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Fablen •• _ Quislin;:s 
«_ilitære forræderi» 

ER SVERRE HARTMANNS, PIEKENBROCK-BREV ET FALSKNERI? 

En nødvendig gjennomgåelse i forbindelse med dagens strid 

spørsmålet om ektheten av 
brevet fra Piekenbrock så 

o ' er ogsa de opplysninger som 
der gis fullstendig absurde. 
La oss rekapitulere bakgrun
nen for Quislings kontakt 
med Tyskland. 

LØSSALG 1 krone 

Stevnemøte med glemte ord! 
Da Trygve Lie ville marsjere tvers i gjennom eller 
ut~nom lovene, og FINN MOE mente Arbeiderpartiet 
matte skaffe seg kanoner for å få gjennomført revolu
sjonen., 

gens merke på jakken. Efter 
på upttalte han til sin studie
kamerat at han håpet at 
han ville ta og trampe på for
isvarsmerket og for fremti
den ville gjøre som han selv 
(Terje Wold) og gå med «det 
brukne gevær» på jakkesla
get. 

QUISLINGS FREDS- Denne herre taler i dag så 
store ord om NS-folkene 

AKSJON. Når en viss mann, i dette tilfelle som forrædere. Men sann-
Da han i desember 1939 Terje Wold blir gammel- - - heten er at ingen har større 

reiste ned til Tyskland var ansvar for den tyske okku
det, som han selv sier under På Arbeiderpartiets lands- pasjon av Norge enn nettopp 
rettssaken, under det umid- møte i 1930, uttalte Trygve Det norske Arbeiderparti og 
del bare inntrykk av det L i e: «Arbeiderklassen vil dets ledende menn. Dette er 
russiske angrep på Finnland. a~dri gjøre s~n kamp avhen- den historiske sannhet som 
Han fryktet for at det var glg av et tIlfeldig flertall. Mr. Hewins påpeker i sin 
sluttet en hemmelig avtale Den vil ta makten uansett bok om Quisling, og dette er 
mellom Tyskland og Sovjet- i det øyeblikk den føler seg den historiske sannhet som 
samveldet om at Nord-Norge sterk nok til det». arbeiderpartimannen Magne 
var russisk interessesfære I en brosjyre utgitt av Ar- Skodvin med hensikt over
En engelsk-fransk interven~ beiderpartiet 1 1933, sier ser i sin historieskrivning. 
sjon i Skandinavia under på- Trygve Lie at «Den (Arbei- Ingen har satt Norges sak 

~:~~::~!\: f::e~ '~:~~~~tid~em~,aX:~i!~ ~;~~~ J;ntt~;~~~~~~-
r'!ssiske fremstøt ville bli ut- tvers 19Jennom lovene eller I tIl a tro at, nar ~nga~g sann
VIdet også til å omfatte Nor- utenom lovene». heten, og alle hIstOrISke fak
ge, samtidig som tyskerne u- I «Arbeid~rungd?mmen» ta blir lagt f~em for de!

«Piekenbrocks originalbrev» holder ikke for en nærmere gransking. 

Vi bebudet i forrige num- Hartmann sin artikkel med tvilsomt ville sette i gang en 31/3 1934, sknve~ Fmn Moe no~sk.e fol~, VII synet va 
mer at vi skulle komme til- en angivelig faksimile av et aksjon mot Sør-Skandinavia bl. a. : «Kan VI (Arbeider- Qulslmg bh et ganske annet 
bake til Sverre Hartmanns brev fra Piekenbrock til for å sikre sin flanke.' Dette partiet) her i landet ta mak- enn i dag. Det er ikke mere 
nyeste «dokumentasjon», selvsamme Hartmann, et vilie bety' en dødelig fare ten ved en vebnet oppstand? enn rimelig at Hewins bok 
denne gang i «Dagbladet». brev hvori beskyldningene for at Norge kom til å dele -:- Øst~rrjk.,rn., kl:trte det har vakt besty~telse blan~ 
Det gjelder hans kronikk i mot Quisling da gjentas: . Polens skjebne og betød også Ikke, skJønt de var.!angt, 1;>e- alle soI? øns~er a fortsette a 
dette blad for 30. april 1965 en alvorlig trussel mot hele dre bevepnet enn VI noensm- leve pa en lIvsløgn, og som 
hvor han på basis av angive- Vi vil først og fremst slå Skandinavia. ne kan bli, - klarte det ikke må dekke over egen svikt 
l . l' f fast at efter vår oppfatning k' t d h dd o f 9 '1 194 1ge opp ysmnger ra da- f k' '1 . Efter Quislings syn var en enns Jøn e a e ba ,de ør . apn O. Og disse 

d b t er a Slml en et falsknen . 't l' hO d væren e o ers, senere ge- E . t nk o . bileggeIse av konflikten mel- ml ra Jøser og an granater. Forts. side 6 
neral Piekenbrock søker å fon n;lS a eIma In:an straks lom Tyskland og England Rent militærteknisk viste 
b " t Qui l' f a nar man eser mnholdet t'll . t o d eVlSe a s mg orsynte d ' det eneste som kunne bringe ar 1 ene seg a være et av-
t k ed 'l't og ve nærmere eftersyn er g' d o O o k' f'f ys erne m mIl ære opp- d t ul" o d o Norge ut av faresonen og Jøren evapen. gas a e 
lysnin, ger med sikte på ak- ~ md tlgVS~ go ht som a be- han rettet il den anledning seg tilstrekkelig artilleri tor-

. t N Qu' l' VIse e. 1 er elt overbe- d bO' k l' sJonen mo orge. IS mg . t t d t" som kjent en henvendelse e y pa VIsse vans e 19-
traff oberst Piekenbrock i ~klSk om ak e gJengItte brev til den britiske premiermi- heter». 
K b h 3 ril 1 e er s revet av noen tys-, . ' M k l' h l ø en avn . ap 1940 k Il' mster Chamberlain (som og- en «vans elg etene» ot 

l .. ~.<: d f d' er, og a er mInst aven o.' l V d h' l a L.»<:t no~n ager ør en sk, ' sa l et telegram erkjente s~g øse. e ,Je p av par-
tyske akSJon ble satt i gang. ty d general. Deft .hender at mottagelse) samtidig som tIets uhørte forræderi mot 

Tydeligvis i følelsen av at nor menn ta.r elI. av det han 4. nov~mber 1939 utar- den nasjonale sak, slapp Ar
leserne vil Ise med skepsi~ t~ske or~ ~<wleder» l .betyd: beidet et fullstendig utkast beiderpartiet til makten 2 år 
o t b t' d mngen «IgJen» og «wlder» l. o s f'kk f Il t d' pa a ere nmgen om e ab- b t d . hl en vapenstillstandsavtale enere, og 1 u ,s en 19 

s~rde «opply~inger» virke- ~ y nmgen «mot~>, m~n for mellom Tyskland og de to hånd- og halsrett over det 
hg kan være gItt aven høy- e t trske~.~r e~ s!~k; fell helt vestmakter. Utkastet er med- norske folk, med en suveren 
ere tysk offiser, belegger u ro 19'k 1 eve s nve~ den- tatt som dokument i det forakt for den såkalte bor-

netys egeneraI «Wleder- gerlige opposisJ'on 
_~~~V,~~,~~~~'.~~~~~~~~~- stand» istedenfor «Wider- trykte referat fra rettssaken O' d' . . mot Quisl" g ('d 492 fl) g Isse mennesker som l 

.. stand» i det angivelige bre- In Sl e o... t'd " . !:"" ..;;.~,. ordrer. kRv om lonerinl av 10iberedeL1a>e Ol t t'l H rt H' og er ikke bare en avtale om SlP. 1 sverget tIl SovJet-
Det .... lom .. IlCllUt __ av operujolllavde- ve tI a m~nn'li afr SklI st- Forts. side 2 Norge, de skal i dag frem-

u.,.,. i den .tntqiake pialllePPl .... """ ble olicDtcn OlD nevn e noen nme g or a ill de viktipte iU ..... ber, Den 14, m&n ""'ttok ............. l<Pfeo - st e seg som helter med 
7.::t"::'~~~'Iy::l~~ ring på deto? Hvis han .ikke ,~ .• ~ __ . ___ , ___ '. ' den riktige nasjonale hold-
et britiIk ebilfut<lqram, Cc av dette ltaDllib: at tropper do et har, rna det være tIllatt For Wtler Py ordro Olll' iverksette in,ujO .. D, vi;," ~ ning. Nuvære'nde høyeste-
aUeRde var bUtt Wnskipel, rede ti! CD. abi9a. -under dekk· d d lUe at de aWene badde heyst konkrete planer mot Norden. 
DAYD .Strallor<oo. mon at de sl var bUtt ... turoett til... a an ven e e samme ord om, Dot foo:di." sterk Ol bozrw>DOt IlliItaoko, loIoD Wlder ope... rettsJ' usti tiari US TerJ' e Wold, 
ttotU bavu Ol boldt i be:rec1sbp 'der. Dette var den farste h h l b k ,$JODeDe i Norae Ol DOC ~re i Frank.ri.ke kom tysltemc over 
vit\:dii klar. mdcliDi om bri~" inv~!~orbo~~: am S0n;t . an se v .~ 'er om de ~ plaoer. WtIcr furUlle .. lv UIll det i sin """tAle som laget den såkalte 

den brl tIske p bl' t H ~ Qui.sU.o, ~n 16. au~t 1940 - en samtale som er &jeogitt . ' U JJSlS o e- I et Plolav ~tslolt.r Sdleidt den 4, .. ptembor 1940, «Lands:svikanordning», del-
På side 55 i sin bok «Kritiske 
faser i Norges historie under 
annen verdenskrig» beretter «hi
storikeren» Hartmann oven
stående - - -

.wms at. «han har da ogsB: tatt 74 tok i sine studentdager i et 
l 'kbruk, l hvert fall for hlSto- slagsmål i Stu,denters,amfun-, Den "evolusjonære Trygve Lie 

lr~ ere og forskere, usedvan- På side 74 i samme bok er resul- det. Han kom i klammeri marsjerer her sammen med gene-
1ge metoder». tatet blitt dette! Betryggende m d h :f' d'" l R . f . M ' e en øyremann or l ra uge Isteden or gJennom 

en rent bortsett fra dette «orientering». denne bar Forsvarsforenin- lovene - - -
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Fablen om • • KORT PROSESS Dr. Almar Næss 
FortJ. fra side 1 

stans av fiendtlighetene, men 
faktisk en hel Europapakt. 
Det fortjener å gjengis i sin 
helhet her: 

UTKAST TIL AVTALE OM 
V APENSTILLSTAND. 

Den britiske, den franske og 
den tyske regjering, drevet av det 
samme ønske om å gjøre slutt på 
krigens ulykker, har for dette 
øyemed oppnevnt sine befullmek
tigede representanter, nemlig 

Hvilke, efter å ha utvekslet 
sine fullmakter, er blitenige om 
følgende artikler : 

ARTIKKEL 1 
Alle fiendtligheter opphører u

middelbart fra alle parters side på 
alle fronter, tillands, tilsjøss og i 
luften, og denne våpenstillstand 
fortsetter inntil fredsslutning, hvis 
den ikke oppsies med 10 (ti) da
gers varsel. 

ARTIKKEL 2 
Den britiske og den franske 

regjering foranlediger at våpen-
stillstanden også blir gjennom

ført av deres allierte stater og 
styrker, nemlig de britiske domi
nions;lndia, Egypt, Irak og de 
polske og tsjekkiske stridskrefter. 

ARTIKKEL 3 
Innen - - - - møter be 

fullmektigede utsendinger fra hver 
av de kontraherende parter i -
- - - til fredsforhandlinger. 

·ARTIKKEL 4 
Som basis føt ,disse forhandlin

ger foreligger følgende 

for Folkenes Forbund. 
Alternativ B: idet dog Tysk

land frafaller alle krav på sine 
tidligere kolonier mot å tilsikres 
nødvendig tilgang på råstoffer 
fra britiske og franske kolonier 
ved konsesjoner, ved næringsfri
het for tyske statsborgere i disse 
områder, eller på annen måte. 

