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Kan sannheten varig undertrykkes? Willy Brandts norske 
AV ADVOKAT SVERRE HELLIKSEN fortid for retten 

L 

stemmig utsagn: «håpløst for 
Norge å fortsette krigen». 

Den i hele verden ellers 
anerkjente britiske «Interna
tional Law», (Oppenheims), 
skriver i 5. utg., Il, s. 230: 
«En hvilkensomhelst hand
ling i strid med en kapitula
sjon ville bety et internasjo
nalt rettsbrudd hvis en 
krigførende regjering ga or
dre dertil, en krigsforbrytelse 
uten en slik ordre». Ved 
brudd på våpenstillstand 
samme virkning. 

En regjerings anordning 
er ment som' en ordre, og 
der kom flere. 

«- ingen forstod det bedre enn de britiske offiserer med hvem Hvordan kunne den norske 
Kongen hadde omgang». eksilregjering - særlig dens 

, . .. justisminister - vise en slik 

FRA SENSASJONSPROSESSEN MOT REDAKTØit 
LOTHAR BRENNER:;'f';L' 

Det har vært påfallende lite å finne i norsk dagspresse 
om den sensasjonelle prosess mot redaktøren av de nu inn
gåtte tyske ukeaviser «7-Uhr-Blatt» og «Wochen-Echo», 
Lothar Brenner, som efter anmeldelse av Berlins regjeren
de borgermester Willy Brandt og senatet i Berlin er tiltalt 
for å ha ærekrenket borgermesteren. Det som har stått i 
avisene bygget på beretningene i den tyske «fri» og «uav
hengige» presse - vesentlig den av berlinersenatet lisensi
erte, - er så misvisende, skriver DEUTSCHE NATIONAL
ZEITUNG, at bladet finner seg beføyet til å gi et mere 
inngående og riktigere bilde av det som hittil er kommet 
frem i prosessen. V år efterfølgende omtale er bygget på 
det NATIONAL-ZEITUNG forteller. 

Vi synes den er påkrevet siden Brandt deltar i norsk 
valgkamp på Arbeiderpartiets side. 

Overl~ge Scharffenberg stand; SI~te av 10. Jum 1940, : internasjonal ukyndighet? 
krever I «Norske Aktstyk- forevIst I L~n~o.n 7. au~st.! Intet annet tysk-okkupert land 
~er (1950), s. 53, alle hemme- De~ eneste dIVISJon so.m. I~ke I bygget sitt rettsoppgjør på 
lIge dokumenter fremlagt og, ~apltulerte .var 1st~ dIVISJon, I eksile straffebestemmelser, 
?lener. at «~annheten al.er:e ! lI~ternert I Sverige, men! men på den lovgivnip , som 
kan gJøle. uet, norsk![. t91~ : !~~~ndt c~~~ ,.Utt"i~~8"'okkt1"Pæ"-1'O;::-i< 
ftndtm~t"~1'tfriskt)~~. ~-, iot:fiserenom~ke il R:J:mpe nen tok til. Det er ved-

tergangen i norske 
landssviksaker. Retten e 
rystende forutinntatt mot den 
anklagede, det er nesten som 
om salig Solem skulle ha ste
get opp av sin graVj igjen. 
Den offentlige anklager fø.l
gertrof~st opp og den- an
klagede blir ikke levnet stor 
anledning til å uttale seg. 
Dertil kommer da at han har 
fått en forsvarer som servilt 
spiller med irettskomedien 

Kong Haakon var tydelig-! m~t Tyskland, hk~som ~apen- tatt i artikkel 43 i Lovtiden
vis en sannhetssøker. Da i stdlstanden bl~ gJortgJeld~n- de 1910, s. 500. Fra fOlke-I 
norsk eksilregjering utga en Ide«~nderdennaværendekrIgs rettslitteraturen viser jeg til 
provisorisk anor~ning .3. j.u!i I' vangh~t». (Avtalen.e fra ~940 begrepet «~ostedets lov», og 
1940 om forandrmger I mIlI- er nylIg utsendt I brosJ)~re i «InternatIOnal Law», 8. utg. 
tær rettergangslov, anvendt fra «Forbundet for SOSIal I s. 287 heter det at frem
«under den nåværende krigs- Oppreisning» og kan fåes ~er ~ede m~d engang de paserer 
tilstand», måtte Kongen stei- for kr. 1,-). Norge, .Sverige grensen faller inn under 
le og forstå at sannheten var o~ Tyskland var e~llge om statens overhøyhet. Strl. § 
den motsatte. Der var inn- hjemsendelse, som lflg. Haa- 86 siste ledd fastsetter da 
trådt okkupasjonstilstand og gerkonvensj.on artikel 20 i og~å straffefrihet «for Hand
ingen forstod det bedre enn Norsk LovtI~ende 1910, s. lplg, hvortil han efterj Bo
britiske offiserer med hvoem 493, .kan skje «efter of::eds- stedets Love er pligtig». Den 
kongen hadde omgang. Bade slutmn~en». Den f?rela.lkke, sveitsiske folkerettsprofessor 
Kongen og Regjeringen had- men krigen var «mnstlllet». Waldkirch hevder derfor at 
de «befalt» norsk over:k.om- Art. 37 i Lo;rt., s. ~98, l;>e- strl. § 86 om krig ikke kan 
mando, general Ruge, «a mn- stemmer ogsa ~ed ,:apenstlll- anvendes, under okkupasjon 
stille fiendtlighetene». (Sven- stand at de~ «mnstlller over- og bostedets lov gjaldt i Nor
ska Aktstycken, 1947, s. 302, al~ de knø:ørende sta~ers ge, ikke anordninger fra en 
dok. 309). General Ruge had- krIgs~pe~asJoner». . I . SIste regjering undergitt engelsk 
de gjort det ved totaol kapi~u- statsrad I Norge 7· JunI 1940 lov. Folkeretten er også i 
lasjon og total vapenstlll-heter det da ogsa som en- Norge fortrinsberettiget ved 

Avtalene om den nye okkupasjon undertegnes i London 16/5-44. 

strl. § 14. 
Kongen følte det da ty

deligvis som plikt å instru
ere sitt folk om okkupasjo
nens virkninger. Den 26. au
gust 1940 hyldet han i 
kringkastingen Administra
sjonsrådet «for å ha gjort seg 
fortjent av fedrelandet ved 
- å stå som mellomledd 
mellom de nåværende 
makthavere og befolk-
ningen i Norge». Altså 
for samarbeide med okku
panten, et samarbeide, der 
bl. a. straks før, 5/8 1940, 
medførte oppløsning av norsk 

Forts. side 2 

Willy Brandt i norsk majorsuni
form. Mindre kmme ikke gjøre 
det! Deri lignet han .rine norske 

brukne gevær-venner. 

Det som straks slår en 
når en leser beretningen i 
den nasjonale tyske ukeavis 
er den forbausende likhet 
mellom denne rettergang i 
det ulykkelige Berlin og ret-

, og som nekter å vike sete 
I ' 
'trass i anklagedes krav her-
om. 

Allered'~ første dag frem-
kom den sensasjonelle opp
lysning at anklagede da han 
overtok ledelsen av Echo
Verlag i 1962 hadde måttet 
forsikre den regjerende bor
germester Willy Brandt om 
at han ikke skulle skrive om 
dennes fortid. Imidlertid var 
det fremkommet så meget 
nytt materiale om denne for-

FortJ. side 7 

En samling av Brandt-bøker fra dengang han var «nordmann» -
til og med «god» sådan. 

'-
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Kan sannheten Sykdommens gang 
Forts. fra side 1 I «Det er opplagt at landets sette Norge hvis tyskerne gir 

. I1 krlminallover må vedbli opp. Man ville da unngå en 
Når Eivind Berggrav og i de avdøde herrers eftermæle. 

forsvarsvesen. VIdere uttale~ (<<remain in force») medmin- mengde vanskeligheter med 
Kongen «en varm takk for a dre de er opphevet eller sus- den allierte okkupasjon. 
oppretthold~ ro og orden un- pendert av den okkuperende Imidlertid har visstnok en
d~rd~mstentdlgdheterl htvtokr ube- makt. - Okkupantens lover gelskmennene lyst til å være 
sm 19 opp re en e unne må være tilbørlig publisert med hvis de kan avse trop
ha m.edført katastrofale føl- og ikke aven tilbakevirken- per til det». Der ble ingen 
ger, l~ke. ~lene for det en- de karakter». endring. 
kelte mdlvld, men for hele 
nasjonen». Kan man få mer avgjøren- Hva skal man så si til at 

Dette er klare ord for ok- de bevi~ for at Kong Haa- eksilregjeringen - skjønt av-
kupasjonstilstand. kon hadde rett og norsk ek- talene 16/5-44, pkt. 5, inne-

Regjeringen fortsatte imid- silregjering urett? holder internasjonal vedta-
lertid med sine anordninger, Men der foreligger mer. gelse om eksilregjeringens 
ila 3/10-41 den i Norge u- Den 16/5-44, måtte eksilre- egen umyndighet forsåvidt 
kjente dødsstraff for sivile gjeringen vedta i avtaler angår norske kompetente au
ved endring i strl. § 86 m. fl., med hver av de allierte, toriteter og gjeldende norsk 

