul~e 
sine aller største presta- Jeg ga bo~ og. ko~dolere I ter om nøytralitetskrenkende britiske minister i Oslo, Sir løses skudd mot ~~ nøytr~h
sjoner. henne? NeI, sa Jeg t~l meg 'I norsk maske~i m, ed England. Cecil Dorm, er, var denne te~kr, enkende brltI~ke krI~s-

Men det er nå dette med , Forts. SIde 6 Men disse pastander regnet «bilagenten» til forbausende SkIp. Burd~ ~et lkk~ blItt 
gjensidigheten. Det bør være ,mange konferanser på slot- skutt for a VIse anSIkt og 
lik balanse til begge sider. tet i 1939 og 1940. I d~se markere viljen til nøytrali-

Hetsen fortsetter stadig. I konferansene deltok blant tet? 
Den nye tysk" e:enerasjon, annet de nevnte herrer Ny-
blir hver nag tutet ørene I gaardsvold, KohtJ, Hambro GENERALSTABENS 
fulle med fedrenes synder. og Diesen, untakelsesvis også MOBILISERINGSKRA V 
Intet under at de blir forvir- forsvarsministeren og flere., BRYSKT ~ VVIST. 
ret og ikke ser skogen for Vedkommende bil agent ble Generalstabss~ef Hatledal 
bare trær. Og så opplever antatt å være lederen for oppsøkte forgJeves Kong 
vi noe som kalles «Opera- det britiske Secret Service i Haakon for å få hans tillatel-
sjon Soning». Unge tyske Norge (bl. a. ifølge uttalelse se til å m~bilisere, men ble 
kvinner og menn reiser til av den chauffør som kjørte bryskt aVVIst. Det er helt u:-
tidligere tysk-okkuperte land ham til slottet). trolig. at ikke Kong Haakon 
for i de mest underordnete Da de hyppige besøkene e: bhtt avkrevet en rede-
og ubetalte jobber å «sone» efterhvert vakte en viss opp- gJøreise for ~enn.e for det 
for de forferdelige nazistene. merksomhet for ikke å si norske folk sa skJebnesvan-
Tyskerne er på mange må- nysgjerrigh~t, ble «Mr. gre handlemåte. 
ter et naivt og sentimentalt Smith» dirigert en annen 
folk. Vær sikker på at det inngang via hoffdame frk. 
ikke faller en ung brite i von Hanno. 
drømme inn å reise til Tysk- Av nevnte, beedigede for-
land og «sone» for de sjofel- klaring som (sammen med de 
heter deres fedre begikk. øvrige av Herman Harris 

Men selvsagt er det pent Aall innsamlede dokumenter) 
av deltagerne i «Operasjon foreligger hos den av Stor-
Soning» å ofre seg. Mon tro Slik meddelelse bragte alle Osloavisene både 8. april 1940 og tid-I 
de får takk for det? Neppe. ligere uten at det ble mobilisert. LØRDAG 15. MAI 1965 

HEMMELIG AVTALE' 
MED ENGLAND? 

I DAGBLADET den 8. 
april 1940 kunne en lese: 

«l engelsk kringkasting i 
eftermiddag kommenterer 

Forts. side 8 
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Operasjon Soning - MED EN Dagene 
Forts. fra side 5 I Men om nå også stjerne- Forts. fra ,ride 4 Forts. frd lide 1 bli kassert til militærtjenes-