. . 
ID memOrlarn I JF ARMAND for 8. mai 

behandler J;3enjamin Vogt 
Hewins bok, overskriften ly-
der: «Sp~kulaS'jon i løgn». beide i skolen som Almar 
Her kommer B. V. med den- Næss. Og' han var en virke-
ne viktige opplysning: «Un- lig begavet pedagog. 
der Quislingprosessen hev- Fra 1954 var han rektor 
det han (Hewins) at bevisene ved" Teknisk·' Akademi her i 
mot den anklagede var så Oslo. En skole han selv had-

4. Den britiske og den fran
ske regjering anerkjenner den av 
det Tyske Rike opprettede polske 
stat som den nye polske nasjonal

I stat. 

overveldende at intet formål de skapt ved begavelse og 
var tjent med at prosessen slit. Jeg har av og til truf-
vedvarte. Quisling burde fet elever ved skolen som 
efter Hewins mening åpen- rent spontant og av seg selv 
bart vært skutt uten videre har brutt ut i lovtaler over 
dikkedarer. Det var godt ham som en uhyre begavet ! 

5. B6hmen og Mabren får stoff dengang. Også i det I matematikk-lærer. 
fritt herredømme over sine egne briti:ske parlament ble det Da frigjøringen kom i 
statsinstitusjoner og anerkjennes reist spørsmål om hvorfor 1945, ble Almar Næss selv-
som tsjekkisk nasjonalstat, men en ikke gjorde kort prosess». følgelig satt utenfor. Ingen 
forblir i forbund med d.~t tyske Herren _ briten _ fant at hadde bruk for ham. Men 
rike, likesom Tyskland skaffes en tjeneren _ nordmannen _ hari visste å sette seg i re-
betryggende garanti for at landet drev med anstaltmakeri. Ta Min gode venn dr. Almar sp~kt og han gjorde seg litt 
ikke får anledning til å slutte seg opp Quislings personalia, og N æ s s er død. Han døde 77 efter litt uundværlig i inge
til noen militær gruppe med fi-. så avliving ved neste daggry l år gammel midt i sin skole- niørkretser og fyllte et hull i 
endtlig innstilling like overfor Men med tiden fikk alle sitt gjerning den 9. mai av slit vårt skolevesen ved å ta seg 
Tyskland. ønske opprfyllt, både det bri-I og oppofrelse for den nor!ske av videreutdannelsen av in-

6. Den britiske, den franske tiske parlament, den britiske. ungdom. geniører. 
og den tyske regjering skal u- militærkommando i og over I Det er ikke så svært len- Han b~gynte som lærer 
middelbart efter fredsslutningen Norge og Gerhardsens inte- ge siden han besøkte meg. ved Schous tekniske insti
innkalle en alminnelig konferanse :r:imsregjering. Vidkun Quis- Han kom fra Tyskland og tu.t 1948 og. holdt kurser f~r 
av alle stater til å fastsette klare lmg ble henrettet den 24. var i godt humør blid og NItO. Så gikk han gradVIS 
og effektive internasjonale forplik- oktober 1945. . opplagt. I Tyskl~d hadde videre til han i 1~54 som 
telser vedrørende tillatte og for- Men bem.erkelsesver~Ig er han fått den erkjennelse for før ~evnt klart~. a s.tarte 
budte våpen. det at nasJonalforsamlmgen sin strålende matematiske TeknIsk AkademI l Oslo. 

7. Det anerkjennes at alle 
makters flagg skal nyte likhet og 
fullstendig uavhengighet på havet, 
og der skal på partenes initiativ 
umiddelbart efter fredsslutningen 
innkalles en alminnelig konferan
se av alle stater til å utarbeide for
slag ,til en rettsprdning på havet 

i et land blander seg opp i begavelse som var blitt nek- Almar Næss har gitt ut en 
en straffesakoi et annet land. tet ham her hjemme. rekke matematiske arbeider 
Det t:yder pa at Norge den Almar Næss var nemlig o~ lær~bøker, og har. væ:t 
gang Ikke var det selvsten- «landssviker». Han hadde stipendiat ved flere umverSl
dig~ rike Grunnloven fore- våget å trosse «Seierherre- teter og læreanstalte~. I 
sknver. ne» i 1940 og sluttet opp om 1?20-21 va:r: han statsst~pen-

A. D. Nasjonal Samling og Norges d.lat ved Pnncetowr; lfmver
Lærersamband. Og vi var Slty og var med pa a legge 

. lykkelig over å få ham, og g~uryliaget . for den n~.?,lL_. 
8. Partene er enig om å ar- sparte ham ikke, men la så VIktige gr~n av matematik-

beide for en internasjonal ordning Quisling' saka tunge bører på hans skuldre ken som gar under navn av 
av det jødiske problem. som vi trodde han kunne Vektoranalyse, og .har sene-

FORHANDLINGSGRUNNLAG: 9. I tilfelle at noen av det tre bære. Og han bar meget. re gitt ut en rekke avhand-
1. De tre parter er enige om parter angripes aven eller flere Da jeg satt i politisk feng- Almar Næss var en ar- !inger og tok også sin dok-

l .slutte fr~d uten erobringer og I andre stormakter, forplikter de tre sel .van~mektende. på tilstrek- beidskraft av de sjeldne. Han torg-rad i samme emne: 
kngserstatnmger, og om å sam- parter seg til å gjøre felles sak kelIg savel matenell som ån- fikk sakene unna i en fart Det er ganske utrolIg hva 
arbeide, i fredelig forbund, på Imot angriperen (angriperne). De delig føde, bad jeg en dag og det var utrolig hva ha~ han har fått tid til, Jeg nev
menneskehetens felles verk. nærmere bestemmelser herom skal om boken «Quis!ingsaka». kunne rekke. ner i fleng ting som Lære-

De vil ~ fell:ss~p la uta~beide ,fastsettes ved en spesiell forsvars- Jeg fikk den omgående og I 1942 ble han utnevnt til I bok i navigasjon for Sjø-
og kunngJøre l VIdest muhg ut- og sikkerhetstraktat som samtidig med skad~fro gle~e fra OrganiJslasjonsleder i Norges man~sskolen, «Hv?r lå Vin
strekning, en spesiell prinsipiell regulerer utstrekningen av de fengslets SIde. Øvngheten Lærers.amband og avdelings- land. », Lærebok l bruk av 
erklæring om de grunnsetninger kontraherende parters krigsrust- der .ment~ ve~, at. ved de~ leder for den Høyere skole. regnestaven og meget annet. 
som det mellomfolkelige og sam- ninger. lesnmg ville Jeg blfulle bh Senere ble han formann i I det hel tatt var han me-
fundsmessige liv må baseres på og Forts. side 5 klar over ohva jeg hadde gitt Lærerskolerådet og Ekspe- geto fl.itti~. }VIen han hadde 
som de tre parter vil iaktta som meg ut. pa av g~~ap ved å disjonssjef i Kirke- og Un- ogsa bd. bl a ~y~ge seg, var 
en grunnlov for sin virksomhet. JUl. følge VIdkun QUIslmg. dervisningsdepartementet. slagferdig o~ v~tbg og. kunne 

2. For å gi et bevis på sitt Men, - tvertom, - det Før okkupasjonen var han være skarp l SIn replikk. 
oppriktige ønske om å forene de Frontkjemper død i ble høyt. under selletak~t en aktet og avholdt rektor Av sine elever var han el-
britiske, franske og tyske folk ved russisk fangeleir under les~ng~n. Det var JO ved Levanger lærerskole. sket og. en av dem uttryk-
tillitens og vennskapets bånd, nettopp slIk Jeg ventet at Det er ikke mange her i te det slIk: Han var som en 
samtykker den tyske regjering i å Som et resultat av det ~isling ville opptre, - også Norge som har lagt ned g?d ven? som man gjerne 
gjenopprette flåteavtalen av _ norske utenriksdepartements l dødsskygg~ns dal. l et så virkelig oppofrende ar- VIlle se IgJen. 

Il S b · . henvendelse til SovJ·etsam- Senere kJøpte Jeg boken Han var en god kamerat, 
me om tor ntanOla og d' k· ~~~~~~~~~~'@,~ t f t °l't l· d t 

Tyskland, og videre i li. aner- veldet under Krustsjovbesø- og en er en av mme Jæ- ro as og pa l elg, pg . e er 
kjenne ukrenkeligheten av de ket om en rekke nordmenn ~este. ~eg beklager. alle som over; til Sverige, sannsynlig- mange med meg som VII sav-
b .. k f k·k . som er savnet i SovJ' etsam I~ke eler den fordi den vel vis fordi han vel mente, at ne ham og hus. ke ham som ntls e og rans ener, samt l - Id' il k < • tt t g dt k 
påny å understreke sin anerkjen- veldet, er det nu ifølge Sjø- a ri v 0IIll)le 1 ny op~- hans liv var i stor fare. Arme e omennes e. 
nelse av ukrenkeligheten til de fartstidende kommet under- lag: . ?en er for. meget til uforstandige, arme feilbe- Orvar Sæther. 
mellom Tyskland og disse riker retning til Utenriksdeparte- QUislings fordel til det. Men dømmer av oss, Quislings •• -----------
liggende land, altså Nederland, mentet fra Sovjet om at det som har forundret meg følgesvenner. 
Belgia, Luxemburg og Sveits. frontkjemperen Håvard Os- stor\ ~gkfra. f~rst~ rund ~~' A. 

VAR RUBRIKK 

.. . kar Lynum døde i krigsfan..., er, a o,. en l et e e tatt. e __ ... _ ... _ ... ____ ...... ___ _ 
.3. For på sm Side å gl et .b~- genskap i 1945 efter å være t~kt den ?ang. Og. en. ~g 

VIS for det samme ønske om tdht brtt tatt til fange i februar tIl, at en sa anstendIg Junst 
,(Jg vennskap, erklær~r .den britis~e 19~4. Krigsfangene i Sovjet som advokat Henrik Bergh 
.og den franske ~egJerIOg Versal!- levet under de mest umen- ble oppnevnt som forsvarer. 
.les-traktaten for Ikke lenger besta- neskelige forhold og døde i En fors~a~er ~If!-' da ~an 

LITT AV HVERT 

.ende. . .1 hundretusenvis' lærte QUIslmg a kJenne, fikk 
Alternativ A: og samtykker i . slik respekt, slik godhet for 

å gi tilbake til Tyskland de tidli- sin klient at han fulgte ham 
gere tyske kolonier som de og de- TANNLEGE MAAMOEN like til dødens port på Akers-
res allierte holder som mandater hus. I motsetning til ankla-Hansteensgt. 2 geren, Annæus Schjødt, som 

Tlf. 444333 da dommen skulle falle, ilte 2 FOLK OG LAND 

får vi dessverre ikke plass 
Kristne Venner jlil.i dette nummer. Vi vet 

. • . imidlertid at den har mange 
Har du lyst tIl a treffe gamle venner blant leserne så vi 

venner i et åpent miljø? - lover at det ikke skal bli 
Kristne Venner møtes den noen regel å sløyfe den. 
første fredag hver måned i 
Colletsgate 43. Etter en tale ANN E L ISE P A R O W 
el' det bevertning og anled-
ning til selskapelig samvær. TANNINNSETNING 

Møtetid· kl. 19,30. Trondheim 
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,,---- FQLK OG LANIJ 

I UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktører: 

obt> MELSOM, ~nsvadig 
ALEXANDER LANGE 

Enropeisk Nyordning 
~ . onl.bevarelse .. ~v 

den hvite rase? 