Erik Solem kritiseres og av-I Hvis de underretter den bri
sløres, skjelver de besatte og ,. tiske regjering om dette, bør 
de desperate. En del av dem de som bilag til underretnin
blir så medtatte, at de i sine I gen vedlegge et eksemplar av 
feberfantasier identifiserer biskopens skrift «Folkedom
den forhenværende biskop I men over NS» med den fari
med den norske statskirke og sæiske undertittel «Hva vil 
staten forhenværende lag- være rett av oss ?», og et ut
mann med det norske retts- drag av lagmannens «retts
vesen. Om kirken og staten belæringer» og »dommer». 
misbilliger dette, eller føler Den medisin de så får vil 
seg smigret ved det, er ennu neppe kurere dem, men kan 
ikke helt på det rene. muligens gjøre deres pine 

De stormannsgale påstår, I kortere. 
at Storbritannia bør forsvare Christian Bekker. 

som «trer i kraft straks». I Storbritannia, USA, og Sov- lov - allikevel går til utste- Truls Nilsen Glesn~ 
Derefter ble 22/1-42 medlem- jet «Overenskomst om sivil- deIse av de to viktigste an-
skap i N.S. bestemt som I administrasjon og juri'sdik- ordninger efter sin fo~plik- til Jllinne nasjonale tyske og norske 
krigsviktig bistand til «Fien- sjon i norske områder be- t:lse om det motsatte '. Det bøker og g Id tt I d k tidsskrift utgitt 
den», som eksilregjeringen fridd av allierte styrker». I Je .er ne opp an SSVI an- Atter er en av våre kamp-
selv hadde innstillet krigen pkt. 1, 2 og 13, og senere ved lordnmgen 15. dese?Iber 1944

1 
feller Truls Nilsen Glesne 1933-45. SpesielL interesse 

og rettergangsordmngen 16/2 o ' h b k Alf d R mot og gjort til medkontra- avtaler om alliert rett hl . gatt bort, 88 år. Han var ar ø er av re osen-
hent og okkupant. sensur og direkte rekvirelin- 1945. I~gen. ble ku~ngJort og født i Krødsherad på fedre- berg og Houston Chamber-

D d · d· . d ger fastsettes alliert okkupa- begge gItt tllbakevlrkende og negården GIes. ne og kom tl'.1 lain, Eksp. anv. 
a Isse anor nmger me I' f. imot norsk lov. Den siste 

engang resulterte i mord sa- sJon e ter den tyske. Og reg- . ., . . å bety meget i styret av sin I 
b t' '11 l '. Ilene er stort sett som de tys. ke opphevet Juryen, den vlKtlge bygd, fylt som han var av I '@,'@,'@,'l!J,'@,'@,,%<'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,~'&J,'@,'@,'@,'@,1!I-
? aSJe og l ega e orgamsa- I kt 5 d d «kompetente norske myndig-

sJoner uttalte Kongen 24/12 i var. p. .og e~ s~r:e- . ' . _ nasjonalt sinnelag og vilje IK· 
1940 i ny tale : «Det som jgel, at den avtale Junsdlk- het» (autontet) soI? l lag til å gjøre det beste fo.r lan-II rlstne Venner 
k k · sJ'on skulle «effektueres "ed mannsrettssaker avgjorde det d t g f f Ik tEt d ans Je smerter meg mest av ... v d -' d k Id o e o ?r o ~e. n l var I Har du lyst til å treffe gamle 
alt er den uvæpnede borger-I kompetente norske autorite- 'Il ~ml~eren : ' f~' Y sp~rsma- han ogsa redaktør av, bygde- venner i et åpent miljø? -
k . o o o h' . ter overensstemmende med e. ross ra 19 pro est og bladet «Oplandske TIdende». [~ristne Venner møtes den 
Nng som nDa pagar Jeml me l norsk lov» Dette sl"ulle være dissens fra statsrådene Yst- I . orge». e nevnte ta er er· . >. - I n d H' d hl . N' l som kom ut i Vikersund. Det første fredm' hver måned i 
trykt _ med Kongens god- overflødig fordi det følger av t~. cl t l~ ~ ogb ~~ser; var n.aturlig at Glesne kom I Colletsgate 4L 3.. Etter en tale 
kjennelse iSommerfeldts Artikel 43 (Lovt. 1910 s. ~r bl e ~ e e~n~r ru p~ med l ~s, oppvokset som I el det bevertmng og anled
«Kong Haakon VII Taler» 500), men britisk regjering e 'k ~relnded l?rm~lPPd» ogk«e han var l den vakre bygd hvor ning til selskapelig sa:TIva;~r. 
(1947) 38 hadde ingen tillit til norsk vI. tlg e l var emo ra- t H d h dd tt ' s øverst og s 40 t' k f d' p,res en, oven a o e sa" Møtetid kl. 19 ':lO. 

,. , . . regJ' ering, da de eksile straffe- IS e. , sam u~nsor nmg» SItt naSjonale preg pa tank-e- II ,u 

Det svenske «Institutet For ( RgI h t .. bestemmelser mot hjemme- « e Jermgens Vlr ;;:som e », gangen, Glesne var også selv I· IKKE NOE .MØTE 
Offentlig Och InternationelI (1948 Il s 306) værende nordmenn nå var ".. en dyktig skribent og har og- FØR SEPTEMBER 
Ratt» (1956), s. 118, nytter 
uttrykket «en om inbordes- b~itt kjent. De ble følgelig For tiden mens Norge førte så skrevet og efterladt seg 
krig erinrande forgiftning» pany forbudt. krig mot'I'yskland 9/4-40 til sine memoarer, som· farhå.. ---::~~--:_~~::--::---
og den nyeste Norgeshistorie, Da invasjonen i Norge 9/6-40, den tid statsminister pentlig en gang kan bli tryk
professor Hubatsch «Norwe- 1945 var bestemt ved alli- Nygaardsvold 25/6-40 sa kri- ket som et verdifullt kultur
gische Geschichte» (1963), s. erte styrker kunne nordmenn gen v~rte og hvori Norge ~le minne. 

Vas k, m a l ing, 
t a p e tse r ing, 
m ø n ste r m a I ing. 

RIMELIG 

1. KL. FAGMANN 

- Telefon 251291 -

289, kaller det «Burgerkrieg» I bare delta som frivillige. Det «beselret»,. (Ny norsk KVlt- 22. juni ble han gravlagt i 
som Kong Haakon, og sier heter derfor i pkt. 6, «at de bok), ble Ikke mange straf- sine fedres jord ved Glesne 
at kamphandlingene ble inn- er underlagt alliert sjømili- fet. De som efterpå ble straf- kapell under stor deltagelse 
stilt 10/6-40 og at Norge tær, landmilitær eller luft-I fet er følgelig straffet ugyl- fra hele Krødsherad. For 
mistet sin statlige kontinui- militær rett og vil ikke bli dig også fordi de to anord- trass i alt lever den nasjo
tet ved tysk besettelse og ansett som medlemmer av ninger er ugyldige som ved- nale ånd som også ledet 
regJ'eringens eksil. Den ame- de norske væpnede styrker tatt i eksilregjeringens u- Glesne videre i bygden. 

H ' 'l l l ANN E L ISE P A R O W 
rikanske professor i statsvi- i denne forbindelse». Andre myndighetsperiode. ans mmne VI eve enge. 
tenskap, Unstad, skriver i et norske væpnede styrker del- Så har vi skriftvekslen Fangekamerat fra Ilebu 
universitetstidsskrift i mai tok ikke. Man har nevnt mellom ambassadør Collier på 1947-4'8. 

TANNINNSETNING 

Trondheim 

TANNLEGE 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt, 2 

Tlf, 447554 

1959, s. 493, at endel nord- Milorg. Iflg. Rt. 1946, s. 702, vegne av britisk regjering ...........,~ ..... ,..,..,., 
menn ble trenet til frivillige siste avsnitt, ble imidlertid og Kong Haakon i august- Dette utsagn fra England om 
i britiske styrker under bri- Milorg. «først mobilisert ved september 1946, inntatt i ingen norsk krigføring skri
tisk kommando. Norge ble tyskernes kapitulasjon». Rett- norske aviser _ etter britisk ver seg fra de mest kompe- I 