selv, hold deg utenfor dette ridderen personlig vil være var ulver. I mørket var det Ire et forsøk på ennu i to da- te som «Kongens vrakstokk». 
slik du alltid har gjort. Men I med på OperaiSjon Soning, umulig å se. Da jeg hadde ger å holde veien åpen for Militærnekteren Torp (en
noe som var sterkere enn log at han et øyeblikk stiger gått i ti minutter til, kjente invasjon vestfra, uten den gang . forsvarsminist~r!) er 
meg selv tvang meg til mot ned fra sitt opphøyete jeg en lukt av noe brent motstand som landet efter kanskje unnskyldt pa, dette 
min vilje å gå bort til henne. Olymp. som om noen hadde fyrt a~ nøytralitetserklæringen had- pUnkt .. ~orøvrig. var for
Jeg fremstammet noen del- «Kjære venner», vil han da et gevær like under nesen de forpliktet seg til overfor svarsmlmster;n tIlst~d7' Han 
tagende ord. Hun så på meg si, «jeg vet at jeg har vært på meg, og, at kruttrøyken begge de krigførende parter. fastholdt pa regJermgens 
med døde øyne og sa tonløst: lumpen mot dere, jeg vet hang igjen i luften. En lukt VI vegne beste~melsen overfor 
«Dere har drept ham». Hva jeg har gjort mitt for å leg- aven eksplOlSjon og av . ge.neralst,absJefens: «Er du 
skulle jeg si til slikt? Jeg ge stener til den byrde dere amoniakk. En lukt av død. . . Man har, i erkjennelse av blItt gæl n ?» 
bare lettet på hatten og gikk har båret. Jeg er medskyl- I mørket kunne jeg ikke at bestemmelsen om det for- Det kan i denne forbi~
min vei. Men Aases ord lot dig i tragedier som jeg med skimte noe av de landsby- sinkede fremmøte gjorde det ?else ne~mes, .at. general Lll: 
meg ikke i fred. Jeg har al- litt hjertelag, litt energi kun- ene, som jeg visste skulle hele tiltak militært verdi- ]edahl 1 KnstIansand S. l 
dri glemt Ragnar, hans smit- n~ ha vært med på å for~ ligge i nærheten. Jeg så bare .løst, forsøkt å unnskylde seg mangel ~v mu~ighet for å 
tende latter, hans vidd og hmdre. Jeog har hatt ord. pa tette støvskyer som lå lavt med at regjeringens med- komme l forbmdelse me.d 
hans lune. Han kunne ha meg for. a være o «roms~lg», ,over horisonten, og støvet lemmer ikke kjente mobili- <?slo. pr .. telefon~ satte m?bI
blitt en ener blant oss hvis men alltId bare nar det lkke drysset ned fra den stjerne- seringsreglene. Hertil er å lIsermg Igang pa eg~n ha~d. 
ikke. .. Og med ett slo det har kostet meg noe. Hvor løse, truende himmelen. Da bemerke, at disse står å lese Da han senere kom l forbm
meg med full styrke at vi må jeg i dag skulle ha ønsk:et at hørte jeg plutselig en svak i Blåboka ! Og den har vel deIse med Oslo, fikk han be
ha handlet ondt og dårlig. jeg virkelig kunne ha VISt et lyd, som om noen jamret d7 ~este medlemmer av re- skjed om å innstille det hele. 
Det skulle ikke undre meg bitte lite grann ,av storhet, seg eller var det bare i min gJ7rmgen lest, unntatt k~n- VII 
om historiens dom vil bli at at jeg ikke øyeblikkelig var fantasi som var oppJ'aget og skje noen som hadde lIdd D t h d' It t o o ., , den fo d l' k' b o e som ar en a anne 
initiativtagerne til rettsopp- gatt pa ~kkord, men at, Jeg hørselhallusinasjoner ? Men rsme eIge s Je ne a overskyggende betydning er, 
gjøret er de verste ulykkes- ?-add: kJempe.t for ~et som nei - nå kom det igjen, jeg ~'@l,"''''V@,''''~~""""""" hvorfor ble der ikke mobili-
fugler vårt folk kan opp- J~g mnerst m?e. sa g?dt stanset et øyeblikk, men sert 4. eller 5. april efter sak-
vise. ,Jeg husker en gang, Visste var det nkt}ge, ~t J~g gikk så videre. met langt, da en annen kyndig krav herom men 
under krigen at jeg i et sel- selv om det var g~tt pa ml~t - «Stans - kamerat _ st~mme sa: «Ikke tenn fyr- tvertom synes mobilisering 
skap' omtalte Ragnar og deg gode navn . løs, Ja .kan~kJe stans» hørte jeg en svak stIkker - kamerat - ellers å være forhindret? Og hvem 
som lysende unntagelser. Det had?e forskJ~rtset mm sJ~n- stemme som ropte i mørket skyter tysker~e efter flam- har skylden for denne lett
var alle de andre som var se tIl OlavsstJe~en,. var gatt like ved meg. Jeg tente en men». Og na smalt noen I sindige omgang med landets 
slette og mindreverdige men- inn med hele mm Sjel for d.e fyrstikk, men det angret jeg skudd, og prosjektiler hvis- skjebne? 
nesker. Men var nå dette så forfulgte kunstneres rett tIl - for det syn som møtte let forbi meg, så tyskernes 
sikkert? Kanskje var de en liten plass i solen». meg var en mann uten ar- skyttergraver lå nok ikke I VIII. 
andre like bra som dere når Ja, tenk om han. kunn; ha mer og ben, og så langt ly- langt unna - kanskje bare Det. statskup,. som fant 
det kom til stykket. Og så sagt dette? Da VIlle VI .ha set fra fyrstikken nådde, så 800 meter borte. sted lIke efter l Trysil, kan 
efter krigen hørte jeg at du sagt: «Vi er glade for dme jeg at han ikke var alene Jeg slukket den fyrstikken vanskelig sees som anne; 
var dømt som «overbevist ord. De kan riktignok ikke der _ mange døde og sårede I jeg nettopp hadde tent, og enn et ~esperat. f?rsøk pa 
nazist». Jeg, som kjente deg gi livet til de kunstnere som lå på den bare marken. jeg kastet meg ned i skrek- fortsatt a føl~e lInJen. Kon
så godt, hadde vanskelig for motgangen bragte i døden. _ «Vær så snild å skyte I ken. Ilden stanset også, men gens v~nerasJon for parl~
å tro på denne kl$jeen. De knuste menneskeskjeb- meg» sa den ulykkelige Inå så jeg til min redsel at en ~entansmen . er. et ynkelIg 
Men selv om så var? Lever l)er kan ikke leges. Men de mannen _ «Dessverre ka- drept mann lå rett under ~askudd. RegJermg (Clg Stor
vi ikke i et fritt land hvor gir oss tilbake troen på noe merat _ det kan jeg ikke meg, antagelig hadde grana- tmg) d. v. s. folket ble over
enhver kan tenke og mene vi mente for alltid å ha tapt: gjøre» sa jeg. _ «Jeg ligger ten revet istykker maven ruJ?pl.et og ved konge~!or
som han vil? Kommunistene at det finnes anstendighet jo bare her og jamrer meg» hans, for tarmer lå spredt sV1~mgsnummer .avs aret 
er det jo bare stas med. blant menneskene, at de ikke sa han «det er bedre å drepe omkring og blodet hadde fra a ta .saken oPPNl grur:-