Pressemelding om 
Mailand-møtet 

Nytt. ,slag.jor 
jøssingleirenl 

VIII forsamling av Euro
Gulosten i kasjotten igjen 

De skamløse 
Det burde være en grense for hva den såkalte demo

kratiske presse kan tillate seg også. Men det er det tyde-

peisk Nyordning hadde møte Det er ikke ende på ulyk- her kan vi melde om nok et 
17: og 18: april i Mailand. ker som rammer jøssing- slag. Kong Haakons lunch
Efter påtrykk fra kommunis- leiren om dagen. Først kom venn fra London, «Gulosten», 
tene var møtet blitt forbudt boken til Hewins og all for- som nu er bosatt i Horten, 
avholdt i det meget demo- virringen i den anledning, ble 13. mai sammen med to 

ligvis ikke. Det er vel også andre krefter som står bak den., kratiske Sveits. så kom den svenske skanda- I hjelpere arrestert efter et 
Folk som har en dårlig sak å forsvare og som ikke skyr' Møtet fordømte ennvidere len med «nazikomplottet» og i stortyveri i Tønsberg og en 

noen midler der de står med ryggen mot veggen og ser undertrykkelsen av menings- I vill biljakt til Horten. Det er 
livsløgnen rase sammen rundt seg. Og følger ikke pressen friheten ved forbudet mot å . stjålet smykker for ca. 40 000 
parole fortsatt, !Så vet den hvorledes det går. Det gjorde jo nhoenldsekmltøtekfor ~r~an~sasKjo- fare. Denne forutsIgelse ble kroner som foreløpig er for-

o •• u ur ommisJon 1 as- bekreftet ved eksplosjonen vunnet. «Gulosten» som selv 
bl. a. Løberg oppmerksom pa under den sIste stortmgsde- sel i 1961 og ved at den ble av den kinesiske atom-ble anbragt i fylle~esten ef-
batten om det «retts»oppgjør som nå rakner på alle kanter. hindret i å gå rettens vei i- bombe. . . ter" arrestasjonen, gikk full

Vi tenker, som alle sikkert forstår, på reaksjonen, hys- det sekretæren som skulle Møtet bekrefter den ~dli- stendig amok og knuste vin
teriet og den skamløse bakvaskelseskampanje som pressen ordne med en tysk jurist ble gere god~tte korporas'J~ns- duer og inventar. Til og med 
d . . f b' d Idd b 't' k' l' R l h H stanset ved grensen. grunnsetmnger, som like- brisken klarte han å ødeleg-
~Iv~r I .or. m ~ se m~ en n IS e Journa 1St a p e- Tyve år efter krigens slutt o~erfor d~n .nuværen~e tek- geo 

wms QUlsbngsblOgrafl. har pluto- og folkedemokra- ~ke utviklmg forblir gyl- Biskop' Fjellbu har fortalt 
La gå med at disse urettens siste forsvarere efter høy- tene ikke funnet noen bedre dige: om Haakon og «Gulosten» i 

tidelig å ha forsikret at de slett ikke har lest boken til måte å skjule sin svikt på VIdere lykkønsket møtet sin bok «En biskop ser seg 
Hewins, erklærer den å være «grov historieforfalskning». enn ved .å øke antallet av så- general Pe~on med hans tilbake» (Gyldendal 1960). 

. . kalte kngsforbryterprosesser klare valgseIer og erklærte La oss sitere: 
Det er JO ga~le toner fra det hold. Det erklærte de da og på forskjellige måter å seg solidarisk med de sunde 
norsk-a mer Ik ane ren profesor Lyder L. Unstad skrev I forlenge vesentlig foreldel- krefter som i USA bekjem- «Jeg spurte kongen: Hva sa 

Gulosten da han ble invitert av sin historiske avhandling om «Quisling - The Norwegian sesfristene, og dette i strid per integrasjonen. 
M t f dø t l · Deres Majestet til lunsj i Carl-

Enigma», det gjentok de forMtret da den ty s k e professor med befolkningens vilje, til ø et ?r mte yt e~ 1gere ton Club? Kongen svarte: Han 
Hubatsch satte tingene på sin rette plass, og det skriker de spott og spe for rettsstaten den .massIVe forskyvrung av var ikke det minste imponert. 

. . .' . og under benyttelse av arbeIdere som følge av plu-
al~ nu IgJen hy~te~lsk efter at eng e l.s k man n e n He- «seks-millioner»-løgnen. tokratiske renker eller kom- Kongen fortalte videre at det 
Wlns har offentliggJort resultatet av sme undersøkelser. Europeisk Nyordning munistisk vilkårlighet. hadde vært en meget interes
Det er tydeligvis bare de norske såkalte historiegranskere brennemerker håndlanger- Endelig nedsattes det en sant lunsj. Gulosten hadde vært 
av typen Skodvin, Hartmann og lignende som holder vi- tjenesten like overfor kom- ideologisk kommisjon med på en utstilling av låser i Sveri-

d pdr o f ge, og han hadde betrodd Kon-
tenskapelig mål. Alle utenlandske resultater er kort og munismen fra de partiers og ?t op ag a av atte et ma- gen at han nok kunne klare li 

.. .. .. organisasjoners side som rofest over alle spørsmål 
go.dt«hl'StoneforfalskD1~g». Bare det burde JO vekke htt deltar i hetsfelttoget mot som berører bevarelsen av dirke dem opp alle sammen !» 
mIstanke - selv hos dIsse norske «granskere» som vaser Spania og Portugal. den hvite rase. Denne Haakons, biskopens 
rundt med:Sin.forutfastlagte kbnklusjon o~ ha:rva:nsblig Den samlede hvite verden I en tid da alle raser blir !Og alle gode';jøssingers helt-
for å få premissene til å stemme. oppfordres til å gjøre saken seg selv bevisst, er det be- «Gulosten» myrdet som kjent 

Som skrevet alt dette er hva en kunne vente. Selv om til de hvite i Sør-Afrika til drøvelig å måtte fastslå at efter «frigjøringen» to tyske 
, deres egen. den hvite rase gir avkall på krigsfanger som ikke ville gl 

en nok kan forundre seg noe over det sprogbruk disse ele~ Møtet minner om at Euro- å forsvare seg på grunn av ham brennevin, men slapp 
verte herrer, som eller:s er så tertefine p& det, tillater seg å peisk Nyordning allerede i en dekadent humanitet. tiltale efter avgjørelse på re-
bruke om den utenlandske journalist som har våget å trå begynnelsen av 1963 for- gjeringshold. Senere har han 
i deres heimenorske urett. Litt forundring kan det vel kan- kynte den forestående gule trofast fortsatt på forby ter-
skje også vekke at det dukker opp hittil ukjente kultur~ samme åndedrett den rent banen og er altså nu ute i 
størrelser i anmelderbransjen, bl. a. Libertasmannen direk- humanitære institusjon hårdt vær igjen Pussig nok er det taust om 
tør Chr. Erlandsen, som opererer med en slags anmeldelse pistoler og noe nedgravet «Hjelpeorganisasjonen for denne sak i Oslopressen. Vi 
av boken til Hewins i det MORGENaLADET som Libertas ammunisjon! Vi synes det kriglSskadede frontkjempere» har våre opplysninger fra 
i realiteten har overtatt. Vi vil anbefale herr Erlandsen å lukter grovt av provokasjon. som har måttet overta der bladet VESTFOLD, organ :for 
holde seg til tidligere anmeldervirksomhet fra okkupasjons- Og lukten blir ikke bedre hvor det norske samfund har Det norske Arbeiderparti, 
t'd d h . f 11 b k t t når en ser hvorledes svensk sviktet så grovt. Navngitte som forøvrig i samme num-I en, en som ans memngs e er ru er e anne og mer slår opp over fire spal-
styggere navn på. Det tør kanskje også forbause noen hvor og norsk preSse uten skam norske privatpersoner er også ter på første side «Stadige 
langt det som vel må være brødnidet kan drive noen. For trekker inn navnene på helt blittlsjikanertpå det groveste. trusler og propaganda fra 
annen forklaring på de ubeherskede uttrykk Benjamin sagesløse folk som overhodet Vel, vi tror neppe ARBEI- organiserte norske nazister. 
Vogt bruker om Hewins i FARMAND kan det forhåpent- intet har hatt med de even- DERBLADE'l' og dets presse- Omfattende virksomhet, di-
l· . 'kk H h k' t fl rt tuelt forrykte å gJ·øre. Det kolleger - i første rekke da rekte forbindelse med Klu IgvlS I e være. an ar som Jen ere ganger væ Klux Klan». Mindre kan ik-
lansert i VERDENS GANG som mannen som til høsten gjelder en Per Engdahl, det DAGBLADET, )'VERDENS ke gjøre det i det felttog Ar
skulle sende ut en Quislingbiografi. Han er kanskje vred gjelder en Oredsson, det GANG og AFTENPOSTEN - beiderpartiet og dets presse 
for at Hewins har skummet fløten av melken? For hvem gjelder en Lundehåll og spinner noen silke på denne synes å ha innledet til ior
vil lese Benjamin Vogt nå? mange, mange andre. Her i skitne bakholdspropagand~ svar av sitt råtne «retts-op;-

Vel, alt dette er riktignok utekkelige utslag av vrede Norge har pressen daglig mot den engelske Quisling- gjør. 
over ikke å få ha sin (historieskrivning» i fred for uten- luftet sitt håp om dorbin- biografi. Folk er vilSselig ad-
landske granskere, men er jo i og for seg hva en kunne deIser i Norge» og ARBEI- skillig rensligere enn disse En V iss K O l h j ør n-
vente fra det hold. DERBLADET har til og med redaksjoner synes å tro. Og 

I en helt annen gate ligger imidlertid den skamløse ut- hatt den uhørte frekkhet å hva nå spesielt ARBEIDER
nytteIse av hendelser i Sverige til bakholdsangrep både på henvende seg til FORBUN~ BLADET angår, så burde det 
boken til Hewins, på forfatteren selv og til og med på DETS formann, Anders Haf- gå betydelig stillere i dørene. 
FORBUNDET FOR SOSIAL 9PPREISNING som den nor- skjold, med spørsmål om For er det noen Som bevis
ske presse har nedlatt seg til i raseriet over boken. Vi vet denne organiISasjon har noe lig har drevet omveltnings
ikke hva som egentlig har foregått i Sverige. Den versjon kjennskap til desperado:virk~ virksomhet med ulovlige vå
som legges frem i pressen lyder fullstendig absurd, og det somheten i Sverige. Som penlagre, så er det den gam
styrker ikke troverdigheten at det er bladet EXPRESSEN overskrift over' dette «inter- le garde omkring dette blad. 
som har lekt politi. Imidlertid tviler vi meget st~rkt på vjuet» med Hafskjold setter Som de eneste i dette land, 
at noen kan være i den grad hin'Sides sunn fornuft at de I bladet: Oslo-jøde truet !» El- muligens bortsett fra noen 
har planlagt å styrte den svenske regjering med etpar lers nevner det fine blad i enda rødere kolleger. 

Varmann 
(a), Nordland har i Stortinget 
anmeldt følgende spørsmål 
til utenriksministeren: 

«Kan vår utenrikstjenes
te gjøre noe for å motvirke 
eventuelle skadevirkninger
av den bok om krigs- og 
efterkrigs-Norge som en 
viss Ralph Hewins har fått 
utgitt på et London-for
lag ?» 
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MED EN SOVJETSOLDAT 

I VERDENSKRIGEN DEN BRITISKE JURIST F. J. P. VEALE GRANSKER «V AR TIDS NØK~ELPROBLEM» 

/ 

For FOLK OG LAND av armeneten Jerwand Dshanian det efterpå som før er hen
siktsmessig å fremstille 
Tyskland som eneskyldig i (Forts. fra forrige nummer) vens søle, jeg ble ikke truf-
utbruddet av fiendtlighetene, fet, men store jordklumper 
blir de nu pågående forsøk Slik som Molchanov sendte deiset ned på ryggen og be
på at bringe de sanne kjenns- meg avgårde langs kabelen nene mine, og det gjorde 
gjerninger for dagens lys, med pistolen i hånden, ble vondt, men noen særlig ska
skarpt fordømt. Det er der- jeg også mottatt av de sol- de fikk jeg ikke. 
for sjelden noen våger åpent dater og offiserer som var i To kraftige karer drog 
å stille seg bak gyldigheten den bunkeren jeg kom til. meg inn i bunkeren, og jeg 
av Niirnbergprose:ssene. I en Geværer og pistoler ble ret- fikk en barsk ordre fra en 
fjernsynsdebatt 9. juni 1961 tet mot meg, og: «Stans- russisk offiser om ikke å 
mellom dr. A. J. P. Taylor, parole» skrek de i mørket, komme utenfor bunkeren 
som påny understreket slut:- da jeg nærmet meg. «Jeg er uten spesiell ordre. Så fikk 
ningene i sin allerede nevnte en av dere», skrek jeg, både jeg befaling om å overta 
bok, og professor Trevor- på russisk og armensk. - vakten ved et av telefpn
Roper, som forsvarte sin me- «Hvem er du, og hvorfra og apparatene som hadde direk
ning at Tyskland var ene- hvorfor er du kommet hit?» te forbindelse med staben. 
skyldig, påberopte ingen av haglet det med spørsmål, på Kampen var ikke mindre 
de to lærde herrer seg kon- begge sprog, og våpnene pek- rasende i luften. ,Det opp-
klusjonen til overdommer te mot meg. stod voldsomme luftkamper 
Lawrence og hans kolleger i ' . mellom jagere og bombefly 
Niirnberg. Selv om de, var kl M.en da o de fIkk ~ull for- fra begge sider, slik at bun
uenige om alt annet, så var l ann~ pa ~ve~ bJ~ var, keren skalv og ristet av eks
de stilltiende enige om at ~ app e meg I~.I ~ e~en. plosjonene og jord raste ned 
Niirnbergdommen ikke var en ,var av va tg s ørre se, fra veggene. Merkelig nok 
verd å nevne. I dag finnes ~t t~r telefo~~parater var var telefonforbindelsen in
det ingen som fastholder det e ert me~ l e noe mo:se- takt, og ble ikke brutt tross 
prinsipp som Niirnbergpro:" ~Pf:r:, k ti tel~~af~nng. denne kritiske situasjon. Folk 
sessene var bygget på, og o aff~r om ol gl gl d' nge:n kom og gikk, med ordrer til 
d k terte .. av Olserene e er e mem- f dr k pst'll' og a sep' mange Juns,,:, g ed Tt" rf' og ra an e am l mger. 