aldri alliert. «Den britiske ferdigvis nevner jeg at det s. henstilling _ således 20. sep- tente autoriteter på dette om
regjering ignorerte den nor- 703, midt på siden, heter at tember i Aftenposten (også i råde og det er det norske og 
ske eksilregjering». «Ideen I tyskerne «har unnlatt å stille «Tenk Selv» (1962) s. 164- britiske offisielle standpunkt. 
at Norge var en aktiv delta- for retten en lang rekke fan- 165). Skriftvekslen gjelder Englands initiativ var forår
ger i krigen mot Tyskland ger som de kunne ha dømt «britisk takk til norske bor- saket ved missnøye med ~~ 
efter 10. juni 1940 var en til døden for sabotasje og gere», «de norske borgere norsk eksilregjerings bruk av 
samvittighetsløst produsert illegale organisasjoner uten å som frivillig deltok i de bri- oppholdet på britisk territo
legende». Oppenheims «In- krenke krigens lover og sed- tiske krigsanstrengelser eller rium i strid med den inter
ternational Law», Il, s. 301: vaner». Fra Paul Hartmanns i sivilt krigsarbeide på bri- nasjonale «bosteds lov» og 
«Krig er ikke en anarkistisk «Bak fronten» (1955), s. 402, tisk territorium». Kongen andre internasjonale forgå
tilstand>}. En soldat må opp- fra juni 1945, siterer jeg: svarte 6/9-46 overensstem- elser. Skriftvekslen må også 
tre i uniform og bære sine «Hjemmestyrkene bør sna mende hermed og slutter: sees som tolkning av den al
våpen åpent. Enda mindre er rest dimitteres, er ikke inn- «at mine landsmenn deltok i ternative avtalen 28/5-41, 
okkupasjon anarkistisk. S. ordnet i de mi.litære sot yrker 'de britiske, krigsanstrengel- Artikkel 1 ,om at de norske 
436: «Da okku~anten aktu- o~ opptrer tlldels pa .egen I ser så langt det var mulig». stridskrefter skal anvendes 
elt utøver autonteten, og da hand, foretar arrestasJoner Altså ikke i norske eller fel- enten til å forsvare England 
den o legitimeo regjerir:g er ~ot politi~ts vilj~ etc. - ikke les krigsanstrengelser. Når eller til å gjenerobre Norge, 
avskaret fra a utøve sm au- I tllstrekkelIge alllerte st yr- ikke mer var mulig siktes til og bare ble aktuell for før'ste 
toritet, innehar okkupanten I ker». S. 257 skriver H. f.ra. kontrakter og avtaler om alternativ. Høyesterett i Rt. 
en midlertidig rett til ad- regjeringskonferanse 23/8 krigs opphør og til Gr.l. § 25, I ~~~~ 
ministra~jon over territoriet 1944: Det overveies omo ikke som forbyr å bruke norske TANNLEGE MAAMOEN 
og dets mnbyggere». S. 464: norske tropper alene rna be- stridskrefter «udenfor Ri-I 

gets Grænser». Jfr. RikS-/ Hansteensgt. 2 
2 FOLK OG LAND L0RDG 14. AUGUST 1965 rådsforhandlingene. Tlf, 4443 33 

FORLOVELSESRING-
SPECIALEN 

tillbyr moderne, garantert 14 
karat stemplet håndarbeidede 
ringer fra kr, 95,- pr. par. 
Sender pr, postoppkrav porto
fritt over hele landet. Dess
uten + ")% rabatt på grunn-
prisen. 
SKRIV EFTER RINGMAL ! 
Ringene blir sendt straks jeg 

flir bestillingen. 

Gull.rmedmester 

Thorvald A. Olsen 
Skottegaten 20 vI Metodistkirke,., 

Bergen 
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F01J( UL LAND' ,,----- ----- 'Forskjell 

~ folk UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Redaktører: 

pa Nor g e s g U II b e h ol d n ing 
Ble den reddet eller forsvant den? 

ODD MELSOM, ansvarlig 
/1LFXANDER LANGE lIste verdenskrig 1914- I Deres blad for 10. juli øyeblikkelig skutt som tyv .. 

-_._fi,':l!!iI1Ug __ Z ______ lIIIi&UIII_II1I ______ : __ 1918 ble giftgass brukt som d. å. har De en beretning om Jeg ser at «Sjøfartstiden-
våpen. gulltransporten og den forut- de» jubler av glede over at 

Foran stortingsvalget 
I 2den verdenskrig _ i seenhet som regjeringen viste transporten lykkedes og gul

juli 1942 - kastet Engelske ved å få vekk gullet før tys- let ble reddet. Men når både 
fly ned selvantennende plater kerne fikk kloa i det. Spørs- regjering og jernbanefolkene 
over deler av Tyskland med målet er da, var den tyske var så dyktige, så er vel nu 

Efter en telnmelig bedrøvelig sommer forbereder det den følge at det oppstod hær en samling røvere, mor- gullet tilbake og vel forvart 
feri~~~rette NOJ~ge seg nu på det store narrespill som holdes branner. Et par dager etter dere og tyver - og var det i N. Banks kjeller? Skulle 
hvert fjerde år: stortingsvalget. Skjønt slikt noe har vi vel n~dkastingen holdt Ad. olf bare en sulten røverferd de hensikten være å beskytte 

H tI t l h h var ute på i Europa? Dette gullet - må det vel være i 'kk l t'l o "d . l' cl o I er en a e vor an SIer: 
1. e OV j a Sl Sl en stortmgsva get ]0 er en a. v . et ra-, H' St b't ' kt o stemmer ikke med mine eg- behold. Er det derimot ikke «VIS or fl annla a er a 
dende demokratisk aller helligste kuer. Og dog burde en- begynne kjemisk krigføring, ne erindringer. Under inva- tilbake - må vel noen andre 
hver lett kunne innse hvor tåpelig det hele er ved bare en gjør jeg oppmerksom på at sjon her kom en tysk soldat I ha fått tak i det, noen som 

k l 't l ft tlF d 'kk' Tyskland har verdens fremste i skade for å spise to tørre I er like sultne som tyskerne gans e I en smu e e er an {c. or var et I e gJennom 
kJ'emiske industri». kringler i en bakerbutikk, og angivelig var. Hvordan er 

valg det tyske demokrati i tredveårene skapte diktatoren Il b Il l Giftgass ble ikke brukt i vi e etale med tyske pen- e ers oven? Har en tilfeldig 
Adolf Hitler? Og er det ikke gjennom valg drevet ut i sin den 2den verdenskrig. ger. Dette nektet bakeren å sittende regjering lov til å 
ytterste karikatur diktatorer idag både i kommunistiske Nyttår 1945 hodt Adolf godta og anmeldte soldaten fjerne et lands gullbehold
land og i de såkalte utvildingsland demonJStrerer for allver- Hitler en tale sports- for tyveri av 2 kringler til ning uten Stortingets sam
dens blåøyede fjols hvor folke demokratiske de dog er? palasset i Berlin hvor han sjefen for avd. Soldaten ble tykke? Hadde tyskerne tatt 

sier: «Jeg har et våpen, som gullet, hadde vi visst hvor vi 
I sitt innerste vet vel alle meningsberettigede idag at hvis det blir brukt, ikke vil skulle henvende oss for å få 

det er en ren propagandateknisk affære å drive storparten etterlate et tørt øye langs His masfer's voice det tilbake, men nu efter all 
av de såkalte «fri velgere» inn i de båser en ønJSker. På Themsens bredder, men Gud jubel og helteglory, er det 
samme måte som en ensrettet presse og kringkasting i lø- forbyr meg å bruke det». Til Hans ærverdighet nt ulttaptkfkor a~ltidd ?t' Ehr det to-

Den 6. august 1945 gav ave ,ma e er være 
pet av noen dage kan frembringe den «folkemening» en så Stormesteren over fOd f kk U.S.A.s president Harry Tru- oregatt ver ens re este og 
påberoper seg. Det er da også disse meningsskapere som man i sin Guds navn ordre Stormestrenes livgarde. største bankrøveri. 
har fått innbildt den store masse at den deltar i statssty- om å kaste atombomben over Noen minneord fra Stor- Ja, dette er så eventyrlig 
reIsen ved denne stemmegivningen hvert fjerde år på kan- de japaI)ske byene Hiroshima mesteren til salig i hukom- at ikke engang Amerika, som 
didater den ikke selv har hatt anl~dning til å utpeke og og Nagasaki, med den følge meIse, til vederkvegelse for er røvernes eldorado, kan 

at titusenvis mennesker ble trette sJ'eler samt trette bane- oppvise maken. I Koht's bok 
med programmer som bare rent perifert interesserer den. F o k t'l k tO brent ihjel. Noen straks og brytere i kampen for å få « ra s anse l sanse», s ar 

Ut fra disse betraktninger skulle det igmnnen si seg i de efterfølgende timer og landskapet til å komme i det at banksjefen i Norges 
selv at den som har litt vett i skallen overlater arrangørene døgn. Andre titusener senere, overensstemmelse med kartet. Bank kom efter regjeringen 

valplassen på valgets dag, så meget mere som det jo heller i de efterfølgende år til den- Som behørig dømt front- ~t~t~;fd~~r:tee~' ~:U~~~ffe~~ 
ikke lenger er noen vesentlig forskjell på de retter som ne dag. Langsomt pint ihjel kjemper hadde jeg på tross som inneholdt hundre tusen 

av de skader som oppstod. av dommerens utsagn, ikke 
frembys fra de forskjellige partikjøkkener. Det er blank I 1965 har U.S.A.s presi- anledning til å lytte på Lon- kroner. Uten å forlange kvit-
sOISialdemokratisk robotpolitikk de propaganderer for alle dent Lyndon B. Johnson an- don's B.B.C. I årenes løp har tering! Var dette lovlig? Kan 
våre partipolitikere når det gjelder innenrikspolitikken, og vendt gass som våpen i den jeg gjort det jeg kunne for en banksjef tillate seg slikt 
når det gJ'elder utenrikspolitikken så er det når en unntar der pågående krig. å gjøre min forbrytelse god u~en styrets fupmakt? Det 