Kjære Per, det er så meget bare er små og skriker i takt meg». farget jorden rundt ham. lovsmesslg form. ~gaar-
som må gjøres godt igjen at med de dirigerte masser._ Jeg forstod, at det var Jeg gikk forsiktig videre, vold var nu engang ikke ut
jeg knapt vet hvor jeg skal Ære være den som tør gå meningsløst for ham å fort- for ikke å trå på lik, og ikke s~yrt med beslutisOI:nhetens 
begynne. Men jeg har drøf- mot strømmen og som setter sette livet, men jeg hadde tråkke i blod, men det var nadegave. 
tet det med Vera: kan vi sin personlige heder høyest». aldri drept noe menneske og umulig, for overalt støtte IX. 
ikke invitere Randi og Per til * håper at jeg aldri kommer jeg på drepte eller sårede, Dette er kjennsgjerninge-
oss igjen? Hva sier du til Så har vi dem som plaget til å gjøre det. - «Beklager og hørte jammer og stønn nes tale. Kan noen tyde dem 
om dere spiser middag hos oss i norske konsentrasjons- kamerat, at jeg ikke kan på denne redselsfulle slag- annerledes (med logikken i 
oss på søndag? Jeg vet at leire i 1945 og -46. Vi tenker oppfylle din bønn» - sa jeg marken, dekket av lik, og behold), så kom med det. 
det vil bli vanskelig å knytte blant annet på dem som og ville gå videre, men han gjødet med menneskeblod. Det hele tyder på at også 
den tråden igjen som har bærer ansvaret for den bønnfalt meg fremdeles om Det er umulig for meg å Norge eller i hvert fall kon
vært brutt i så mange år. prektig; Jonas Stenersen'~ å drepe ham. «Det er fort ISkildr: det jeg så, og jeg vil gen har hatt sin «Rostocker
Men kan vi ikke forsøke?» død, pa Smørbrød-Toms, pa gjort» sa stakkaren - «bare helst ikke fortelle om red- avtale». At det er en bedrø-

* ham som døde under den be- skyt!» Islene jeg opplevet. I detaljer velig og til det ytterste 
Da billedhuggeren Rodin ryktede 8-timers appellen. Vi Jeg holdt ikke ut lenger, kunne det fylle en hel bok. kostbar historie i enhver 

i sin tid var belønnet med tenker også på dem som ut- tårene silte av meg, jeg ris- Det er umulig å forstå at henseende er visstnok alle 
æreslegionen falt maleren over landet pinte hjelpeløse tet på hodet, og fortsatte jeg kunne beholde forstan- enige om siden der kjevles 
Cezanne (som aldri fikk fanger. Burde ikke alle disse marsjen, men var ikke kom- den i dette inferno. så livlig om skylden. 
noen offentlig påskjønnelse) passende bli gjenstand for Jeg tenker på hundreder Olaf Holm. 
på kne for ham og utba seg krigsforbryterprosesser ? Og --"-""-""",,,,-,,,,-- og tusener av stivfra.<>ne 
med gråtkvalt stemme æren ingen foreldelsesfrist, takk! r . . . russiske lik, som jeg så pa-

FORLOVELSESRING
SPECIALEN 

av å få trykke den dekorer- Like rett for Loke som for med l. Oper~Jon S?nmg. truljer samle opp som tøm
tes hånd. La oss tenke oss at Tor. Det aUer minste burde Blant de utallIge ser VI med merstokker, og laste dem på 
våre kunstnere vil føle være at de skyIdiges navn ett e~ ?este~t fyr fora~ oss, Isledene. Jeg tenker på like 
trang til det samme overfor ble offentliggjort i «Folk en. riktIg bleI som aldri har" mange sovJ'etborgere på de tillbyr moderne, garantert 14 

rt t k l d karat stemplet Mndarbeidede 
den store Stranger, nå da lOg Land» så de på den måten gJo e ~ennes e.g a , men I øde steppene, dødelig såret, 
han har fått den lysende kan bli bev~ for efters,lek- som all!ld var .1 forre. st.e drept eller døende. ringer fra kr. 95,- pr. par. 

kk u d tIdt b ill Sender pr. postoppkrav porto-
Olavsstjernen festet til sitt ten. re e nar o e gJa. l . g Det var kaukasiere - rus- fritt over hele landet. Dess-
bryst. En slik utsøkt ære Men en ting er sikkert: Sp?tt. og han mot sme dis- sere - ukrainere - og uten + '50/0 rabatt pl grunn-
ville fordunkle minnet om Er det noen som har opprik- krImmerte og forfulgte mine landsmenn - armeni-
mange mørke stunder og sort I tig behov for å delta i Ope- landsomenn. Vi ~an så godt ere - og alle sammen men- prisen. 
fortvilelse som 20 års Gol- rasjon Soning, så er det disse forsta den av vare kunstne- te de at de gav sitt liv for SKRIV EFfER RINGMAL ! 
gathagang har bragt dem .. individer. Kanskje det kunne ~e da han. en dag møtt; fedrelandet, mens de jo var Ringene blir sendt straks jeg 
Risikoen er at de kan bli lette deres onde samvittig- Qenne ondsmnete blæren pa ofre for krigens idioti$ke får bestillingen. 
storaktige og snørhovne hvis het i all fall i noen grad. gaten. . galskap. G 11-" I med mel ter 
man plutselig tilstår dem en * o «Her. lukter dritt!» ropte I Med disse tanker vandret Thorvald A. Olsen 
slik enestående gunstbevis- Det er så uendelig mange var fntt-talende. kunstner. I jeg forsiktig videre blant de . . 
ning. I som kunne trenge å være Mon tro han Ikke hadde! døde, og klarte å komme Skotlegdten 20 vI MetodlItkl1'lw •. 