, . . . ter i ~merika, En~la~d o~ k~nm, b ~I ~ ære arl?g, Det virket som denne bun-
Dagens tysker t yndlmgsp(JJt,jlJn Jom «soner». FrankrIke dette pnnslpp l etel egrf~'t ~vod~f~r. Jeg keren var et slag hovedkvar-

1945 f rt d t ' som egra IS l IVISJOns- 't f Ort . 
o ultat t k . . 193'9 b t og orsva e e, nem- t b dt d't . i er or va regIment. 

For a kunne tre frem med res a ngen l rø lig at en anklager er en eg- s a en var s;n l, og m-I '" 
en autoritativ mening om te- ut som følge av et forbry- t' t'l o d gen hadde fatt beskjed om Ved mIddagstider stilnet 
maet ,ansvaret for krigsut- tersk anslag av Adolf Hitler ne person. I a værekl om- at jeg skulle infinne m, eg der II kampene av efter hvert. ,Det 
bruddet i 1939 kreves e1l om å erobre hele verden. ~er ove~ ~Ine ~fne~n N~~er. i ildlinjen. En av offiserene hadde vært blodige trefnin-
l gt t d · k b u me gIr a e a . utrts-n- I tok meg til side og sa: «Tys ger over hele fronten, med 
an, ,s u Ium og jennskap ergprosessene var en re I k..JT- " r t" tli' å b "gr. ' . 'd 

til et halvt dusin sprog. I 5. En makaber farce. villfarelse fra seierherrenes ernes o:m.yttergraver Igger I s ore p.p ~ 6 e SI er. 
sin foran nevnte bok an- Forklaringen på dette er'd t' h rti d langs hele fronten her, bare Den plutselIge stillheten var 
fører professor Hoggan ikke bSII' e °lg at dJO bU d gere detn 50 meter unna, og om dagen II merk, elig. Jeg gikk en tur sannsynligvis denne: Land- Ir g em ess e re er e. o d 'kk ~kk la (J' bunk t d d 
mindre enn 134 polske origi- gerichtsdirektor Wieneke er I T skI ddT l rna u l e s ... ~ e nesa nos eren ogs o er 
naldokumenter, for å under- klar over at de såkalte blitt ludeft be~;del~g p~~~ utenfo~ bunkeren for da blir iog så ~e dødstrette ~ol~atene 
bygge sine slutninger. Land- NiirnbergprosesSer er kom-'tet f d' h f k t du melet ned». log offIserene, som na fIkk en 

Sl.. or l an or as er I foreløbig liten hvile i all 
gerichtsdommer Wieneke met i så fullstendig miskre- Nurnbergprosessene som en Da dagen grydde, tordnet elendigheten og nok var 
har åpenbart ikke gjort krav ditt, at ingen kan anføre makaber ~Rrce. I Engl~nd det løs med et voldsomt glad for at' de ennå var i 
på noen særlige kvalifika- Niirnbergdomstolen som au- lar man pa den annen SIde I bombardement fra bombe- live 
sjoner som gjør ham beret- toritet for noe som helst! I hans ytringer upåaktet, ja kastere over hele kampom- . . 
tiget til meningsytringer om, England er i al~ fa~l de fleste endog uten å la et protestens I rådet. Hele regimentet kom . J e.g klemte hodet tett mn
~t historisk spørsmål.o Heller: mennesker emg l den for ord lyde. ,Dette er i og for i aksjon, og ingen turde løfte bl Jordve?gen, s:ra~te meg 
Ikke ~ar har: fo~ a yære I ikke. så lenge siden ~tre~e seg allerede bemerkelsesver- hodet over skyttergravene, opp, og kIkket sa VIdt over 
nøyaktig, bekJentgJ.ort oa ha memng av Oxfordhlston- dig fordi det fremdeles er alle lå i stillingene sine, og kanten av s~ytte!,~raven. 
befa~tet ~g med mngaende I k~~en A. J. P. Taylor, at mange' ansette jurister ilive fyrte løs av alle livets kref- Jeg mente at. Jeg Ikke ,?le 
~tudier om temaet. Tvert- Nurnbergprosessen var «en som medvirket i disse pro- ter. Da jeg før:ste gang løp oppd~get av fIenden, og Jeg 
Imot kan en slutte av ~ans makaber farce» (se Taylors sesser, noen av dem sitter nu frem og tilbake i skytter- sa bade menn~kene o~ ~a
or~ at ha.n anser det for tlds- anmeldelse av ~a~es Lea- i høye embeder. De kunne graven for å hjelpe til, kom non- O? maskmgeva::rsbllm
spille hVIS noen. befat~er ~eg sors b~k «The unmvlted En- da alle ha besværet seg over det en granat fra en tysk ka- g~ne pa den. and.re SIden, u
med ~et, da kJennsgJernm- vo~» l OBSERVER for 6. at det var en stygg bakvas- nonstilling. Jeg kastet meg VIrksomme l ~tillhe~n, og 
gene JO. er almenkunns~ap mal 1962) * kelse å si at de i Niirnberg ned på ansiktet i skyttergra- langt borte skImtet Jeg de 
for enhver. Noenautontet Nu var Niirnbergproses.,. bare hadde foregitt å virke halvt nedskutte lan~byene, 
som kan underbygge hans sene satt i scene i den ut- og den fruktbare Jordgn, 

Forts. side 6 ...... - .. -..------.... argument om at «Tysklands trykkelige hensikt bestemt å opprotet av granater. 
er:eskyl~» er ~n ~v alle god- fastslå Tysklands eneskyld Alt dette var ikke vårt 
kJent kJennsgJernmg har han for utbruddet av annen ver;.. land lenger det lå under 
ikke nevnt. dens~ri~ og det gjennom den tysk kontroli. 

Dette er i og for seg alle- høytIdeh~e dom av det man Tunge, mørke skyer lå 
rede bemerkelsesverdig, for foregav a være en ~omstoI. over himmelen - det var 
han hadde jo så lett kunnet Den ~nskede .erklæ~ng om vår, og jorden lå der og 
erklære at temaet var res skyldIg b~e pliktmessIg fo~- ventet på våronna, men 
judicata, om hvilket det de- kynt og f.lkk hele verdens bI- menneskene var opptatt med 
finitivt var truffet en avgjø:" fall fordI saken dermed en krig og mord og brann, 
rels~ av. hint opphøyede gang for alle var ordnet. Da Mennesket, som skulle 
fOrum, den internasjonale vareta alle disse rikdommer 
militærdomstol, bestående' av I * Den tyske ,utgave av denne som var gitt dem, var satt 
otte erfarne britiske, ameri- bok kan bestilles. gjennom ut av spill, og tjente hatets 
kanske, franske og russiske J FOLK OG LANDS BOK- og ødeleggelsens sak. 
dommere, efter at disse i TJENESTE. Det er en en- Tåken og røyken lå tett 
over et år hadde prøvet sa- gelsk bok om spillet omkring over all naturen, alt var 
ken i Niirnberg for . så en- den ulykkelige Spandau-fan- øde. Slik var stillingen her 
.stemmig å komme til det ge Rudolf Hess. et helt år, sommer og vin-

, ter, høst og vår, dag etter 
-4 FOLK OG LAND LØRDAG 29. MAI 1965 Frø Nurnberg-pr056Ssen, som ingen i dag våger å påberope .eg engang. , Forts. side 6 
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Siegfried: 

Nu skal Berggrav renvaskes også! 
Kirken mobiliseres, men vi anbefaler biskop S m e m o 

å lese dommen i injuriesaken mot major L ang e l and 

«og det vet at det går an å gå 
til fienden og forhandle om 
avsetting av den lovlige 
regjering og etterpå bli på-

En skal høre meget før skjønnet med Storkorset av 
ørene faller av, heter det i St. Olav. Slike erfaringer 
et gammelt ordtak, og vi må skaper tvil om hva man kan 
uvilkårlig tenke på det når gjøre i krigstid. Når en mann 
vi nu leser i dagsnressen i har gjort så merkelige ting 
et NTB-telegram om uttalel- og dertil er prest, må det vel 
ser i Hewins' bok om biskop sies å være temmelig ene-
Berggrav at «muligheten er stående i historien at net-
absolutt til stede for at Den topp han føler seg kallet til 
no~ske kirke vil se seg nød- å lede det kor som roper 
saget til å reagere mot en- 'Korsfest! Korsfest! Hele 
gelskmannen Ralph Hewins biskopens skrift (FOLKE-
bok om Quisling, sier biskop DOMMEN OVER NS) er så 
Johannes Smemo». uforsvarlig som vel mulig». 

Nu har dagspressens lese- Om det første forhold, for-
re jo i det siste blitt presen- handlinger i tysk regi om 
tert for litt av hvert i ret- avsettelse av kong Ha:akon 
ning av trusler om injurie- og hans Londonregjering har 
sak for en uhildet og uav- stortingsmann Neri Valen i 
hengig engelsk rett, men de Det blir nok vanskelig å lage noe V ARDEN (Skien), forøvrig 

. fleste er vel efter hvert blitt positivt ut av Berggrav. senere gjegittl i NATIONEN 
klar over at det bare er tom- (16. 12. 47) anførte:' 
roe ord. Det er ikke en enes- H. Langelands bok D0M- «I tilslutning til det som 
te ansvarlig instans som MER IKKE (Heim og Sam- Berggrav og Berg (Paal sådan) 
drømmer om noe sII·kt. Na- f h dd h Id f f B und, Oslo 1948). Majoren a e a e ram, orma erg-
turligvis. ble satt under tiltale ved grav dette framlegget (som eg 

Men, rent bortsett fra Eidsivating lagmannsrett har mellom papira mine fra 
dette, så må vel den mest for en del anførsler i denne denne konferansen) : 
håpløse oppgave av alt være bok, blant annet ifølge til- Stortingets presidentskap te-
de spede forsøk som nu gjø- talens punkt XIII for på si- legraferer straks til Kongen og 
res på også å rehabilitere de 270 å ha anført om bis- henstiller til ham at han i for-
biskop Berggrav i samme kop Berggrav: «Det norske ståelse av den nuværende pol i-
slengen som lagmann Solem folk vet nemlig nå at det går tiske og militære situasjon, og 
ro. fl. Det er naturligvis bå- an å dra til skogs sammen for å sikre det norske folks uav-
de vakkert og prisverdig at med fienden og forsøke å få hengighet gir avkall for seg og 
den avdøde biskops sønn, I våre vernepliktige til å ven- sin sønn på sine forfatnings-
forlagssjef Seip Berggrav nu, de tilbake til Oslo istedenfor messige funksjoner». 
trer frem for å forsvare sin å kjempe - -» ., 
fars minne, men å antyde . ,Men tIlbake tIl Nordmar-
noe i retning av engelsk in- De~~e anførsel ble lkke I kaferden .. Hvorfor o kaste seg 

Fablen om 

Quisl~ng (sammen med Hagelin) taler Norges og Nordens sak hos 
Hitler. 