D f t 'll f d VIlle være av mteresse om 
d t k . t' k o t' bl k 'k k' . en ene rems I es or e igjen. e o ommunls IS e smapar mr an amerl ans Impena- 't dk' f b t . II F. og L. kunne utrede spørs-

• o o UVI en e som ngs or ryer, I d t t d k t k 
hsme ogsa det norske folk skal sta for - med fare for ut- I de andre som fredselskende ,e mege emo ra IS ',målet og· sette tingene på 
slettelse i en fremtidig krig. De to nevnte kommunistpar- I demokrater. nasjonale, alle trofa~tes b~ad plass - om det bare var tys-

I S Buskerud Blad har. Jeg klIp- kerne som stJ'al og røvet. tier står for nøyaktig det samme med motsatt fortegn. In- . t t fId d d 
I pe u ø gen e VIS omsor Gjennomsnitts Nordmann. 

gen. står fo.r N .. or~e og norske in. ter.~ser. Det .er b. a.re dollars .. ..,. . ..,. . .,. . ..., .. .,. . ./ . .,. . ., . .". . ..,. . ..,. . ..,. . .,..J pr 16/3 1965 nr 63' . . . Vi tror vi får overlate sva-
og IndustrIalIserIng og umyndIggJørelse av IndIVIdene som I skjønt vi innrømmer at alt CHURCHILLSK ret til den enkelte leser. -
er drivkraften bak alle disse partipolitikerne som sniker så I taler for at det heller ikke Et parlamentsmedlem, nå avdød, Kanskje de brukte «Elve-
varsomt rundt på tøfler nu i valgtiden. blir bedre. som var tilstede i Underhuset da rumsfullmakten»? 

Når det spesielt gjelder de domfelte NS-folk så tror I M l o. . k I Churchill holdt sin berømte tale Red. 
• • o o o,.' '. ' en, a tsa. Det unne væ- hvor han sa: «Vi skal kjempe på 

VI Ikke de har noe a hape pa I retnmg av forsmket rettferd re et forsøk verd å være med strendene, vi skal kjempe på lan- TYSK INNSAMLING 
og oppreisning fra noen av de partier som opptrer ved dette på å få litt bevegelse i norsk dingsstedene __ }) fortalte meg FOR USA 
stortingsvalg. Bortsett fra Stavang og tre-fire forsiktige politikk igjen, å skape litt en gang at da talen var slutt og I Hitlertiden var det som 
silkefronttøffelgjengere så er det ingen av det sittende uro ikke bare omkring applausen tordnet m?t ham fr~ kjent en utstrakt innsam-

l dt Ch h Il h d t t l lingsvirks:omhe~ i Tyskland, stortings medlemmer som har vist den aller ringeste skam- . sa en, ven e urc loe l (cretts»oppgJøret, men om- siden og mumlet: «Og vi skal Spesielt ble det samlet inn 
følelse ~v~r den urett som e~ begått mot landsme~n og som kring partipolitikerne selv. I kjempe med tomme ølflasker, for millionbeløp til «Winterhil-
nu er sa apenbar at den skrIker mot enhver og tIl og med Vel . h '11 t det er alt vi har» fe». Slik foraktelig nazistisk ,VI ar VI e nevne ' 
gir ekko i det store utland. Ut fra dette er det altså forståe- dette t'l . l' o d t I (Leser-brev i «Newsweek»). hjelp til egne landsmenn i 

• o'" I overveIe se pa e nød er det slutt med i det 
hg at FORBUNDETS arsmøte stIllet seg aVVIsende bl tan- lokale plan. Det kunne kan- I krigstid er sannheten så kost· nye demokratiske! halvtysk-
ken om deltagelse i forestående stortingsvalg. skje være en ta k Og' I bar at den alltid må omgis med land. Der samles det inn til 

. ' ... nea or anl-I en livvakt av løgn 
Men lIkevel! Trass I at VI her med solIde argumenter 'sere ett t'!ller annet i valgdi-. s· . .' Ch h'll) verdigere formål. Således 

h . h o l' d o f hO' t·l·t tt ( lr Wmston urc l . o erleverte Bundestagsrepre ar VIst vor tape Ig et er a nære or apnInger I e ny strikter hvor det er umaken v.. -
storting og hvor bortkastet det for såvidt er å delta i valget, verd. Listen over grenseman- Siste avsnitt ~ynes under- s~ntanten B~rrenbach nylIg 

o • • • o • tegnede er sa betagende' hl den amenkanske sende-
sa kan VI Ikke nekte for at VI er sa luta leI av Gerhardsen dater gir her en pekepinn. skjønt og av så moralsk rek- mann en sjekk stor 1,2 milli-
og hans kumpaner at vi kunne være fristet til å begå selv Men naturligvis vil våre folk kevidde at det bør bli kjent oner D-Mark innsamlet i 
store tåpeligheter for endelig en gang å bli kvitt dem. For ikke kunne stemme på kan- litt lengere ut over enn B.B.'s Vesttyskland til opprettelse 
ett er iallfall sikkert: Av Arbeiderpartiet, som dog sitter didater som spesielt har ut- lesekrets. av et Kennedy-bibliotek i 
med det parlamentariske ansvar for landssvikoppgjøret selv merket seg gjennom hets og Cal. B_o_st_o_n_. ________ _ 
om de andre partier også medvirket, har vi intet å. vente. fortsatt forstokket uforstand ~~~~L 
Det har nu sittet med makten i alle de tyve år siden 1945 når det gjelder det såkalte gjøre hva en kan for å holde 
og har intet annet hatt å by oss enn denne evige mose- «retts»oppgjør. Av slike folk dem utenfor gjennom stem
grodde landsfaderligheten, denne de mette revolusjonæres er det intet å vente hverken megivning. 
foraktelige besteborgerlighet, og denne stupide underkas- i den ene eller den annen Her vil en på det lokale 
telse under Storbritannia og USA. Verre kan det neppe bli, I retning og en bør tvertimot plan være best orientert. 

Dagl ig frit'ke blomster 

Blomsterforretning 
SYNNØVE LIE 

Kranser til alle· pnser 
Frognerveien 30, O 5 I () 

Tlf. 442230 
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Skyld Ol: SOni111: 
DEN BRiTISKE JURiST F. J. P. VEALE GRANSKER «V AR TIDS NØKKELPROBLEM» 

8. Er skrittet mot krig en 

MED 'EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI{RIGEN 

For FOLK OG LAND av C1rmeneren Jerwand Dshanian 

forbrydeise ? 
Det er en grunnregel som 11. Det første badet i divisjon grafen igjen. - <,Vil dere ha 

er anerkjent av alle historie- 390. et bad?» spurte offiserene. 

forskere, at en handling ba- I O . k Sa o k . t'l d I i - m vi ville bade! -
re an fordømmes som en om VI l en armen- V· h dd . 
forbrytelse når det alminne- ske divisjon nr. 390, som var: l a. e l~ke ba?et siden vi 
lig ble ansett som en slik på stasjonert ca. 20-25 km. bak' kom tIl Knm. VI klødde av 
det tidspunkt den ble begått. fronten. Vi måtte gå bestem-I lus over hele ~roppen, de 

Sikkerlig har det inntil te veier tillatt for fotgJ' en- i vand~et rundt pa o~s, fra ho-, . : det hl tærne - til og med 
1914 ikke falt noen inn at det gere og v~gner, og s~m glk~ i utenpå klærne. Vi kl dd 
skulle være noe dadelverdig u!eno~ mmerte omrader. VI infernalsk natt og da ø e 
eller enndog forbrytersk å VIsste Ikke at det var slike I g. 
erklære krig hvis forhand- m~ngder av artilleri-, fly- og -: «Ja -»0 svarte vi glede-
linger for å nå et diploma- U.ng araber forsøker ti slukke brannen i ruinene av sitt bombede kngsutstyr bak fronten som straiende. Sa ble Starshina
tisk mål var brutt sammen. hJem etter et fransk-britisk flyangrep pti Port Said. (Fra VERDEN vi så der vi marsjerte. Over- en tilkalt igjen, fikk sin 
Man hevdet faktisk det I SIDEN 1945 _ Aschehoug 1962). alt hørte vi folk snakket ar- ordre, og han tok oss med ut 
standpunkt at den nasjonale . . mensk, og hørte vi armensk av bunkeren, og bort til et 
ære krevet at en skulle ta svar». Det knstehge stand- Det første av disse tre musikk og sang fra grammo- ~tort telt, som stod der midt 
skrittet til krig når en stat p~kt var, som den engelske flagrante brudd på de for- foner. En skulle tro at alt av l ødemarken. Det var badet. 
ikke så seg istand til å hev- kIrke' alt hadde formuler~ skjellige internasjonale av- Armenias vepnede styrker Da vi kom inn, stod det flere 
de sin rett med andre mid- det, at krigføring er urett taler om for alltid å fordøm- var overført hit til den lille soldater der nakne under 
ler. Uten vanskelighet kunne uten a~ det foreligger en me krigen som middel til å kertsjanske halvøya. dusjen. Endelig et bad -
man anføre dusinvis av ek- rettferdI~ foranledning. I nå et politisk mål, var inva- Rett som det var, satt to klærne kom av i en fart, in
sempler på at stater før 1914 den forbm?else er det bemer- sjonen i Egypt i 1956 av offiserer der og ventet på ~en sjenanse - for i naken 
var gått til krig for et poli- kelsesverdig a~ de som tok, stridskrefter fra England loss i en bunker. Der stod et tIlstand er alle like. Men nå 
t~sk ~åls skyld. Da Frank- avstand . fra kngen ~ten i!ln: Frankrike og Israel. Dett~ bord.med et morseapparat på, glodde de andre ~å oss og 
~lke l 1870 erklærte krig for skrenk~l1nger, de~ ~l altsa Sl eventy~ hadde sitt utgangs- i - VI var kommet til Stabens d~ ~adde grunn !Il det, fo~ 
a annektere ,venstre Rhin- de deSIderte pasIfIster, var punkt l hemmelig diplomati telegraf. Vol fIkk selvet Sl?kk da VI 