rett ? I meg frem til min nye stand-, Ber gen 
6 FOLK OG LAND LØRDAG 15. MAI 1965 RELATOR 'plass i ly av mørket. ~~ 
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HEWINS-BOKEN - -
(Forts, fra s, 2) 

under henvisning til strafferetts
bestemmelsen om tvang, Men 
det tør være tvilsomt, om sådan 
tvang forelå overfor dommer 
Solem, iallfall var ikke han den 
rette til å stå som den strenge 
dommer overfor alle de andre 
syndere. Han var etter egne pre
misser synder selv, Han kunne 
stanset tidsskriftet eller fulgt sin 
egen anvisning om den veien 
gode nordmenn hadde å gå». 

I en fotnote skriver ellers 
Kiær Mordt at generalkonsul 
Ringnes i sin bok «Bak ok
kupasjonens kulisser», s. 341 
forteller 

overveiende del av vår befolk
ning. Men det er ingen und
skyldning for hans forhold til 
rettsoppgjøret. Det er en reali
tet av stor viktighet å konsta
tere, at rettsoppgjøret har vært 
satt i scene og har vært ledet på 
den måte som er nevnt aven 
åpenbart synkvervet mann. Når 
gudebildet sprekker får det virk
ning for dyrkelsen og derfor 
er denne dokumentasjon nød
vendig». 

Og fordi DAGBLADET i 
forbindelse med Hewins' bok 
gir avdøde dommer Solem 
attest for uklanderlighet i 
enhver henseende. 

* 

ner - ifølge Hartmanns «no
tater» denne gang - fortalte 
at han ikke «likte» Quisling, 
fordi «jeg liker ikke forræ
dere»! Stort lenger kan vel 
ikke den objektive historie
forskning - i motsetning til 
den hewinske - drive det! 

* 

punkt: Til klokken 7 om 
formiddagen den 9. mai 1945». 

* 
Efter at VERDENS GANG 

i et kjempeoppslag hadde 
bebudet <<norsk ekspertmøte 
om Quisling-boken» ble det 
dagen derpå meddelt at dis
se ekspertene (på hva?) be

Det kunne jo naturligvis stod av justisminister Gun-
ellers være meget å feste dersen og noen av hans med
seg ved i den norske presses b 
utgydelser omkring boken til ar ~ider fra «retts »-oppgj ø

rets tid. Tonen i det efter
Hewins, men ett sted må jo følgende kommunike om ek
grensen av plasshensyn set-
tes. La oss bare ta med føl- spertinnsatsen var adskillig 
gende: mattere enn oppslaget i VG 

Ett av ankepunktene når antydet og justisministeren 
nærmest toet sine hender. 

det gjelder forfatterens på- Efter å ha forsikret alle om 
ståtte uefterrettelighet var 

Og når det gjelder AFTEN-I dette at han hadde skrevet at han selv ikke hadde lest 
POSTEN som gjemmer seg 'I randbemerkninger. Vi skal om den opprørte menneske- boken til Hewins og således 

k 'lb k '1 h Q rettelig burde ha holdt mannsrett også var satt under bak sin avdøde sjefredaktør omme ha. e h .ans siste mengde som møtte uisling 
tiltale for å ha gitt Fehmer en - som vi er enig i at He- «dokumentasJon» l neste I da han som arrestant kom munn til så var skjedd, kon
bok som taktikk for å vinne wins har omtalt på en høyst I nummer, fordi det,kan være bilende til Møllergaten 19 staterte han med beklagelse 

«at hans venn politifullmektig 
Haakon Schønning, som ble satt 
under tiltale ved Eidsivating lag-

I t 'l f Il o at den gode og gamle og vel-
forståelse, en tiltalepost som ble upassende måte, så kan også. grunn l en gang o~ a ~ a lom morgenen 9. mai 1945, prøvede taktikk når det 
frafalt. Sammesteds opplyser bladets redaksjon og ikke I l~gge ~re~ de vIrkelIge Det ble utgydt meget trykk-
Ringnes, at Solem til dr. Ohm i minst dets eiere, ta seg So- kJennsgJernmger omkring! sverte på denne hewinske ?jaldt å f?rsvare uret~er: 
Gestapo, _ som hadde innkalt lems ord i dommen over Quislings tysklandskontakt I «historiefor:falskning» i avi- ~k~: ~;~ ~lItt brukt ogsa l 

en rekke fremstående nordmenn MORGENPOSTEN ad notam. før 9. april 1940. Hartmann sene. Så finner vi imidlertid e eIe le. Elle~ som han 
, Idd flI' '1 V' . F d t od' t 'l har vendt tilbake til DAG-let I'nnlegg i AFTENPOSTEN, Isa det med et hJertesukk: l e en e s l mger tI lCtona or e ra er mgen VI om «Den (boken) burde faktisk 
Terasse for å få meningsytrin- I bladets forhold fra 10. april BLADET denne gang for å I som bladet rimeligvis van- vært tiet ihJ'el!» . 
ger - forærte sin bok om lap- i 1940 av og frem gjennom avbeite gamle gressganger og skelig har kunnet unde:r;slå . 