(Forts. fra s. 2) nenfor de enkelte land som ved-
10. For efterhånden å fjerne kommende lands egne statsbor

hindringene for en fri handel gere . 
nedsettes en spesialkomite av re-. 13. Nærværende tremaktsav-
presentanter fra de tre land til å . 
f h dl tale kan med de kontraherende 
or an e om gjensidige toll-

lettelser med det formål _ om parters samtykke ~tvides til å om-
l· o få'l 'f Il fatte andre europeIske stater og de mu 19 - a avs uttet en u - b .. k d .. 

t d· t 11' 11 d . ntIs e ommIOns, med en føde-s en 19 o unIOn me om e tre fl-· l' . 
k h . b . 1 d' '1 ra lsenng av Europa for øye. er, von ør gIS an e nmg ti i \ 
andre land å inngå. II 14. Fo~ ~tterligere å fremme 

11 D t d t l 'k 1 ddenne utvlklmg, som kan føre 
. e ne se tes lee es en f Ik 

k . . '1 o b h dl o ene ut av den nuværende lov-
annen ommlsJon tI a e an e 'I '1 d . 1 t th°l f o o: øse ti stan og skape fred l Eu-
va u asp~rs, .. a ene or a oppna et ropa og i verden vil de tre re 'e-
samarbeIde l valutaproblemer som· . bh' k 1 gJ 
kan sikre at valutaen i de tre ri- 7tnger mn y ve~ .en e t e~r?pe-
k h Id o 'dt l' b'l' lsk stat og de bntIske dommIOns er o es sa VI mu 19 sta l l '1 o 1 . . 
f h Id il et· . ti a ve ge ti representanter tIl en 
or o t· vee len av varer og tJe- . . .... . . .' kongress som trer sammen l -
nester, samtidIg som tIl enhver. _ _ ( t d) _ (' d) h 
tid søkes stillet til disposisjon for 'I' d s e o t b---:-d ti ,~g ~r 
næringslivet de fornødne drifts-, l ~pp rag a u ar el . e en onstI-

'dl t'l o h' d b 'd 1 tusJon for et europeIsk samvelde, ml er l a m re ar el s øs- som skal forelegges hver enkelt 
heten. 

Det tilstrebes herunder å få lagt 
grunnlag til en mulig senere total 
valutaunion mellom de tre riker, 
hvori det bør gis anledning til 
andre land å delta. . 

stat til godkjennelse eller forkas
telse ved folkeavstemning. 

juriesak også når det gjelder mortIfIsert av lagmannsret- over Hewms nu nar en me
'biskop Berggrav '~å vel ten, som anførte at det var jget prominent brite, Lord 
være det glade vanvidd si- f?rt sannhetsbevis for rik- Strabolgi (Labour:nann og 
den det vitterlig alt forelig- tIgheten av den. berømmet høylydt l AFTEN
ger en norsk rettsavgjørelse Det kan elle~s i samme ~O~TEN da han for en del 
når det gjelder denne jøs- forbindelse bemerkes at pa- ar tIlbake besøkte Norg~) bl. 
singleirens hedersmann. talemyndigheten ikke en- a. skrev f?lg~nde om bIskop 12. De tre kontraherende par-

Men, la oss først berette gang driste seg til å medta I Berggrav 1 sm bok fra 1940 ters borgere gis gjensidig sam-

15. Likeledes vil den britiske 
og den franske regjering umiddel
bart meddele Folkeforbundet at 
de akter å forlate det nuværende 
forbund, og de tre parter inviterer 
umiddelbart efter fredsslutningen 
de ledende stater i verden til å 
drøfte en ny folkeforbundspakt, 
men med utelatelse av alle for
pliktelser som praktisk erfaring 
har vist ubrukbare, således som 
artiklene 10 og 16 (sanksjons
paragrafene ) m. fL, og som hin
drer forbundet fra å bli et univer
salt folkenes fredsforbund. 

l .t h' t . . l i tiltalen resten av foran an INARVIK AND AFTER (Den Ime rett til å leve og arbeide m-
,en 1 en IS one som VI se v -
går god for. Det var gjennom førte setning, som lød slik: Forts. side 6 

det tyske billedblad SIG- ""0 ,. "0"0"0'0,' 

~~~:;e~V~!!e~~:;' b~!:t::: ; , ;,nr~k(\lIIG!\RI'!ill'f ;iii;Cli!!!!li~"i,:;;',; ,. ·u, ..\!:;"!l"'c!;!lell"l,':i,l' I 
:~:~~p;i~~w~:t 11~~~ .... . ........ ";;u"illl,f/I,il 'i:'iil":l~iiH)'i~ii~l~l!~.,I:,'II!( CI;!',';!;,,,"!:,!'l ,; 'lEHli:l!"llll::!i!LY[~ 
deIse fra biskop Berggrav . ··\i/iL ··;ihB&Wf.<trIU; ". .. ........ . ...... . . . ...... . 

.svaret ble underskrevet av . ' .. ~I~i(' . {.\ . ,/Gi .. '. ' ..•... ' <> .'.>.' . ·~'"":~0-",~ .. ~ ... ···ji~\.bj ... 0 .••••••••••••••• , ••••••.••.•.•.••••.•. i .•.•.•••••.•• 8 ii{ 
signaturen - at når bisko- t.' 
pen hadde så innflytelesrike ••• ~ X/i. .' i/.··.. <.,iIVJJS ........•.... ' ......... '.' .. ',2. 

~~k~re!~~~~~~e~edem~~~~~ .•.••.•... '\\, . y» . ...i;T'·SF~~;'~"~·]~)3L:'1:0> 
~NfeN~iIT~Vi~otK s~:t~~= ••••• i~~ . . 'U/{ '/.? ·.22 ·.i •. /i ··.i • T3.· ..... •• i 
ligvis innta det. Dermea .' " •. '.\\.. .>{ '. }< ••.. " '\..: ./i . '. '.' '.' il 
droppet biskopen saken. Så I iI" ...... 77C ii) 
det må vel bero på en mis- .iiiiiIiU} .. ·.·.· .. ·.· .. ··"'00 ','".", 

forståelse når biskopens søm;>i .' .' .. '. .•.•... i mS?} ···············.i.... pr 
nu hevder at tyskerne (alt~a <>H. ". ....... G't.t70iSEs i (i 

~~~~~L?) dementerte hl-, · .• ·I?! f21~·isdj~.$01&wiir,i\ 
.> ... '.' .'.} ...c}}} ••.••.•• ·••• . .•.•. ........~Fji<..y« ... 

Hva
o 
s~kens . re.alitet. gjel-I Det er ikke bare Hartmann som kan bringe tyske erklæringer. Her forteller ministerialdirigent MM-

der, sa VIser Yl tIl maJor O. ler, Terbovens nestkommanderende, om hvorledes sistnevnte så på Berggravs innsats i 1940. 

ARTIKKEL 5 
Nærværende avtale om våpen

stillstand trer i kraft umiddel
bart efter at den er undertegnet. 

QUISLINGS TYSKLANDS
REISE 1939. 

Det var en annen foran
ledning til at Quisling reiste 
nedover til Tyskland i de
sember 1939, like efter at 
han hadde utarbeidet dette 
utkast, men han håpet på 
samtidig å få anledning til å 

Fort r. side 7 

AVERTER I 
FOLK OG LAND 

--------------
FOLK OG LAND 
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SkJ7ld .t;: SoniA=- .• Berg'grav -" ' " 
F,,,, fr.,Ud av at Tyskland forårsaket ···~"IJ. fr"';' j";;. DE HEN G El S K E 

for rettferdigheten mens de krigen i 1939. Det trar en finnes på UB) : 
i virkeligheten bare hadde handling åv høypoHtikk med "Side 24: ,«and in this case 

BOKEN ALLE SNAKKER OM spilt med i en grotesk bur- hvis gjenn()mf~dngNiirn.;. . of Major Quisling, the most. 
leske. Og for ikke å late bergtribqnalet var blitt be:. ,important member of the fifth. 
noen tvil tilbake om hva trodd da det fikk den oPP- Columm, with theexception of 
han hadde villet si med gave å aVSI dommen over bishop Berggrav of Oslo». ' ',' 
Niirnberg som en makaber de anklagede». (8. 86). Nes- Side 6'2: «this prelate felt it RAL,PH HEWIN8 :, 
farce, har Taylor tilføyet: ten tyve år efter at disse this duty to broadcast an appeal q 'U I. S LI NØ . ~ 
«Det er forbausende' at det tapre ord var blitt hedskre- tø this countrymen ,to accept 
måtte finnes en engelsk vet har spørsmålet bm an- the situation and lay down their 
dommer som ,overtok forse- svaret for' krigsutbruddet i arms. Few obeyed this treacher

PROP,HET WITHOUT HONOUR. 

tet i denne prosess i Niirn- 1939 trådt frem som vår tids OUS ecdesiastic». 385 sider, illustrert, innbundet leverer vi 
til' en for våre lesere uhyre gunstig 
pris av kr. 4,7,-. 

berg, og forbausende at en- nøkkelproblem. Selv om den Vi er ikke onnmerk.c:;om 
gelske jurister, innbefattet overbevisning var fremher- o t d tt . brtt' 
lordkans,l eren, måtte være skeJlde i 1945 og ikke 'blA Pda a te rte noendsmne ekr. lte 

ed L 'k el h d' . . emen e avenne Jen m »., l ev ar Isse an- trukket l tvIl av noen, at b T k f rf tt ,,', IT 
sette engelske jurister alle Tyskland var eneskyldig, så kri IS' e o a er og po l 1-

sammen tatt det standpunkt kunne vel ikke politikerne - eEr'll ,. . t 
BeStill den straks' gjennom oss. Beløpet kan inn
betales pl vAr pOstgiro 16450 eller vi tar det i 
oppkrav med, tillegg av frakt og gebyr. 'lbak h Id nh t " '. ers mmner VI om a 

at her .er ti e o e e s~m kJ~nt~ de usmmked~ ARBEIDERBLADET 7. mai 
det modigste. Dr. Taylor selv kJennsgJermnger -bygge pa 1949' b gt t, . 
viste den samme kloke til- at denne overbevisning ville B ggr ra e t~n kt e~~lI~ ~v 
bakeholdenhet da prosessene holde stand mot en efter- merkavs,~ tUkst . 0;
pågikk og bevarte klokelig prøvelse for ellers ville de a~ a. r::e e enf ·, ~ e~ 
tausheten hva han nu enn ikke ha" satt iscene Niirn- ~?P ~,l sogen, men ørs na 
personlig mente. Selv om bergprosessene for, som arDJ~g s~ar». te nkl 

FOLK ,OG LANDS BOKTJENESTE 
Posl~oks 3214, :Sagene - .Oslo 

hans forsinket uttalte me- Montgomery Belgion uttryk-' ~t a ~r b ~e~s .: age-
ning om Niirnbergprosessene ker seg 'a o s'kape den forestil- Phun H m~ ~s ?dPI rt' ~drggrikakv , MED t Ak' . H 
ogsa hils.est tvekr°mmoen: :l~ ling at saken .var .blItt un- nevnt og det er fonatter- '.I - spurte: «Hvordan og hvor-