bredd, da Storbritannia i blant d~m som skrek ~øyest av. den a~ som i president «Telegrafister Dshanian og sa alle de røde ostnpene over 
1899 erklærte krig for å inn- da NeVIlle C~amber!am ble WIlsons fjorten punkter ut- Lomidse kommer fra divisjon hele kroppen pa oss. Lusene 
l~mme Transvaal i sitt impe- a~gre~et f~rdi hal! ikke var trykkelig v~r blitt fordømt 374, og melder seg til tje- hadde forsynt seg godt, flere 
num, eller da Italia i 1911 gat.t tIl krIg. for a forsvare som aggresJonskrig,l Bak et neste», sa vi og stod i stramm ~teder hadde de gravd seg 
erklærte krig for å annektere TSJe~oslova~Ia. på Miinche- forheng av den dypeste hem- givakt derinne i bunkeren. mn og laget store hull, og 
den tyrkiske provins Tripolis, nerknsens tId l 1938! meligholdelse ble man enige - «Sitt ned ved apparatet merker. Værst var det på be
var det ikke et eneste men- I 192~ undertegnet femten om at et engelsk-fransk ek-og telegrafer disse ordene» na mellom ankelen og fot
neske som påstod at de had- stater l verden Kellog-pak- spedisjonskorps skulle beset- sa den ene, og leverte et te-: bladet, der var det store sår 
de begått noen forbrytelse. t~n og gav ?ern;ted høyti~e- te Suezkanalen, mens en is- legram til hver av oss. Jeg n:ed bl~. Det er over 20 år 

Uten tvil har den uhørte hg a,:kall pa krIg som mld- raelsk styrke falt inn på sendte telegrammet til den SIden kngen sluttet, men de 
nedslaktning i 1. verdenskrig del. ~II fremme av· nasjonal Sinaihalvøya. Den ledende 4de armestab, og det samme ?lå merkene og flekkene er 
bevirket en endring i den pohtIkk. o England underteg- rolle spilte herunder den gjorde Lomidse. Det var an- Ikke forsvunnet, og hvis jeg 
offentlige mening. Mange be- net vel a merke n:ed et for- britiske premierminister An-' tagelig for å prøve våre kva- klør på dem! kommer det 
kjente seg til den dengang b;hold som be.rettIget det til thony Eden, som det var lifikasjoner. Efter at de to bl~d. Det var Ikke bedre med 
nye oppfatning, at krigen var «a beskyt!e VIsse områder i gått fullstendig hus forbi at offiserer var blitt overbe- selve fotbladet og tærne, fo
blitt så skrekkinnjagende at v:erden hVIS vel og uangripe- maktlikevekten siden 1856 vist om at det var iorden til- ten var nesten ikke til å 
det måtte v;:ere moralsk galt h~h~t ;rar av særlig og livs- hadde forskjøvet seg betrak- kallte de Starshina - en ~lags kjenne igjen, så dekket var 
å anvende den. Litt efter litt VIktIg m~eresse for Englands telig. Dengang da England og proviant og materialforval- den med skitt og svette. -
kom det overveiende flertall fred og sIkk~rhet». «Kellogg- Frankrike hadde vist seg det ter. «Gi våre nye telegra- Og s~rømpene - undskyld 
av siviliserte mennesker til pakten», sknv~r Lordkansler mektige russiske rike over- fister et telt og anvis dem - ~a Jeg str~mpene? Anei 
den slutning at hvis krigfø- av En~la.nd, Vlscount Maug- legne, landsatte en hær på plass», lød ordren og Starshi- - mgen sOVjetsoldat bruker 
ring var en forbrytelsei' så I ham, l ~m bok «U.N.O. and Krim og inntok den storenaen utførte d~:ri. Jeg og strømpe~ den dag i dag. Sol
måtte også det å gå til krig I War Cnmes» (Murray, Lon: festning Sebastopol til tross min kollega tok spadene, som da!ene. far utlevert e! stykk; 
være en forbrytelse per se.' don ~95!, s. 71) «"?le ved tI for alle anst:e?gelser fra tsa- vi alltid bar med oss, og gra-hVitt stoff, som bmdes pa 
Men denne oppfatning ble i forskjellIge anlednmger flag- rens hære pa a undsette den., reiste teltet som skulle væ- foten, og over det - fra an
alltid innskrenket ved en el- rant brutt efter. at den var Med dette hundreo år gamle re vår bolig inntil videre. kelen til kneet - bind.e~ det 
ler annen unntagelse som undertegnet, og mgen ant y- eksempel for øye sa Anthony' Men vi var bare såvidt fer- fast et stykke tykt mlhtær-
gjorde den betydningsløs, for d~t eng.ang at angriperne i Forts. side 8 I dige, da vi ble innkalt til tele- sto.ff. Så puttes denne grå-
eksempel «uten i selvfor- dIsse tllfeller skulle være hVIte fotkluten inn i støvlen, 

Iforbrytere». (Bortsett fra~ og denne snøres igjen. Disse 
burde Viscount Maugham ha fotkluter (også brukt i Nor-
tilføyet, da Hitler brøt den ge!) mener de russiske mili-
i 1939). tæreksperter er bedre og 

Når det ikke kan hevdes mere holdbare enn vanlige 
at Kellogg-pakten hadde no- strømper. Og vårt elegante 
en sporbar innflytelse på no- antrekk ellers så ikke ut -
en av de krigførende av undertøyet og uniformen var 
1939, så kan det til og med fillete og nærmest i råtten 
sies at den ikke engang har tilstand. En kunne bli kvalm 
hatt noen innflytelse på de av den fæle lukten, som en 
statsmenn i hvis hender kjente på lang avstand. I 8 
menneskehetens skjebne se- måneder hadde vi hatt disse 
nere har ligget. Siden 1939 klærne på : kroppen - uten 
da Hitler gikk til krig for å å få skiftet - eller ennsi 
befri den gamle Hansastad I vasket dem eller oss sel v. I 

Danzig fra dens avhengig- I krig er s~nt en uoppnåelig 
het av Polen, har det fore- luksus. Na sprang vi under 

. • kommet tre dominerende ek- dusjen, og vår glede og vårt 
An,thon! E~en nølte Ikke me~. a l- sempler på at makter' gikk velvære var ubeskrivelig. Vi 
_grIpe tt! krIg for ti nti et polItISk til krig for å nå et politisk WestJiche Einheit J hadde fått et stykke såpe Jl o lAus .Stodcholm Tidnlngen-} m . mal. pver, men vi måtte låne me-

Det ~akker og lir mot utløpet av NATO-avtalen. Situasjonen i den re av de andre, det ble lik,;,. 
vestlIge verden er ellers treffende karikert i «Stockholm Tidnin- som ikke nok til å vaske 
gen», som skildrer «Vestlig enhet» slik. ,4 POLK OG LAND L0RDG 14. AUGUST 1965 Forts. side 7 
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Siegfried: IRELATOR: 

Quisling som syndebukk for den!De bekytnrede 
misslykkede kohfske politikk I 

pA SIGHTSEEING I NORSK FOR':';V ARS, OG UTENRIKSPOLITIKK FØR 1940 MED 
DOSENT NIL.3 m:~'<fn:K SOM CICERONE 

I den norske såkalte hi- mål er naturligvis ikke lett 
storieskrivning efter ver- å undertrykke. I ubevoktede 
denskrigen har det, i over- øyeblikker stikker den ufor-
ensstemmeIse med det som skammet hodet frem og skan-
ble erklært for god latin å daliserer de selvrettferdige. ' 
være under saken mot Quis- UNIVERSITETSFORLA-
ling, vært slått fast som en GET utgav i 1962 et sammen-
indiskutabel kjennsgjerning drag av dosent Nils Ørviks 
at det var Quislings samta- krigshistoriske arbeide «Norsk 
ler med tyske ledere, deri- sikkerhetspolitikk 1920-1930» 
blant Hitler selv, i desember til og med med forord av 

time som tegn på et av de 
fremskrid1;t dagens velferds
stat kan oppvise. Her oPP
lever vi at flere kjente sam
fundsnavn står frem og er 
umåtelig bekymret på grunn 
av at de homofile etter si
gende blir diskriminert. Det 
må heretter ikke være noe 
mindreverdig i å tilhøre de 
homoseksuelles krets. Kir
kens biskoppelige represen
tant tok riktignok det forbe
hold at selv om kirken så 
med oppriktig kristen kjær
lighet på de homosek:suelle 
så tok man avstand fra homo
seksuelle handlinger, et for
behold som de andre tildels 1939 som åpnet tyskernes den fhv. hærsjef generalma-