. k h ff' f'h t d D d bl h Det ser ellers ut til at J'us-plS rettsvesen. Derom er bare I hele okkupasjonen, fra det an rem ører l ri e en et er sen t adet av Jo an tisministerens forsinkede an-
å si: Tam licet Jovem, non logret for statsminister Quis- daværende sjef for Abwehrs Kristian Teyler og innleder 
licet bovem», ling i hans første regjerings- 1. avdeling, oberst (senere med at vel har Hewins nok v~ning senere stort sett er 

periode, via dets .utenriksre- generalløytnant) Pieken- begått en tidsfeil i sin bok, blItt fulgt. D.et har senketl 
Selvom den britiske for- d kt . t'l L" brock. Denne toppfigur i ,seg en plutselIg og forbau-

fatter Hewins burde og skul- a ørs reIse l elpzlger- men tidsfeilen er neppe så stor. tende ro over det opp-
le ha rettet sin kritikk mot . l er m or a som man kanskje vil ha det til. rørte pressehav og bokhand-messen og t 'l B l' f o admiral Canaris' forræder- I 

. - hilse på bladet&- konespon organisasjon må tydeligvi~ 
lagmann Solem på -diSse d . t . f" d . h d t cl ha fått hukommeJsessvikt Jeg- vil derfor fortelle dette: lIerne er tydeligvis blitt satt 
prinsipper og i en bok som ~n l len ens ove sa under sitt langvarige opp- Ved lO-tiden om formid- under det vel kjente press i 
denne ladt rykter vært ryk- m~dt ~n?er o «~en fortsa~te hold i russisk krigsfangen- dagen 9. mai 1945, ble jeg opp- . den d~mokr~tiske ytrings-
ter, så lar det seg vel van- krig» hdlIg pa aret 1941 (Slg~ k Il o h H rl'ngt aven dame som var full-lOg menmgs.frIhets. navn. De 
k r b kt t d t o b k naturen hadde æren av a sap, e er sa ar artmann l t l 

selg ene e a e pa a - df It"') til klart å skremme vettet av mektig hos kriminaldommeren i e:: p u se 19 blItt «utsoolgt» 
grunn av det foran anførte me ø ge. samme °b og . pa boken Il h Il h d b k f d t nye «nazIredaktører» skaffet ham, for han forteller l brev Aker. Hun ville underrette meg e er ar. a e an e 
~r n o ~~ a sg:un~ for ; eierne fortsatt god fortjenes-I til samme Hartmann - og om at Quisling «i dag morges ~ndre unds~yldninger for 

an ~ Iver. a VI orstar te. I den første tid rakk det venter vel å bli trodd - at tidlig ble arrestert og sitter i Ikke. e~gang a kunne t~ mot 
sta~rad G u n ~ e r sen s ty~ også å trykke FRITT FOLK I tyskerne noen dage før ak- eneselIe». Videre sa hun at en b~shllmger. Forklarmgen 
delIge. betenkehghoeter ved o a og å la bladet medfølge som! sjonen mot Norge oppdaget svær menneskemengde rundt brmger VG for den som har 
engasJere state.n ~a ~oen ma- bilag til sine abonnenter. I at de hadde glemt å skaffe Møllergaten ville ha ham utle- lært av. ~erggrav å lese 
te eller offentlIg a hlskynd~e Det var så truet, stakkars! seg opplysninger om hvor- vert og ville lynsje ham. mellom ImJene: 
~v~n~uelle . fornærmede hl M bl' d t 'kk l·t.t b _Ividt Norge hadde mobili- Jeg gikk straks hJ'emmefra <E t t t'lt k l mJurIesak l England. Det er en ~r eIe l. . eik k b ( nes eus lee semp ar av 
'kk o 'kk rt d t'l tenkt nar det nu leser l sme i sert og om nors e yst e- (Kirkeveien) for å gå til mitt den famøse Quisling-biografien 
~ e:.a Sl e t': VI ~agn~ egne spalter hvor kjekk og I festninger tmss i at Tysk- kontor i Skippergaten. Da jeg - ble trukket tilbake i formid-

om mme e er or en s tt h' . N nh ag. 
ve dør en (l~lre f»oPdpgJøreak' motstanderisk politimester Iland hadde hele tre militær- kom ned til Deichmanske bibli- d 
k Id d d d S Welhaven var fra første a ac eer l orge og e ver otek, så jeg mange mennesker Den stod med sitt Quisling-

~ y Ka:, ø eM °dmmt er l ttO- stund Han og alle hans som gad kunne skaffe seg samlet ved Møllergaten 19. Jeg portrett og stirret på nærmeste 
ems. lær or avs u er k . t t' o alle de opplysninger en forsøkte å komme gJ' ennom Plø- b Sl dette avsnitt av sin bok med umpa~er. rosse JO apen- k t S odd d b d na o - ottet - og irriterte 
fId . fOd l lyst Quishng der hvor AF- øns e. a sen te e a u ens gate, men den var blokert tusener av forbipasserende 
u~~:~keri:~~ VI or var e TENPOSTEN bøyet seg så P~ Quisling som ingen bef~~- av mennesker i alle aldre. Jeg langs Drammensveien i morgen-