O' Ik o' . ar eWlns lml eIe EN Ira smov» sa leg. an 

har han m e av pa a l dersøkt og avgJort l «en an- k t n d t b' kt de' rk ' for og når er du kommet 
regnet med blant dem som givelig rettssak». Hvis det ~~E~E~O~M~~ e O~~R Forts. fra side 4 !dit ?». Jeg fortalte det. 
fordømte disse prosesser var blitt reist injuriesøksmål NS d t . L . , - «Nå kommer, kaptein 
mens de ennu pågikk. Denne av de jurister som følte seg l d' e som f maJor O an~:t dag, natt efter natt. Kri- Solovjev ~lv» sa han. 
forfatter eksempelvis har krenket aven slik utilslørt an . nevner o oran. m gens helvetesmaskin brølte «Dshanian,-din tosk _ . hva 
satg det samme som Taylor kritikk, så, ville den offent- ft°alrelhgger ogsa ent,atsnneknføuret-r ustanselig, og utallige men- gjør du der ?». Kaptein So-

. d d dr d ., Eld' e se av overre sa k bl fl 't' t kk 1 k ytrer l ,ag me an e or lige memng l ng an l p Ld' ADRESSE- nes er, e 'erre 'l S y er' ovjev trar en rar type, e te 
i sin allerede nevnte bok 19,45 ha stillet seg helt på AeVrISENø :UTrP ldh' f 10 og lot sitt liv. Luften var bondegutt, som i hele sitt liv 

B b ··· l on eIm or . . nk l d «Advance to ar ansm» l deres SIde som uten noen 6 1948 V' . '. fyllt av hksta , se v en hadde vært i det militære, 
1948. Ennu sterkere k~ang slags tvil, ble ansett som' . l gJengI~ . tropiske jorden åndet .like- og han bante så det lyste 
fordømmelsen fra den k)en- ærlige og hederlige menn be- . «Nåf man ~eser bl~ko):'ens ar- som tungt, og ingen hadde når han snakket med noen. 
te engelske publisist Mont- skjeftiget med å stille no- ttkkel 1 dag, v~l man JO Ikke tro, noe, håp om at denne redsel Det., var blitt en 'van,~ hos 
gomery Belgion i hans bok toriske forbrytere for retten. at det er multg at det har vært noengang skulle. ta slutt. ham. Første gang jeg satt 
«Ep~taph" on , NureIllberg» Niirnbergpr.O$~ene •. , .. Ale skf~~t !lYv en p,r~t~ "~~ ell?a: Pl$elig ble, jeg , grepe~ .v.ed ,mQ:cs,e~Ilparatet .. 9g_ fo..r
(Falcon Press, London 1946), inlidlertid ikke efterfulgt av mmdre at det er landets første i av kraftige hender, og dradd midlet en viktig sa,m4l1e 
hvori han sk:ev .at «seier- noen injuriesøksm.ål. P?li- biskop, som har skrevet artik-, ned i bunkeren igje!l,' «Dl!, mello,m, .ham o~ oberst P~_, 
herrene har VIrkelig demon- tikerne som trakk opp disse kelen. , har fått ordre om a holde I dakov l Arme-staben"og 
strert en forbausende forakt prosesser, erkjente tydelig . Ingen -:- jeg våger å pbtå I deg i bunkeren, og ikke gå hadde lest opp en melding 
for, rettferdighet. og sanhh~t at enhver disk~jon om l~gen - 1 vårt lan~ bærer et I utenfor den uten o!'dre», sa f~a obersten ,til Solovje~, 
og en sann patetisk hang til deres gyldenhet matte unn- sadant . ansvar på sme skuldre en av karene, og sa morskt I dikterte denne: «Svar til' 
sofisteri ved s~ne anstre~gel- gåes. I motsetning til juris- som bISkop B~rggrav for det på meg. Jeg innså også at !idioter»'- og jeg 'begynte 
ser for å påføre de beseITed~ tene som medvirket i proses- såkalte ~oralske grunnlag for det var livsfarlig bare å I automatisk å tikke, og kom 
skylden for krigsu~bruddet l sene kjente de selvsagt alle ,retts~ppgJøret. '. stikke hodet ut av skytter- i til idio ... da stoppet jeg og 
1939 og det .ved hJelp aven de kjennsgjerninger" som Nal en prest ~ed d~ mn- graven, og at den nysgjerrig- tenkte at nå blir jeg straf
angivelig rettssak»., (S. 74). offentligheten i sin almin- flytelse som en bIskop 1 Oslo heten kunne koste en livet. fet~ Solovjev sIIlilte og sa' at 
Så heter det bitende: «Den- neligbet var ukjent med .. I har, l.egger frem moralske be- det kanskje ikke var verdt .å
ne prosess fant sted for be- særdeleshet visste de at en traktnt~ger for et helt folk, må tO. Forvirring i telefonen. sende det siste ordet.' Og 81-
dragersk å gi det utseende av de ledende dommere, ge- man stIlle ganske sto~e krav, at o den var jeg forsiktig - for 
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Tlf. 44 7554 
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neral Nikitsjenko, på den hva der uttales er 1. over~ns- Bunkeren ble na røm~et, nå kjente jeg ham. Jeg ven
konferanse til forberedelse stemmeise me~ ~t vanhg k.r1ste- det var ~are Alososha og Jeg tet til han var ferdig, og så 
av prosessene mot NS-ledel- lig og humant.sttsk syn. Blsk~p IgJen. VI skulle passe telefo:strøk jeg halvparten, for det 
sen som ble avholdt i Lon- Berggravs arttkkel er nemltg nen, Qg da .han. skulle ga var bare eder og skjellsord. 
don i 1945 hadde erklært at ikke det. med en beskJ7d til skytter- Nå fortalte jeg i telefonen 
tribunalets eneste oppgave Man .kan spørre: H~ordangr~vene, ble Jeg alene. Jeg om politruken Molchanov 
var å stadfeste vedtakene til kunne bIskop Bergrav skrIve ?g matt~fly fra den ene .telefo- som hadde gitt ordre om at 
statsoverhodene under Jalta- offentliggjøre, en sådan artik- n~n bl den an~e f?r a svare jeg skulle hit. ' 
konferansen, om at de an- kel som «Folkedommen over Da alle o?prmgnmg.er fra Han ble rasende og sa: 

Iklagede var skyldige. Denne NS». . staben. «A!Josha - .AIJosha!» «Hva har! den idioten med 
kjennsgjerning er først blitt Juristene trengte 1 ~l . f~l skrek en l øret pa meg. - deg å gjøre? Jeg skal sende 
offentlig kjent da USA- ingen støtte hve~ken JurIdISk «Kommer snart» svarte Jeg. den apekatten til helvete! 

tillbyr moderne, garantert 14 utenriksministeriet bekjent- eller moralsk av bIskopen - ». «~vem er dette?» :- «Dsha- Og nå hørte jeg at han skrek 
karat stemplet hlndarbeidede lan «Dshaman?» sa l f 

gjorde det i 1949. Det er sannelig ikke rartn,»· -f b t " t' '1 i raseri over hele te e on-
ringer fra kr. 95,- pr. par. B . . . VERDENS mannen ,or ause, «e egra- avdelingen derborte : «Hvem 
Se, nder pr postoppkrav porto- ,\OOOO{',OOOO(){){)('\{'I{'I{){){"\{):() at« enJamln» l f' t . staben vaor VI' trodde 
. ' GANG f 27 9 194'7 an- IS en l o '. av dere idioter har gitt den-

fritt over hele landet. Dess- Stevnemøte _ førte omobrisko' e~ . , du .var blast bort fr~ Jor; ne fordømte Molchanov lov 
uten + ")0/0 rabatt pl grunn- .. p. dens overflate. Vent htt, na til å kommandere over min 
prisen. (Fo~ts. fra side 1) . «Om EIV!nd Bergrav kan en kommer løytnant Aksinov». telegrafist ?». Plutselig hørte 
SKRIV EFTER RINGMAL! sl.hva en vIl, og det ,er da også - «Er det Dshanian?» ~r- 'eg en alvorlig stemme som 
Ringene blir sendt straks jeg herrers plutselige interesse blttt sagt». te jeg s~emmen hans, mIld Jsa : ' «God dag _ kamera1i 

fJl- b '11' for konstitusjonen, som man Og videre: og. vennhg. «God dag kame- 'Dshanl'an, _ det er kom-
ilL estt lOgen. hevder Quisling skulle ha . 

«Berggrav kom forbausende ' ...... ;ssæren som snakker» ~ forbrutt seg mot, virker jo ~u.. , 

likefrem latterlig når man godt fra det hele». «God dag - kamerat kom-
Gutt.rmedmesler 

Thorvald A.. O~8e~ betenker at de selv i sin tid Det synes vi har gyldighet blande ,kirken ~o~ Slåda? misær» sa jeg. -;, «Så s~rt 
Skoltegaten 20 v/ MeIOdIS1kff'""./ var villige til å bryte landets også når det gjelder boken opp i for, s, økene pa a rehabl- mørket ~r f~llt pa, kO, m tII-

Ber gen lover når det passet dem og til Hewins, og vi vil råde litere den prelat om hvem bake hit til staben», var 
ta makten i landet med ter- Berggravs efterfølger til det altså ble skrevet at hans ,ordreD:' - «Javel, -.kamera~ 
ror og vold. å gå varsomt' i døre- synspunkter hverken var I kommlsær» svarte Jeg og VI 

Remember. ne når det gjelder å kristelige eller humanistiske. Ila begge på røret. 6 FOLK OG LAND 
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,Fablen ø.n Q~islinl:'~ «militærp forr'æderi» 
Forts. fra side 5" 'I ikke bet;aktet dem som fi-I TYSKE PROV., I trops utenriksdepartement og I side. Følgende replikkveksel 

treffe, , Hit,ler ,sli~ at };lan ender .. Om dette~a han ~lant, De forskjellige tyske in- I da ?an p~ ren p~rtimessi~, ~ello~ ~m7n og Keitel er 
ku~ne ,foreleg~e ham ~!tt, ,ut-I anhet l retten (~de 59) . / stanser hvis nedtegneiser og; og IdeologISk b~s~s ko~ l gjengitt pa sIde 6~2 .i refera-
kast. Hans plan var sa; efter' «Der mente J~g at, nord- prov dukker opp i QuiSling-/ kontakt med Qulslmg gJen- tet og er karakterIStisk: 
unde::hånden å. ha fått til-I mennene selv måtte ta affæ~e. saken er folk som selv på en nom Hagelin, så or~~t han ,«Amen: Hva med den plan 
slutnmg f::a !fItler og fra ~nten måt~e. den. gamle regJe- eller annen måte er enga- et ~øte mellom QUIslmg ~g for. ~nvasjon i Norge som 
Chamberlam, a ta opp en of- nng, ~ller 1 ttlfelle en .ny, stelle sjert i det spill som pågikk. a?mlr~l Raeder sOm han JO QUlsltng bragte med seg til 
fisiell fredsaksjon gjennom det sltk at tyskerne Ikke kom Den tyske marine med ad- VIsste mteresserte seg sterkt Berlin i 1939 (!) ? 
den norske regjering og de so~ erobrere, men som hjelpere Imiral Raeder i spissen hadde for Norges stilling ~amtidig Keitel: Så vidt jeg vet brag-
andre skandinaviske lands. mot det engelske og franske I lenge fryktet for at England som oh~ nedt~gnet sme egne te ikke Quisling med seg noen 

Under rettssaken sa han overfall». skulle bemektige seg Norge for?apnmger l dagboken som planer. Han snakket bare om 
s~lv om dette blant annet - - - - og hadde så å si helt fra kri- Qulsh~gs. syp. Raeder så den politiske situasjon i Nor-
(SIde 65) : «Lagmannen:, Så; skulle De gens begynnelse gjort fore- naturl!gvlS pa dette. møte ut ge». 