øyne for nødvendigheten av jor Bjørn Christophersen, var uenig i. 
en aksjon mot Norge. Inntil som anbefaler den på det Hjort et bekymret - men ikke I Ja, vi er kommet ganske 
dette tidspunkt, beretter den beste. Det gjør forresten vi på våre vegne, langt. Når vi tenker på det 
historiske legende, trodde også, Vi har studert den med spissborgerlige samfund vi 
både Hitler og hans utenriks- stor interesse og det dreier Den statlige kringkasting eldre er vokset oPp i, på den 
departement på at Norge seg da også om hendelser har hjerte for mange ulykke- nesten utrolige sneversynt-
mente alvor med sin høy tide- som vi selv i sakens natur lige, selv om det naturligvis het som f. eks. preget 80- og 
lige nøytralitetserklæring og Kohts «nøytralitetspolitikk» lurte har stått midt oppe i når han er unntagelser som ikke er 90-årene, hvor selv det å 
at det efter beste evne ville ikke tyskerne, Men etterpå trengte skriver om bakgrun~en for gjenstand for unødig velvil- være kunstner ",:,ar en:sbety
hevde sin nøytralitet til beg- han og hans parti en syndebukk. den norske katastrofe 11940. je noe våre lesere har kjenn-I dende med noe l retmng av 
ge sider på samme måte som Quisling stod beleilig til for hugg, , Det er i d;nne forbindelse skap til. Her før ferien gikk I å stille seg ut;nfor ~et gode 
Sverige. Riktignok medgis ke ble tatt på sengen når mteressant a notere seg at endel «behjertede» menn inn selskap, da rna man mnrøm-' 
det på sett og vis at den tys- • det gjaldt den planlagte bri- den tyske se~demann i Oslo for de homoseksuelle. Det ~e at de bekymretes appell 
ke storadmiral Raeder var t' k k' t N M so~ ~ar Brauers forløper, I var en representativ forsam- publikum om å slutte 
klar over faren for en bri- ~s e a sJon mo orge. en Helnrlch Sa h m var fullt Iling: en biskop, en profes- mannjevnt opp om de homo
tisk okkupasjon av støtte- I lIkevel b~r san~et være klar over hvorledes landet sor helsedirektøren en over- file, ville ha vært utenkelig 

kt . N '11 h . sannhet nar det gJelder en 10 an g at h holdt Sl'n re' 'for selv bare et kvart °rh pun er l orge og VI e a h' . k d' d t a o an - lege en kJ' ent forfatter og a un-lStons vur enng ave·· d tt t 'tt ' , d "d Hitler til å treffe motfor- dr o k k gJermg un erre e om Sl den allestedsnærværende me re Sl en. 
h lds l d t som ve ører ogsa nors o - syn " - V' Il k 

o reg er, men e var kupasjonshistorie. For det I " o get forhenværende nestfører l unner a e mennes er 
først da Quisling opptrådte o· 'kk d d' o I I sm arsrapport for 1937 J B H J' ort Etter en masse sin del av lykken og det får var savlsst l e nø ven Ig a k' d t k .. t t" . på scenen og støttet storadmi- o k o d t s nver en ys e mlnlS er a I temmelig likegyldig snakk bli deres egen sak hvordan 
ralens syn at Hitler fikk øy- a:p~~ t~s efne~ ør-ne nar l e man i Norge da begynte' å ble 'konklusjonen en varm de oppnår den Men når vi 
nene oppladt for gehalten av gJa dt .e~ lV\~~~~~ og selv- tvile på Englands styrke., oppfordring til folk om å har sagt dette ~å må det væ
den norske nøytralitet slik rz:lor e~~~.: po l l ~tang Od Man mente «dass dieenglische I åpne hjerter og dører for de re oss tillatt å si de bekym
den ble praktisert av kong l ekPo l ~ ~re somf sat ~ek Weltherrschaft ihren Hohe- homoseksuelle I det hele tatt rete radiotalere et Pauli ord. 
Haakon og hans Nygaards- mf alkten l orge ør e a punkt iiberschritten hat». Og måtte man ha 'et kJ'ærlig sinn De homofile utgjør neppe 

o ets rygg. 'd tlf S· t voldregjering med tilslutning . '. .. «Sl ~n ruse en ra o",:,]e overfor seksuelle avvikere. mere enn en ganske ubety-
,av noen få borgerlige politi- , Hew~ns ?~r l sm Qmslmg- stadIg var merkbar, VIlle Kanskje noen i det svært delig prosent. Hvordan kan 
kere, mens det norske folk blOgr~fI pavlst dette klart og følgene bli, skrev dr. Sa~m, stille også tenkte på dem man overhodet med god sam-
ble holdt i uvitenhet. tydelIg og understreket at at Norge etter hvert matte . o h l vittighet beskJ'eftige seg med 

den politikk som ble ført T kl d (0 'k sOm en ra og ensyns øs 
Det har jo senere vist seg . ' Il:ærme seg ys an. TVI propaganda stempler som po- denne håndfull mennesker 

at både storadmiralen og ~ed en gresk s~Jebnetr::ge- SIde 38). Forfatteren ~evner litiske avvikere. Tør vi her så lenge det finnes tusener 
Quisling så rett når det gjaldt ,dIes uavvendelIghet matte ellers i denne forbmdelse . tt o fh tf J B på tusener av høytstående 

f t 'l k t t f f r Norge' gJe e pa v. nes ører . . 
de britiske planer om å an- øre l aoas r~ e o. . «.Mowmckel.s tyske sympa- Hjorth? Hvem vet om han medborgere som fremdeles 
fekte norsk- nøytralitet og Og ogsa nar det gJelder tIer» og sknver at «forholdet ikke i sitt lønnkammer fel- forfølges med en fanatisme 
gjøre landet til krigsskueplass dette. spørsJ?ål og Norges er ikke un.dersø~t næ:rn:ere, ler en tåre over sin tapte som om vi skulle befinne oss 
i verdenskrigen og de fleste sørgelIge skJebne, f~ller o an- n:eno det VIrker Ikke unme- ungdoms tro og idealisme. i den svarteste middelalder? 
som er istand til å tenke svaret klart og ty~elIg pa ~e hg a anta at h~n og andre Tenker han på Gjøvikslaget, Tror de bekymrete at vi et 
nøkternt slutter seg vel også ~orske venst:eradlka~e poh- ledende borg,erhge o kretser dengang han stod skulder til øyeblikk har glemt hvordan 
i sine hjerter til ordene i Ter- tIkere, ArbeIderpartIets og kan ha vært mne pa tanker skulder sammen med sine vi er blitt hånet og spyttet 
je Viigen «Godt var det kan- Venstres i første. r.ekke, som som dem Sahm antyder i sin unge kampfeller, dem han nå på, ulovlig fengslet og mis
hende det gikk som det foretrakk den bIllIge halv- rapport». har sviktet fordi han er handlet økonomisk ruinert 
gikk - -» For kan noen nø?,!rale politikken bygget på Mens Quis~in? altså ingen kommet i så altfor «godt», undertr~kt, stengt ute fr~ 
unngå med gru å tenke på ,?ntIsk «beskyttelse» f?r det grunn o fant tIl a e~dre dette I selskap? aviser og forlag, og gang på 
hva som hadde hendt hvis a ofre hva det kostet a hol- syn pa det som tJente Nor- . gang drevet ut i fortvilelse 
engelskmennene var kommet de kruttet såpass tørt at alle ges sikkerhet, gikk de~ an- Det. er utVIlsomt ma~ge og desperasjon? Tror de be
først slik at Norge var blitt impliserte makter tok vår Forts. SIde 6 som VII se den nevnte radlO- kymrete at vi glemmer våre 
en virkelig krigsskueplass? Vi nøytralitetspolitikk alvorlig. '@,~~'®'®'®'@,'®'®~'®'®'®'®~'®'®"'/®~"®'®'®~'@/@,'M"~~~"MV.I"'l!A'J,"',,",~~,®",""'~ kamerater som er bukket 
skulle anta at de overlevende En av de s~erkeste tal~m~nn nOld.stortegnelse tor begge bmd.. under for hetsen og nå lig-
da fremdeles hadde rotet i foor dette slste var QUlslm~. Det er å håpe at det utsnitt av vår forsvarshistorie ger på kirkegården? 
ruinhaugene, at Nord-Norge Sa det er helt korrekt slIk De kan være rolig for at 
ville vært tapt til russerne Hewins formulerer det.' ,at som dette særtrykk gir, kan øke interessen for norsk vi ikke har glemt noesom-
(slik Quisling fryktet da han hadde Norge fulgt Qulslmg sikkerhetspolitikk og stimulere til ytterligere stu- hels.t. Vi har heller ikke 
med redsel fulgte den norske så hadde det, ikk~ opplevet dier innen området. glemt hvordan vi kjempet for 
utenrikspolitikk i denne kri- noen okkupaSJon l det hele I Norges sak i krigsårene. -
tiske tid), og at man hadde tatt. FORSVARETS KRIGSHI,STORISKE AVDELING I Hvem var det som ved sin 
måttet regne krigsofrenes tall Nå er jo Hewins som hår uegennyttige innsats skaffet 
j hundretusener. i maten for de norske okku- brødkorn til landet? Den må 