. iherdig. Men så hadde rik- nmg hadde hatt med mllI- gikk straks over til brannstsjo- timene. 
«Dette er nøktern og saklig tignok den meget gode nord- tære saker siden han var nen, men også passasjen der Bokhandler Qvist fortalte til 

kritikk som er nødvendig i for- mann Welhaven solid tysk forsvarsminister 8 år før for var blokert på det nærmeste. VG: 
, bindelse med drøftelsen av det proteksjon fra første stund å spørre ham! Og skjønt det Jeg kom meg så efter mye - Jeg har hele tiden vært i 

tema vi her behandler. At dom- da hans politimenn eskor- fremgår av de dokumenter strev inn i Møllergaten ved tvil om jeg skulle stille boken 
mer Solem er avgåt ved døden terte de tyske soldater inn i eller vitneprov Quisling ble Youngsgaten, og jeg fikk da et ut i vinduet eller ikke, jeg 
og at han ikke kan forsvare seg Oslo. Han fikk til og med- dømt på at han kritiserte at syn jeg kommer til å huske om gjorde det igår men har nå be
er beklagelig. (Her vil vi for efter hva han nå beretter i tyskerne forsøkte å forsere jeg skulle bli like gammel som stemt meg til å fjerne den fra 
egen regning tilføye at det sam- AFTENPOSTEN kom- Oslofjordens befestninger og selveste Methusalem: Foran vinduet igjen». 
me gjelder de avdøde NS-folk mandoen over et lag tyske sa at de burde ha gått iland politistasjonen var der samlet 
hvis minne stadig forulempes). soldater som han lot holde utenfor og fortsatt over land, en svær menneskemengde, som Hva denne plutselige om
Men han ville under ingen om- vakt ut~nfor dørene når han så prøvet de tyske styrker oppførte seg ikke noe bedre !>estemmelse skyldes sies det 
sten?igheter kunne ut~lette de drev sin krig _ ikke mot som via Piekenbrock altså enn det Hewins skriver i boken Ikke noe om, men det er lov 
f~tlsk.e fo~~old som gl! anled- tyskerne naturligvis, men hadde rådspurt Quisling net- sin, snarere mye verre. Hadde I til å gjett.e. Vi lever jo i. et 
omg tIl krlt~en. Dommer So: mot Quisling. Og det hadde topp om dette, likevel å for- horden fått tak i Quisling da, berømmehg nydemokratIsk 
lems pers~nhge s~yld har. 1 dog ikke AFTENPOSTEN, sere Oscarsborg! Som sagt, var han utvilsomt blitt drept. land hvor .bø~er skal ties ihjel 
denn~ forbmdelse lIten eller m- som først ble krigersk efter vi skal komme tilbake til sa- Jeg iakttok horden en 10 minut- ~fte~ a~,?snmg av selveste 
gen mteresse. Jeg er fullstendg kapitulasjonen. ken, men vi har villet slå ters tid og kom meg så vekk og JustIsmInIsteren og hvor 
klar over lagmann Solems na- * dette fast alt nå. Og vi må ned på kontoret. både bokhandlerne og N ar-
sjonale (les: jøssingnasjonale ) vel også alt nå ha lov til å Hvilken tidsfeil har så for- vesen er sensurinstanser når 
innstilling og likeledes hans Gamle, gode historie for- trekke på smUebåndet av at fatteren begått? det gjelder hva det norske 
sterke antipati mot dem som teller Sverre Hartmann har den lykkelig avdøde Pieken- Svaret er at han har lagt hen-I folk skal få lov til å lese. 
brøt fronten under okkupasjo- naturligvis meldt seg på brock - toppfigur i den delsen til et noe for tidlig tids- . Siegfried. 
nen, en følelse jeg (Kiær skansen med nye «dokumen- Abwehrorganisasjon som for
Mordt) selvsagt delte med den ter» med samt hartmannske rådte de tyske angrepspla- LØRDAG 15. MAI 1965 FOLK OG LAND 7 
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Hvorfor nektet 
Forts. fra side 5 res til siste trevl. 

hallomannen livlig meldin-I Det blir osta.dig ~lere som 
gene fra Danmark og Norge venter at sa VII skje. De of
om at en stor tysk flåte- fentlige menn o miss tanken er 
styrke på henimot hundre rettet mot, rna enten kunne VELKOMMEN EFTER! humor. Han beretter som så ning. Det er nu utsendt nær-
større og mindre krigs far- r:nvaske seg, el~er bli stilt Arbeiderpartiregjeringen mange, mange andre i disse mere direktiver av det så
tøyer er på vei nordover. tIlo ansvar for sm handle- har, som før bemerket, efter dage om. det som hendte i kalte «fagutvalg'. for om-

_ Stol på at den engelske mate. hvert gjeninnført en rekke 1940 og forteller herunder at gangsformer», som har kon-
flåten skal ønske dem vel- * a~ de «nazitiltak» som Na- «kongen tok aldri hensyn til sultert utenriksdepartemen-
kommen når de nå endelig Vi slutter oss helt til over- I sJonal Samlin~ satte ut i li- bombeflyene». Har ikke Brat- tets protokollkomite. Ifølge 
har våget seg ut av sine hi! lege. J?han Scharffenberg vet fra 19420 t:l .1945. Og nu land sett bautaen i Trysil: disse, skal den som ser dron
_ heter det i den britiske som l sm bok «Norske Akt- er ~e. fre~pa IgJeon med pro- Her gjemte Haakon seg for ningen kjøre forbi vinke så 
kringkastingen. I den franske stlk~er» (Oslo 1950) skriver POSISJon l srtatsrad om opp- de tyske fly (før han kort- hjertelig som mulig klappe i 
kringkastingen uttaler en pa SIde 53 : r:ttelse av, en såkalt j?urn~- varig gjorde svenske av seg?) hendene eller rop~ «dron-
sin store glede over at Vest- «Det er en usannhet at den hstskole, som skal fmansl- * ning Elisabeth» mens t 
maktene denne gang har britiske invasjon først skulle eres med statsmidler og dri- OG SIDEN VI FØRST «Heil» av taktm~ssige gr~-
valgt å handle først og snak- finne sted e f ter a t tysker- ve.s so~. statsi~titusjon. NEVNER ner må være utelukket. Det 
ke efterpå. ne var kommet til Norge, og Mmnes. VI Ikke fell, oppret- er DEUTSCHE NATIONAL 