«Jeg reiste l' fredssak og ta saken i egen hånd og bli stillinge,r hos Hitler i den an- fra sme forutsetnmger og S nh '1' 
, , Id' I Il f Il o t'dl' gJ'orde sine notater overens- om 7 ver miltær fag-med hensyn til Finnlandssaken kvitt regjeringen Nygaardsvold. e nmg. a a sa J. 19 mann vIl forstå er de o _ 

for å tale med Hitler. - - _ og det n,asJ'onale, parti skulle som 10. oktober 1939 holdt stemmen de hermed, mens l,' d ' h pp Qu. l' o. 'd -'lysnmger en artmannske 
På samme linje hadde, jeg tele-opptre og h~nven~e seg til admiralen et foredrag for IS mg pa sm Sl e var opp- t kl' . ' 
grafert til Chamberlain og had- TySkland ikke sa~t ?' Hitler. Det heter herom i t~tt av .sin fredsplan og av d:~ ~n~~:~: t;s~r:: ~~oe !~r 
de utarbeidet forslag til våpen- Raeders egne notater gjen- fmskekngen. Han mente vel t'll Q . ,l' g, 

QUl,'sling: Jo».. gOt dm' l ul' l egger UIS mg fullsten-
stillstand. _ ». gItt på side 51 i referatet fra o sa a a Ira en migens di b d I 
La H dd P d Det synes også å fremgå Q . r k kunne skaffe ham foretrede g a sur e. ngen kan vel 

gmafJ.nen ,: a e, e me UIS mg-sa en.: hos Hitler, noe som da også for alvor tr?, . at den tyske 
det forslag? av et viQutneprov fra' Rosen- d «Jeg hadde 1 kukebne før fore- slo til. Om sin samtale med C?KW lar Quislmg hente ned 
Quisling: Ja, jeg hadde med berg at 'iS'ling for å være raget av 10. o to er 1939 en Q . l' . Alf d R' til København for å spørre 
t b f l t dl forberedt pa o en maktover b k l' d d . l C l UIS mg SIer re osen- . e rev ra par amen sme em- - revve s mg me a mtra ar s,. .. om ting som ingen hemme-

mer i England og en '.antnod- tagelse ,hvis engelskmennene som først i et utførlig brev til berg hkevel under et s]lka- li h t h' 
. f . Eld og franskmennene gikk til b b d' nøst avhør med trusler og g e er var, om vorvldt 

mng ra en gruppe 1 ng an mTegkl et dont be ety ndmgen av kat ufo~skammetheter fra den Norge .hadde mobilisert, om 
om å fortsette vårt arbeid. Det en okkupasjon ønsket å la ys an esatte en nors e 'k kb' befestmngene ved innløpet 
var hovedgrunnen. Jeg ville og- noen' av sine folk få en viss kyst. Jeg underrettet C/SkI (Sjø- dia~ken an~ e 10 eArst av( .Jdø- til Oslo og Bergen om fly-
å t pp d t f · k ål ml'll'tærutdannelse l' Tysk k' l dl) dett b s oppnnne se men Sl e . ' s a o e ms e spørsm . - ngs e oe sen om e rev og 54) : ~lassene og hgnende tåpe-

Jeg arbeidet i all stillhet med land. laget pa grunnlag av brevet en hgheter. Spesielt ikke når 
det finske spørsmål og motar- Det går også klart frem at promemoria for foredraget hos «Quisling satte seg i forbin- det gjelder et møte noen da-
beidet den tendens som 'var i Hitler avviste å medvirke på Føreren, som jeg hol~t den 10. delse med meg da han var i ge før en storstilet operasjon 
Norge til å stille seg med brask noen måte til slike eventuel- oktober 1939, da mm oppfat- Tyskland og han uttrykte flere som var forberedt siden de-
og bram på Finnlands side og le planer og sa han ønsket et ning falt helt sammen med ad- ganger frykt for at i tilfelle sember 1939 og på bakgrunn 
stå imøtekommende like over- nøytralt og fredelig Norge. miral Carls, mens SkI den gang konflikt kunne Norge bli okku- av at Tyskland hadde tre 
for den engelsk-franske inter- e?nu stod dette problem mere pert fra den ene side av Sov- militærattacheer i Norge. 
vensjon. Det var, det visste jeg, FINNLANDSSPØRSMALET fjernt. Jeg betonte da de ulem- jetunionen og fra den annen si- Hvis denne Piekenbrock har 
kk t d t '11 f t'l b l k de av Vestmaktene». a ura e som VI e øre 1 Nå.r det gjaldt Norges per som en esette se av nor~ e snakket med Quisling, så må 

det som jeg på liv og død mot- fremtidige skjebne var det støttepunkter fra Englands SIde I det notat som admiral det ha vært under helt andre 
arbeidet. For da ville Russland således ikke meget Quisling ville ha for oss - behersknin- Raeder i hemmelighet lot påskudd og med en helt an
og Tyskland komme med en kunne bringe med tilbake gen av inngangene til 0stersjø- oppta under sitt besøk med nen hensikt. En bør ellers 
gang..oog man Yille nettopp få fra besøket hos Hitler. ' . en, flankering av .våre sj~krigs, Quisling ~Hagelin og hvor ikke • .glemme at Piekenbrook 
det som i Polen her - - ~». Fredsplanen var lagt på is. operasjoner i Nordsjøen og av hans hovedhensikt tydeligvis var ledende figur i Abwehr 
Det lykkedes altså Quisling Men noe mente han selv flyangrepene på England, trykk er å få understøttelse for den som selv forrådte de tyske 

å få foretrede for det tyske I han utrettet og det gjaldt på Sverige - samt fordelene gamle plan om støttepunkter operasjonsplaner for Nor.ges-
rikes kansler, som imidlertid Finnlands-,spørsmålet. Han ved en besiddelse av den norske i Norge gjengir han også felttoget. 
på det tidspunkt fant at en! sier herom i rettssaken (side kyst for oss - utfallsporter til Quislings syn omtrent på At det lykkes den jødiske 
fredsaksjon ikke hadde mu-1347) : Nord-Atlanteren, ingen engelsk samme måte som Rosenberg avhører, den amerikanske 
l · h t f off H minebarriere mulig som i året (Side 46) : oberst Amen under de fore-,lg e er o: a øre rem. aon I «Så sa jeg (til Hitler) at 
l t d t d f 1917 - 1~18. Det var den gang «Stor 'bekymring vekker liggende omstendigheter aO 
ove og a a opp spørsma~ et som jeg rykter i Norge, 

let senere, noe han ogsa det var Polens skjebne. Ja, sa naturligvis bare tale om kysten Russlands fremtreden i Finn- avpresse både Jodl og Keitel 
gjorde .efter avslutningen av han, Polens skjebne er frykte- og om støttepunkter. Jeg inklu- land hos alle norske patrioter. en slags bekreftelse på at 
Frankrike-felttoget sommer- lig, men det har det selv for- derte Narvik, mens admiral Man venter ytterligere trykk på Hitler selv hadde ladt Pie-
,en 19~O, men da }ladde tjent. Så sa jeg at vi fryktet det I Carls i løpet av brevvekslingen de skandinaviske land. Man for- kenbrock (ingen av dem 
ChurchIll overt~tt, sa det samme, vi fryktet at Finnland trodde å kunne renonsere på. står at Tyskland i øyeblikket husket navnet elle oppdra..; 
var for sent. Nar det ellers og Nord-Skandinavia kan bli Narvik (Vi hadde den gang ikke kan gjøre noe mot den get) til København for å få 
gjaldt N?r~es .stilling, for- som den østlige del av Polen log ennu anledning til å forføye russiske fremrykking, men man opplysninger av Quisling er 
klarte <J:ulslmg 1 retten blant det andre som den vestlige del over Murmansk eller et særlig ønsker dog å hindre at Russ- nokså naturlig for den som 
annet (SIde 65) : av Polen. Jeg ser også med gru russisk støttepunkt). Føreren land får større innflydelse på leser referatet fra avhøret. 

«Vi diskuterte i høy grad på hva som kan komme til å innså straks betydningen av Skandinavia. Hambro og hans Forts. side 8 
Norges stilling, hvor Hitler i hende i Norden, sa Hitler. Han Norges-problemet. Han bad tilhengere tror å kunne gjen-
sterkeste uttrykk gav uttrykk for brukte det uttrykk: Hva som meg om å få overlatt prome- nomføre dette med Englands 
.sin oppfatning av spørsmålet. kan komme til å hende i Nor- moriet og erklærte at han ville hjelp. Men det nasjonale par-
H t t N b d d beskjeftige seg med spørsmålet», ti ønsker at det ikke må an men e a org: ur e en. Jeg ser med gru på det. I 
:ære nøytralt, men ~VIS Nor~e forbindelse med det tok jeg opp Hitler hadde altså da komme til strid med Tyskland 
Ikke ble nøytralt, hVIS nø!tr~h- spørsmålet om Finnland og Quisling kom til Berlin alle- på grunn av at England fester 
teten ble brutt av andre, sa vtlle spurte om han ikke kunne rede i et par måneder be- fot i Norge». 

Arkitekt 

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

han gripe inn med all makt. hjelpe til at det ble en ordning skJ' eftiget seg med den tyske 
H å' o d De uttalelser som ellers an spurte ogs mngaen e ut mellom Russland og Finnland. marines krav om en aksjon Qu For b u n det sko n tor: 
om NS's stilling -- - Han sa at Finnland hadde for- mot Norge for å komme en- tillegges isling er så 

T kl d d dd åpenbart absurde at det må I 
Når det gjaldt Nasjonal ~ærmet. ys an, et ha e Igelskmennen~ i forkjøpet. I gi seg selv at det er korrekt 

Samlings stilling like over~ Ikke vIllet ta imot deputasjo- mellomtiden var så det hendt det som Qutsling sier: 
for en britisk-fransk okku- ner i anledning jubileet for 8,t Sovjetsamveldet hadde «De uttalelser som Raeder 
pasjon av støttepunkter, Finnlands befrielse, og han gått til angrep på Finnland 
eventuelt med Nygaardsvold- farit ingen grunn til å gjøre noe og at det i England og tillegger meg, er for en stor del 
regJ'eringens stilltiende sam..; der. Jeg søkte å fremholde mitt, Frankrike åpent ble lansert hans egne spørsmål, f. eks. om 

hvordan det norske folk ville 
tykke, så var det Qui!Slings syn på saken og sa at Finnland I planer om å sette seg fast i 

holdes stengt mandage og lør
dage. Ekspedisjonstid: tirsdag - i 

onsdag - torsdag og fredag fra 
kl. 10 til 15. 

Sekretæren kan bare påregnes 
truffet efter forutgående avtale. 

Telefon: 377696. . l d k l d I stille seg til en slik situasjon 
<oppfatning at det e~este som trass l, a t var et 110r is an. Norge og Sverige under på- som at England og Frankrike 
da kunne redde Norge fra å Det var bolverket for Norden. skudd av hjelp til Finnland. k b Postadresse: Postboks 3214, 
dele Polens sk]' ebne under Det er et land som fortjener sin 'En kan vel da gå ut fra at om og esatte Norge». 

Oslo 4 
den russisk-tyske motaksjon, nasjonale frihet og selvstendig- hans beslutning var tatt. Hva som foregikk under 
var at det ble dannet en het og som fortjener å leve et Rosenberg forsøkte åbyg- Quislings samtaler med 

Postgiro 150 28. 

norsk regjering som godtok selvstendig liv o. s. v. Han sa ge opp posisjonen for sin Hitler har feltmarskalk 
tyskerne som hjelpere ved et at han skulle gjøre hva han egen partiutenrikstjeneste i I Keitel uttalt seg om under 
overfall fra vestmaktene og kunne, han lovet meg det». konkurranse med Ribben- 'lignende press fra Amens 

.. 
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Fablen om quislin;:s «lllilitære forræderi» 
Forts. fra side 7 i skjeftiget seg med Oslofjor-

Men det er karakteristisk at· dens befestninger eller nor
J odl, som i all fall klarte å ske flyplasser og norsk mo
beholde litt av verdigheten, bilisering,ønsket besvart vis
pekte på at det varen Ab- se spørsmål av politisk art, 
wehrmann som hadde vært men at disse spørsmål ble 
i København, og han tilføyet stillet «på en meget omhyg
(side 632) : gelig måte» slik at Quisling 

«- -, og jeg tror at det 
var ådmiral Canaris. Han er be
rømt over hele verden». (Som 
forræder! Vår anmerkning). 

ikke skulle få mistanke 'Om 
hva det gjaldt. Denne 

Piekenbrock kan ellers for 
egen regning ha spurt 'Om 
hvorvidt Oslofjordens be-

Når det gjaldt å få kon- festninger var sterke nok til 
krete opplysninger av betyd- å hindre en britisk inntren
ning for operasjonene, sa gen og Quisling sier selv at 
Jodl (side 633) : han gjengav en uttalelse av 

«Jeg sendte aldri noen re' en britisk admiral, som gikk 
presentanter fordi denne sak ut på at han ikke ville påta 
hadde å gjøre med efterret- seg å forsere Oscarsborg. På 
ningsspørsmål og polititiJke dette har så Canaris-mannen 
spørsmål, men ikke spørsmål i Piekenbrock efterpå og un
forbindelse med operasjoner. der «veiledning» av Harl;
Men jeg tviler ikke på at vi mann laget sin ondsinnede 
mottok raporter fra Norge, fra fremstilling av . samtalen, 
norske representanter. Disse hvis det da er han som har 
rapporter ble brukt av våre laget den. 
militære». Hva sa så Quisling selv 
Han benekter også å ha under rettssaken om disse 

hatt noen samtale med Quis- beskyldn~nger om .militært 
ling før aksj'Onen. Når det f?rræder~. La oss SItere fra 
gjaldt 'Opplysninger - eller SIde 349 . 
«rapporter fra Norge», så «Jeg har ikke gittt noen med
kan ikke J odl fastslå hvor de deleiser av militær art til tyske 
eventuelt kom fra, men pres- myndigheter. De eneste jeg har 
ses tilslutt til å si at talt med av tyske myndigheter, 

«En eller annen ting kom 
sannsynlig fra Quisling eller 
andre offiserer». 

det er Hitlers adjutant og en 
annen oberstløytnant, hva han 
het, husker jeg ikke (Det må 
vel eventuelt være Piekenbrock 

Han understreker meget som altså. ikke har gjort mere 
sterkt at inntrykk på Quisling enn at han 

«Jeg tror det er umulig at 
Quisling kunne bli satt opp i 
rollen som betalt spion». 