Forsåvidt kan det fra vår pasjonshistorikere og for al- Oslo november 1962 være nokså bløt som tror 
side være liten grunn til å le dem som ellers står og fal- tyskerne ville gi oss korn på 
redusere Quislings påståtte ler med at de gamle legender Bjørn Christophersen oppfordring av sabotører og 
skyld eller fortjeneste - ef- opprettholdes. Men en sann- Generalmajor Ports. side 6 
ter som en ser det - for at het som er så åpenbar som 
tyskerne i første omgang ik-den der vedrører disse spørs- Pra introduksjonen i Ørviks bok, FOLK OG LAND 
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Quisling SOlll syndebukk J De bekymrede 
I 

Forts. fra side 5 utenom hvis det fortsatt ville 
nerledes med de mere vær- gjelde som suveren stat. 'Jeg vil 

understreke', sa Torp på lands-
hanebetonte partipolitikere. møtet i 1936, 'at faktisk er 
For 0rvik anfører at «i sin Norge avrustet, militært sett».' 
årsrapport for 1938 innrømte 
Sahm at utviklingen nok Mens de borgerlige på den
hadde tatt en annen retning ne måte var med på å øde
enn han hadde trodd året legge de siste rester av norsk 
før. For det første regnet forsvar, ~egynte par~dooksalt 
man nå i meget mindre grad nok ArbeIderpartIet a. fa an: 
med en russisk trussel. __ , fekteiser. Da det gjaldt a 
For det andre var det skjedd l~gge la~det åpent for. et mu
en forandring i synet på Eng- lIg russISk angrep, gIkk det I 
land. - - Sahm mente at halvkommunistiske arbeider
omslaget trolig hang sammen p.arti ~ spissen, men nu b~e 
med britenes nye, storstilte sIt:.l.asJone~ den som 0rvik 
rustningsplaner og med skIldrer slIk : 
Chamberlains Munchenak- «Den europeiske fascismen 
sjon, som var blitt hilst med hadde derimot vokst enormt 
tilfredshet av hele den bor- og utgjorde nå en farlig trus-
gerlige presse. Sahm hadde sel mot hele den internasjonale 
også merket en ny tone i arbeiderbevegelse, ikke bare på 
nordmennenes holdning over- kontinentet, men også i Euro-
for Tyskland. De protyske pas utkanter - - -
tendenser hadde stagnert, I det program som Arbeider
mens frykten for Tyskland partiets landsmøte vedtok i 1936 
var blitt merkbart sterkere. trakk man konsekvensene av 
Dette, skrev Sahm, skyldtes den nye ytre og indre politiske 
særlig anneksjonen av 0ster- situasjon og sløyfet setningen 
rike og av de sudet-tyske om hel avvepning. Partiet for-
områder. Man anså ikke ak- pliktet seg imidlertid til å be-, 
sjonene som helt uberettiget, kjempe 'enhver rustningspoli-
men de hadde ikke desto I tikk' - samtidig med at det 
mindre satt en støkk i folk. lovet at 'militærvæsenet om
Selv om Norge ikke følte seg legges til vaktvern'.» 
truet militært, så man i På side 76 og flg. forklarer 
Tysklands maktøkelse en 0rvik nærmere hva det lå i 
fare for at det etter hvert dette med et vaktvern iste
kunne skaffe seg et økono- denfor et militært forsvar: 
misk overtak i Norge, hvil- «Ut fra disse erfaringer (fra 
ket vakte ubehagelige asso- 1. verdenskrig) utviklet man 
siasjoner om en ny «Hansa- teorier som denne: 
tid». - ~ - Det er helt Hadde et militært forsvar 
på det rene at det var en vært nytteløst under verdens-
klar årsakssammenheng mel- krigen, så var mulighetene blitt 
lom de tre stormakters mili- enda mindre etterpå. I løpet av 
tære og økonomisk~ styrke 1930-årene hadde de store sta-
og den norske oppfatning av ter utviklet nye masseødeleg-
sikkerhetsproblemene». gelsesvåpen som stilte de tidli-

I denne farlige verden gere helt i skyggen. Stormakte-
drev da de norske partipoli- ne rådde nå over nye, luktfrie 
tikere sitt skjebnesvangre stridsgasser, de hadde stridsvog-
spill med Norges livsinteres- ner, flammekastere og ikke 
ser og sikkerhet. Det gjaldt minst bombefly som hadde vist 
ikke bare norsk utenrikspoli- seg så effektive i Spania. På 
tikk som sådan, men også denne bakgrunnen måtte det 
det som i virkeligheten var være helt innlysende at et lite 
grunnlaget for denne poli- land som Norge savnet både 
tikk: synet på forsvars spørs- befolkningsmessige og økono-
målet. De norske venstre- miske resurser for å hevde seg. 
radikale partipolitikere ville Hvor mye vi enn anstrengte 
ikke ofre noe på forsvaret, oss, ville våre tropper alltid væ
som de alltid hadde motar- re underlegne både i antall og 
beidet fordi det var en sam- ildkraft. Når det bevislig ikke lot 
fundsbevarende institusjon seg gjøre å oppnå styrkemessig 
og de slett ikke ønsket å likhet, fikk vi ta konsekvense-
opprettholde dette samfund. ne av det og holde vårt for-
Men prisen for ikke å holde svar på ett så lavt nivå så at 
det forsvar som var nødven- alle måtte skjønne at hensikten 
dig for å sikre landet var en var vakthold og ikke krig. 
unøytral politikk med slag- Denne lærdommen gikk som en 
side til England. rød tråd gjennom forsvarsdebat-

Om denne forsvarspolitikk tene, ikke bare hos Mowinckel 
skriver 0rvik på side 52 og og Arbeiderpartiets ledere, men 
flg. bl. a. : også i vide borgerlige kretser». 

«For det andre hadde de Det har senere vært på-
borgerlige partier ved å vedta stått at den berømmelige uten-
1933-ordningen redusert mili- riksminister Koht endret 
tærvesenet så kraftig at det oppfatning i siste liten. Her
knapt nok kunne fylle de mini- om heter det på side 91 i 
mumskrav til vakthold og mar- denne offisielle publikasjon 
kering som Norge ikke kom utgitt av Forsvarets Krigs-

FOLK OG LAND L0RDG 14. AUGUST 1965 

·1· . Forts. fra side 5 burde det ha virket sinnsykt historiske Avdeling : 
«Det offisielle materiale fra «h]emmefrontfolk». Hvem at de våget å oppkaste seg 

til dommere over dem som dette tidsrummet gir ingen I' var det s~m ved o. fte over-
støtte til en teori om at Koht ; menneskelIge anstrengelser ikkle all~lne gjorde sin nasjo
efter den 15. mars (1939) I holdt hjulene i gang på de. n.a e I? \d, mel': mere enn 
h d o f b d k ._1 forskJ' ellige felter så ikke alt ; sm pIlk o. Med sm propagan

a prøv a or ere e et e Sl I - d h dd d d . t h d t 
stens forsvar. Alt tyder på at endte i rot, kaos og hun-·". ~ d a o e ~ f ~~Ie. . o. ~ 
hensikten med ekstrabevilgnin- gersnød? . ! . l~n t lpah gtO ot dO.. I lSltnt ~k-

"1 f' f O o· b k . mmne Ig e sa Isse sel -
gen 1 apn - som orøvng ørst . g s~ SItter en un e ~øm- : ke oppfattet den skjærende 
ble foreslått efter ~t de~ v~r hnger I utlan?et og ~llsser arodi i at de som burde ha 
klart. at ogs~ St?rbntanma vll- folk .uansvarlIg opg hl sa- fittet på anklagebenken pla
le bh med 1 kr~gen - v~r et botas]e og alskens galskaper serte seg på dommersetet. 
b~dre vakthold, Ikke noe vlrke- som utelukkende k~nne ska- Selv en sortsjelet kjeltring 
hg vern». de dem som var hjemme. ville ha rødmet av skam over 
Og så kommer vi på side Det er som et mareritt at en slik himmelropende 

92 og flg. til om noen lot seg nettopp disse personer kom- frekkhet, men det fantes nok 
føre bak lyset i Tyskland av mer tilbake og spiller nasjo- ikke skam i de folkene. Med 
den kohtske <<nøytralitetspo- nale helter. Hvis ikke verder; sinnsro forfulgte de tituse
litikk», den han selv formu- var fullstendig av lave sa ner av gode fedrelandskjær
Ierte slik: Vi måtte <<ikkje JUUUU'IJUUUtJuuuuU:lJUZAJUUUl. I lige landsmenn:.og styrtet dem 
la nokon mistanke koma opp å k' t h I ut i de mest rystende tra-

t . k k' t k' o ogs er Jen e sammen engen og I . om a VI ans Je en Jer pa ·U· fl o t k k gedIer. Ikke uten grunn 
eit avvik ifrå slik ein nøytra- , var VVI.1llfg Il a a ton~kekvenl se-Il forekom de oss ofte å være 
l 't t l'tikk 0 'k kr' ne. 1 are sen var eIe en- k' b l' d' l b 
l e spo I ». rVI sIver - Alt'" 1938 k tt s mn ar Ige ]ever som a-

h geo 1 Junt ,ort e er h dd . l"kh 
erom : Stortingets åpne nøytralitetser-I re a e en VISS ytre. I et 