Fra Stockholm telegra- e f ter a t den norske regje- tet NaSjonal Samling et eget sa~O~gl~~~~n k~~ ~~~ ;~~~ ZEITUNG som røper disse 
feres til NTB at meddelelsen ring hadde bedt om hjelp. De fakultet ved Universitetet på sin plass å omtale en ar- r~gler for god nydemokra
om at betydelige tyske sjø- allierte v i ~ l e t~ekke ~orge s?m skulle ta seg av journa- tikkeI i MORGENBLADET tIsk tysk takt$og tone. 
stridskrefter er gått nordover :- o~ ~uhg ogsa Sven~e - h~tutdannelsen. I. den for-
gJ' ennom' Storebelt, blir be- Inn 1 kngen, de ventet Ingen bmdelse .ble Eyvmd Mehle av direktør Fr. Lange-

k t t d h l utn .. tlf Nielsen som legger det hele OM A FEIE FOR 
kreftet i Sverige. En har sett nors mo s an , men var .e tevni. l pro* essor. EGEN DØR. 
omlag 50 skip». klar over at de derved VIlle og fulle ansvar for manglen-

_ Hvor ble det så av den p r o v ose r e et tysk an- FRA «DE GODES» LEIR. de mobilisering m. v. i f940 Den portugisiske avis «De-
På forsvarsministeren oben"":'- . d 

britiske «velkomsthilsen» til grep. De ventet å komme «Hjemmefrontens ... mot- OL ano e Lisboa» skriver at 
den tyske okkupasJ'onsflåten først, de overvurderte sin menn i L,ondon ... hadde Ljungberg. «Jeg tror ikke at «Danmark bør stanse kritik-

k vi i tiden 1814-1940 har k p kr 
som lett sårbar fordelte seg egen styr e og undervurderte hatt hva man må kalle en h en over ortugals av på 
langs hele den norske kyst? ty~k~rnes handlekraft og genial innskytelse, når man ~tt. noen annen .fo~svars- sine afrikanske territorier så 
Og hvor ble det av den fran- d~rs~lghet. Og den norske re-: ser bort fra ethvert moral- mm~ster ay typen LJ.ungbe~g: lenge København bevarer 
ske flåtes «handling 1» gJ~r!ng ~vervurderte den begrep. o og Je~ hap~r ~t VI ?-ldri l sitt formynderskap over 

I en særmelding til Af ten- britIske flate som vern for De aktet a la listen eller fremtI~e:r: VII fa en slik for- Grønnland.» Hertil bemerker 
posten den 9 april 1940 Norge. en kopi av den,' tilflyte Ge- ~~ar~~lI::er~i srver han: vår danske kollega REVISI-
(mottatt natten' til 9 april?) De fleste nordmenn er u- stapo i Norge kort før Tysk- L s a NI. lse an o e oss opp l ON at «det er så rimeligt, 

. "'t d kk' ange- le ens hap men vi t d k l P H kk het det: «Store fransk-brit- VI en e om o upasJonens lands nederlag var et fak- il' b k . a er sa, en er æ' erup 
ilske, flåtestyrker langs den virkelige forhistorie, mange turn, slik at Gestapo kunne v gJ~~e emerks: at VI og hans Slags til for at lyve 
norske kyst». vil ikke o,ppgi myten om de foreta en rask liten elimina- sfynde.s oe l er nOk' ald ureftt- sig fra Virkeligheden». 

Il' tik Id' d d k er 19 a egge s y en or 
_ Var dette bluff? Eller a ler es eng ~rene us y og sJon - o.g. erme unne elendi heten å L' n b 

undgikk de store allierte tyskernes dJevelske e n e-: London-regjerIngen vende ale egD t P .Ju ~ e~~ 
fl 0t k '. skyld for Norges skam og glad tilbake til en lydig . n. e var l e or l 

sa~:~r:~ me~e~~~:~~~~ ulrkke! de v i l heller ikk~ se Hjemmefront, enig og tro til ~yJ~~~:fg va~ «en milt' itær 
o . fellen l den norske regJer- Dovre faller . ' aven mes pas
a SIkre seg aot ~yskerne. skulle ings utenriks- og forsvars- Den amerikanske kontra- SIve t!pe» han handlet som 
::~t!~;ts~ l ~~~e, ~~':;k ~o~itikk. H~r spille~ også po- spionasje i Stockholm fikk ~: 1k~~e~;!erb ~e fordi 
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strategi? hhske partihensyn Inn. imidlertid, rede på listens ,l f ' d' e e, men 
«Norg~s Handels- og Sjø- o ~et eneste botemiddel ~r eksistens, og kjøpte den cash :~g :o:ev: ;åh~::l~~~ For b u n det sko n tor: 

fartstidende» skrev redak- a fa frem alle hem ~ e 11- kontant for .dyrebare doll?-rs mot kong Haakon som h::m 
sJ'onelt samme dag _ før g e do kum e n ter I Nor- av den lIlle uansvarlIge hadde vært od'· t t h 

holdes stengt mandage og lør
dage. Ekspedisjonstid: tirsdag
onsdag - torsdag og fredag fra 
kl. 10 til 15. 