Keitel sier ellers efter ty
delig å gitt· uttrykk for at 
han egentlig ikke husker noe 
av det hele (side 641) at 

«Quisling kjente aldri til og 

ikke har festet seg hverken ved 
hans navn eller hans grad). Jeg 
har aldri gitt noen meddelelse 
som står noe som helst i strid 
med hva en norsk offiser eller 
norsk militær kan si, eller på 
noen· som helst måte går ut over 
hva man kan ta ut aven hvil
ken som helst håndbok». 

ble aldri informert om OKW's - - - -
handlinger. Quisling ble aldri «Jeg har fortalt hvorfor jeg 

sin vitneforklaring sier om Piekenbr'Ock-brev gir er svarsløst de styrende med 
dette Scheidts promemoria: riktig, at denne Quisling vitende og vilje hadde lagt 
"Den første del er uforstaelig som i dypeste hemmelighet landet for en britisk in-
for meg"». begir seg ned til en repre- : vasj'On. De opplysninger som. 
- - - - i sentant for OKW for å for-. Quisling skal ha gitt under 

«Dokumentet har S heidt I råde militære hemmelig- i disse forhold var som det 
c heter.. så reiser tilbake til fre. mgår av Hartmanns ar'" åpenbart forfattet for å frem- . 

Norge og på et stort møte: tikler de rene håndbokopp-heve sin egen innsikt og sine I 
egne fortjenester og for å rive redegjør f'Or sin Danmarks- . lysninger, som Quisling også 

reise ? ! I betegner alle. sine uttalelser ned på Falkenhorst og over-
hodet på de milli tære myndig- Det var nemlig dette som i utenfor Norge som. . 
heter». skjedde. Fire dager efter Men disse som har det så 

o '" det påståtte store militære travelt med å kalle dette for-
Nar Scheldt l SItt berøm- forræderi nærmere bestemt ræderi hva s~er de så om de 

meLige promemoria av. ~ai 17. april ble det i Oslo h'Oldt opplys~inger som i et langt 
1940 anfører at Quislmg I rådsmøte i Nasjonal Sam- tidsrum foran 9. april ble gitt 
skulle hatt konferanser me~ ling. På dette møte fortalte til de vestallierte. Oberst 
d.en t~ske general~tab, sa Quisling om sin reise til Kø- Sundl'O har jo blant annet 
SIer KeItel herom (SIde 643): benhavn og redegjorde for fortalt hvorledes britiske 'Og 

«Med hvilken generalstab sine drø:ftelser med Frits franske offiserer med de mi
måtte Quisling konferere? Jeg Clausen, som såvisst ikke litære og sivile myndighe
vet ikke hvilken. Dette er bare hadde noen skummel mili- ters tydelige godkjennelse 
en tanke av Scheidt om at tær bakgrunn. En drøftet reiste rundt og samlet sam-

. Quisling skulle ha diskutert også høstens stortingsvalg, men slike opplysninger, og. 
med generalstaben. Så vidt jeg n'Oe som ikke synes å tyde på det av virkelig alvorlig ka
vet var Scheidt en av Rosen- at Quisling var innforstått rakter. Vi minner om besøket 
bergs menn». . med en tysk landgang. Spe- h'OS Sundlo, hvor det ble 

o • • sielt var den senere minister bedt om opplysninger om 
~a kan .ma~ JO Ikke be- Skancke interessert i stor- hvorvidt det kunne tran

breIde Scheldt l dag hva han tingsvalget, hvor han på 10- sporteres tungt skyts med 
s~rev. den gang ~~ hensyn kal basis regnet med støtte Narvikbanen (til bruk under 
tIl sm eg~n. P'OSIsJon. Han fra Frisinnede Venstre. Og en aksjon mot Sverige i for
ten~te seg JO Ikke den gang lyder det ikke enda mere ab- bindelse med finskekrigen). 
mulIgheten av ~t hans skr~- surd; at denne storforræder Og vi minner også om at 
ner skulle medvI~k~ ster~t tIl som om et par dager ventet Sundlo er blitt bebreidet så 
fellels.et; av Qulslmg l en tyskernes komme og sin sent som for et par år siden 
fremtIdIg rett~sak. . egen overtagelse av regjerin- i en stor arbeiderpartiavis 
. Ral~h He~Ins, den bn- gen, sender avgårde igjen til nordpå for at han gav an

tIs~e ,JournalIste.n som fulgte fjerntliggende steder to av gjeldende franske offiserer 
QUlslmgsak;n l retten og nøkkelmennene i den regje- misvisende opplysninger. 
som e~terPB: har fo:r:etatt en ring han satte opp på C'Onti- Med andre 'Ord for at han 
nøyaktIg. gjennomgaeIse. av nental 9. april, Skancke og ikke gav langt alvorligere 
det forehggende mater~ale, Lunde? Sistnevnte deltok militære opplysninger enn 
blant annet det stenografls~e ikke i rådsmøtet, men var i det tøvet som tillegges Quis-
referat fra r~ttssaken, s~n- Oslo dagen før. ling. 
ver i en artIkkel om dIsse 
ting blant annet : 

«Forrådte Quisling militære 
hemmeligheter til Hitler? Dette 
virker igjen høyst usannsynlig 
siden Norge var helt åpent og 
dessuten praktisk talt ikke eide 
noen militære hemmeligheter 
som kunne forrådes». 

Nei, en kan visst trygt nu 
HVA MED DE ANDRE? avskrive alle disse gamle 

ammestuehistoriene om 
Da Quisling avla sitt be- Quislings «militære forræde

søk i Danmark - hvorledes ri», enten de stammer fra 
og av hvem :han var blitt( det akt'Orat Annæus Schjødt 

lokket dit ned får stå hen - i sd.n tid førte eller fra senere 
så var situasjonen ,som han «forskere» av typen Hart
redegjør for på side 574: mann, eller fra historikere informert om forberedelsene. reiste til der Fiihrer. De (tys-

Jeg snakket aldri med ham». kerne) er gått inn i problemene QUISLINGFORTALTE «Av uttalelser fra dan-
ut fra et helt annet synspunkt ske bekjent forstod jeg at 

med bundet mandat av ty
pen Skodvin. 

Det han endelig bringes enn det som jeg er gått ut fra. SELV OM KØBENHAVN- alvorlige begivenheter var 
til å «huske» om møtet i Det er den virkelige kjennsgjer- REISEN 7. APRIL 1940. på trappene. Det taltes om 
København er i korte trekk ning. Jeg hadde ikke noen som forberedelser til britisik-Og vi kan her gi en annen 
dette (side 643) : helst anelse om aksjonen, den fransk intervensjon i N or-opplysning, som vi synes 

«Nu husker jeg at en offi- 9. april - - ». bedre enn noe avliver både ge, og at' Tyskland (ville! 

Siegfried. 

ser ble sendt av Føreren per- den hartmannske Pieken- besette Danmark». 
sonlig. Han hadde et møte med SCHEIDT. brock-historie og påstanden Den krise Quisling hadde FOLK OG LANI) 
Quisling i København, og på Når det spesielt gjelder om at Quisling kjente til den fryktet for og som han hadde Kierschowsgl. 5, Oslo 4 
en meget omhyggelig måte (!) det annet av Hartmanns tyske okkupasjon og hadde gitt uttrykk for overfor Hit- Telefon 377696 
kom endel spørsmål angående store kronvitner og mannen planlagt sin regjeringsdan- ler var altså tydeligvis nær Boks 3214 - Sagene 
militære saker som vi ikke var hvis tåpelige skriv i mai neIse forut. forestående og det er natur- Ekspedisjonstid: Tirsdag Ul 

underrettet om. Dette hadde 1940 for å rettferdiggjøre sin Hvis tyskerne hadde for- ligvis ikke utenkelig at han fredag fra kl. 10 til kl. l') 
dannet seg i mellomtiden». egen ,mislykkede misjon var anlediget Quislings reise til også overfor denne sivil- Mandag og lørdag holde, 

«Han snakket ikke til Quis- et hovedpunkt i Quisling- København, hvor han altså kledte tyske offiser, som han kontorene stengt. 
ling om militære operasjoner. saken, Amtsleiter Scheidt, traff på denne Piekenbrock, ikke engang husket navnet Redaktør Melsom kan bare 
Han fikk bare noen fakta av som var en av Rosenbergs så må det eventuelt ha på og graden til, gav uttrykk ff f f 

påregnes tru et e ter orm· 
Quisling». I folk og ~m ingen militær: skjedd gjennom den danske for en lignende frykt og her- gående avtale. 

(Side 644) : forutset~mger hadde, sa partileder dr. Fritz Clausen, under også nevnte hvor for-
karakterLSeres vel hans ut- som hadde en sterk posisjon Abonnementspriser: 

«Det ble ~are kommet med: talelser om Quislings forhold hos tyskerne og hvis parti Kr. 40,- pr. år, kr. 20,-
no~n. spø~smal - - -=- som best av Quislings forsvarer hadde flere representanter i pr. halvår i Skantlina"ia. Ut-
Qmslmg :lkke kunne fa noe~ i retten, som sier at det er nasjonalforsamlingen. Det G y ID n a s i a s t ~ landet kr. 25,- pr. halvår. 
underretnmg av. Jeg tror aldn «et svært lite vederheftig do- er i all fall en kjennsgjer- I nøytralt omslag innen-
Falkenhorst (som ledet de nor- k t Og han anfører' t Qu' l' f 19t . kal lands: Kr. 50,- pr. u, bl f It umen ». mng a IS mg u . e en m- stille hedemarking som S' . å 
ske operasjoner) e orta I også( Keitels . prov som 'be.. vitasjon fra dr. Clausen da. ta artium på 1 år søker hybel kr. 25,- pr. halv r. 
det». i vis på det (SIde 305) : han reiste ned til Køben- I. O. l f k lOt. b Løssalg kr. 1,00. 

o o dIS O ra s o eare s egyn- Bruk postgironr 16450 Hvis dette skal: ha noen I «Det fremgar ogsa av an re, havn. . . . . . 
mening i det hele tatt, så opplysning~r at den tyske ge-I Er det så tenkelig, hvi~ neIse. BIll. mrk. leksp. mrk. [ Utgiver AlS Folk og Land 
må det bety at Hitler som neralstab Ikke har hatt noen den versjon Hartmann pa I «August». Viking Boktrykkeri - Oslo 
naturligvis ikke selv' be- ~amtaler med Quisling. Keitel i grunnlag av det tvilsomme ------------ ___________ .... 
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