ge og utlandet . L' d S t'di vera JU an os, 
sensur og propagandaplikt '. gruppen l on ~n. am l .g at han fulgte med å (u)-
var innført _ at «Den måte Det. nor s k e y ~ t e n- underrettet amerIkanerne yta 'ferden o senere av ~amme 
engelskmennene og fransk- ska p s - Aok a dem Il Oslo mellom1e~d den uansvarlIge grunn ha~ unnlatt å forsvare 
mennene benyttet for å få bør prøve a løse denne opp- gruppen l No:-ge om hva som seg mot de angre som er 

. . kr' o b gaven. kunne ha skjedd p 
oss mn l 19~n, overga~ a- V i ten ska pen s plikt Saken viser i' all korthet rettet mot ham. Om. dette er 
re av den mate ohvorp~ de er å søke san n het e n for hvor m e uh eli det kan bedr: enn d~n verSjon Lan
forsvarer de sma nasjoner d I k Id t 11 f o Y o ygg g o ge-NIelsen gIr skal være u
som er kommet i ulykker ?llS egen sy, u. en a.e oreg~ nar. en storkrig ~ar sagt men det er i all fall 
som følge av deres politikk b~hensyn. ~en selv l p o ! 1- mot SItt klImaks, men fIkk den' riktige 
og krigsførse1». t.l k ken vIl sannheten seire ellers ingen videre følger,» . * 

* hl slutt. skriver Niels Chr. Brøgger i KRIGSBYTTE LILLI 
Sannheten alene kan gjøre «VG» 12~ april. 

Hadde Norges ansvarlige det norske folk åndelig fritt * MARLEEN. 
menn latt seg føre bak ly- og friskt». DAGENS VITS I 194'5 ble Lale Ander-
set? Hvorfor var hele det Såvidt Johan Scharffen- er redaktør Per Bratland sens sang om lanternen for-
norske kystforsvar fullsten- berg. Observatør. mann for i ARBEIDER- an kasernen, som soldatsen-
dig lammet, just da det knep? BLADET, som ellers ikke er deren Beograd sendte ut, be-
Hvorfor tidde kanonene og plaget av større sans for slaglagt av de allierte som 
torpedorørene den ene gan- tysk eiendom. Men i USA ble 
gen de skulle ha talt? Hvor- S k JlI d O C -~..".".,... inngangen av royalty omhyg-
for var minebeltene omhyg- gelig registrert, skriver 
gelig tatt inn, - og hvorfor Forts. fra Jide 4 9igvis være nonsens og rett DEUTSCHE WOCHEN-

Sekretæren kan bare påregnes 
truffet efter forutgående avtale. 

Telefon: 37 76 96. 

Postadresse: Postboks 3214, 

Os lo 4 
Postgiro 150 28. 

FOI~K OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes 
kontorene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

ble de tross de alvorligste erkjennelser og inneholder og slett tidsspille for enhver ZEITUNG. Inntil 1963 kom 
purringer nektet utlagt i fa- derfor usanne påstander». som leser den. Den samme der inn 46245 dollars og 83 
rens stund? Hvorfor ble for- Han tilføyet: «Det er dog oppfatning om dette punkt cent, som er b?kført. av. di
svarsministeren nektet å mo- en historisk kjennsgjerning var blitt utspredt av bonner-'- rektoratet for fIendtlIg eIen-
bilisere før efter at tyskerne at alle spenninger i Europa militærhistorikeren Hans dom ved justisdepartemen- Abonnementspriser: 
var kommet iland overalt? bare er en følge av den av Adolf Jacobsen med hensyn t:t i USA. Av. disse penger Kr. 40,- pr. år, kr. 20,-

Skjønner en ikke at dette Hitler anstiftede og tapte til professor Hoggans arbeide far: hverken ~kteren Hans rr. halvår i Skantiinavia. Ut-
er den alvorligste anklage krig». «Der erzwungene Krieg». Lelp, kompOnIsten Norbert landet kr. 25,- pr. halvår. 
som noen gang er rettet mot Med andra ord, Landge- Som allerede tidligere be- Schultze eller Lale Andersen I nøytralt omslag innen-
norske statsmenn? Det eneste richtsdirektor Wieneke re-; merket hadde denne lærde en eneste cent. lands: Kr. 50,- pr. år, 
en kan gjøre er derfor å ren- presenterte det standpunkt I historiker tilintetgjort den * kr. 25,- pr. halvår. 
se luften uoppholdelig. Det at «Tysklands enekrigsskyld» amerikanske professors argu- DRESSUR FØR DRON- Løssalg kr. 1,00. 
g~r aldeles ikke an å la de var en urokkelig historisk menter med den bryske be- NINGbESØKET. I Bruk postgironr. 16450. 
nevnte dokumentene samle kjennsgjerning. Enhver bok merkning at «det lønner seg I Tyskland er en meget Utgiver AfS Folk og Land 
glems.elens støv. De må tvert i s~m ~estide~ denne kjenns- I ganske enkelt ikke å lese opptatt av det forestående I Viking :Boktrykkeri - Oslo 
om gjennomlyses og .oppkla-' gJernmg rna derfor nødven- denne bok». besøk av den britiske dron- ___________ ..1 
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