«Siden dette «avvik» ikke klæring, meldte· von Neuhaus med mennesker. VI var 
bare var noe man tenkte på, til Berlin: « In einem Kriege! syndebukken som skulle .væ-
men ifølge Koht og andre dan- wird Norwegen tun was Eng- re avledere for. deres ~vIkt. 
net selve grunnlaget for vår land verlangt». (I en krig vil Det er nok Ikke fntt for 

. nøytralitetspolitikk, måtte opp- Norge gjøre hva England for- at de bekymre te samfunds-
gaven nødvendigvis bli vanske- langer) Dette inntrykket ble støtters om~org !or de st~k-
lig. Forutsetningen var jo at noen måneder senere bekreftet kars homofIle gIr anlednmg 
Norge i tilfeUe kom med på av den tyske minister dr. Sahm». til mange slags refleksjoner. 
«rett» - det vil si britisk side. Vårt blad har flere ganger tatt 
Nøytralitetspolitikkens brukbar· I en fotnote anføres føl- fatt i den ynkelige holdning 
het som bergingsmiddel avhang gende uttalelse av V. Neu- vår største avis Aftenpostert~ 
således helt og holdent av at haus til utenriksdepartemen- har inntatt i etterkrigsårene. 
tyskerne ikke fikk vite at det tet av 18. august 1937 : Det er ingen som venter noe 
ikke dreide seg om en virkelig «Norwegen kann nur auf die annet av Dagbladet enn hets 
nøytralitet, men om en slags Respektierung seiner Neutrali- og pueblostreker, men Af-
uoffisiell, underforstått stiling- tat rechnen, wenn er sie auch tenposten burde i kraft av 
tagen for motparten». selbst schiitzen kann - - - sin overveldende maktposi-
Her passet da, som man Steht dagegen die norwegische sjon ha vist et annet ansikt. 

forstår Quisling inn som syn- Neutralitat nur auf dem Papier, Det er karateristisk at avisen 
debukk for den mislykkede ohne eine effektiven militar- står uforstående overfor det 
politikk. Det var han som var ischen Riickhalt, dann wachst latterlige i at nettopp den· 
skurken som ødela den koht- die Gefahr, dass im Siiden dag etter dag maler opp al-
ske <<nøytralitetspolitikk» ved Deutschland bzw England, und skens helteskildringer fra 
å sladre til Hitler. Vel, hva im Norden die Sovjetunion krigens år. I stedet burde 
sier så 0rvik om dette? La Stiitzpunkte fillir ihre kamp- den fullt og helt ha gått inn 
oss høre: fen den Flotten auf norwegisch- for at nå må vi alle sammen 

«Det hjalp lite hvor snedig .en Boden einrichten». (Norge være nordmenn. Med takt og 
og tvetydig han (Koht) ordla kan bare regne med respekter- forståelse burde den ha for-
seg i offentlige taler og i sine ing av sin nøytralitet hvis det søkt å glatte ut den umåte-
samtaler med fremmede diplo- også selv kan beskytte den ~. lige bitterhet våre folk føler 
mater, når regjeringens politiske Står den norske nøytralitet deri- over all den urettferdige for-
handlinger pekte i ganske andre mot bare på papiret uten et følgeisen. Det kunne skje bl. 
retninger. På den ene siden effektivt militært holdepunkt, a. ved å behandle oss som 
hadde man regjeringens erklæ- da vokser faren for at Tyskland likeverdige medborgere, ved 
ringer, som aUe kunne høre. På henholdsvis England i syd og å la våre synspunkter kom-
den andre handlingene, som Sovjetsamveldet i nord innret- me til orde i avisens spalter, 
alle kunne se. Hvilken av disse ter støttepunkter for sine kjem- ved å gi våre betydelige av
to observasjonene ville bli til- pende flåter på norsk jord). døde sømmelige nekrologer 
lagt størst vekt på det storpoli- Og her kommer da stor- istedetfor feigt å underslå 
tiske planet? For dem som ikke admiral Raeder, som vi alt som kunne sies av godt 
hadde avskrevet våpenmakten nevnte innledningsvis, inn i om dem. Det kunne også 
som politisk virkemiddel, måtte bildet på tysk side. Tviler I skje ved å gå inn for våre 
det synes innlysende at den I noen på at det var slike Rae- kunstnere, de som nå sjofelt 
strenge upartiske politikk som dere også i England og i I undervurderes og stenges 
Norge offisielt førte, ikke lot Sovjetsamveldet? Og er det ute. 
seg gjennomføre uten et sterkt vanskelig å finne navnene og Her li~er en oppgave for 
nøytralitetsvern». planene? I de bekymrete radiosnakkere, 
Slik Quisling hevdet det Hermed forsvinner imidler- I en oppga-:e som har en. be-

gjennom alle år og slik He- tid skurken og syndebukken tydnmg sa stor at man Idag 
wins klart legger det frem i Quisling (slik rettssaken og knapt kan fatte de~ fullt ut. 
sin Quislingbiografi propagandaen fremstiller En vak~er .dag VII ~emen-

Var tyskerne da fortsatt ham) ut i kulissene tilhøyre, heten sla tIlbake pa dens 
blinde slik at de måtte opp- mens Koht og hans følge av opphavsmenn. 

Relator. lyses av Quisling? mislykkede partipolitiske 
Vi gir ordet til 0rvik igjen: pundspekulanter trer inn på ~~ 

«Tyskerne var meget tidlig scenen fra venstre. 
på det rene med forholdet. De (For ordens skyld anføres 
synes likevel en stund å ha at uthevelsene i sitatene er I 
trodd at den norske regjering uthevet av oss). 

Arkitekt 
HUSTAD 

Bærumsvn. 5 - 0. Ullern 
Telefon 55 61 29 - Oslo 
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IKan sannheten 
Forts. fra side 1 opp noen mening om hvor et dementi av bladet, men 

Willy Brandt • 

tid, sa tiltalte, slik at han forbrytersk Hitler-regimet tiltalte påpekte det eiendom- (Forts. fra s. 2) folk). «Gulosten» skjøt to 
følte seg løst fra dette til- i ville bli. melige i at dette dementi 1948 s. 164-165 har feilaktig tyske fanger og ble ikke en-
sagn. En får vel også betegne det først ble offentliggjort 48 tolket avtalen 28/5-41 som gang satt under tiltale. De to 

Redaktøren hadde i sin som en eiendommelig retter- I timer før fru Brandts vitne- bevis for «at det også efter tyskere var britiske fanger. 
avis skildret den unge Frahm gang når retten erklærte at I av}løring. På direkte spørs- 10. juni 1940 fortsatt var krig Norge hadde ingen krigsfan
(Brandt) som en slagsbroder, ! den ikke var interessert i II mal ,fra. retten ~m Brandt mellom Norge og Tyskland». ger. Artikel 4 i Lovt. 1910, 
men han forsikret i retten at' noe sannhetsbevis fra tiltal- hadde kJempet mot tyskere, Slik som det i dødsdommen s. 487, bestemmer at krigs
han naturligvis ikke hadde tes s.ide, idet den henholdt I svarte fru B~andt a~ hun ik- mot den unge Haaland he- fanger «skal behandles med 
ment i vanlig kriminell, men se~ hl det som var anført i Ike hadde kJent sm mann ter: «Den omstendighet at menneskevenlighet». Paul 
i politisk betydning. Frahm WIlly Brandts bok «Mein dengang, men at hans yen- landtroppene efter hvert Hartmann skriver s. 253, den 
hadde i denne tid ikke del- Weg nach Berlin». Tiltalte ner hadde sagt at han Ikke måtte kapitulere og hele 7/9-44: «Wold refererte med 
tatt i politiske diskusjoner og erklærte hertil at da var hele hadde gjort det. landområdet ble okkupert av- forferdelse en opplysning 
hadde bare skrevet etpar prosessen' «Unsinn» og fikk Som man vil se blir det sluttet ikke krigen, som ble han hadde fått fra britisk 
avisartikler om fisking og et herfor skarp irettesettelse av anledning til å komme til- fortsatt av Kongen og Regje- hold om at de briti:ske myn
måneskinnsdikt (munterhet i retten. bake til, dette punkt senere ringen fra dens sete i Lon- digheter aktet å arrestere 
rettssalen), men han var Som et bevis på gehalten når nok et norsk vitne efter don». (Riksadvokatens Med- quislingene i Norge og be
kjent for isteden å ha for- av det som står i Brandts rettens bestemmelse blir av- ,delelsesblad, nr. 3, s. 9). trakte dem som britiske 
søkt å overbevise sine poli- nevnte bok nevnte tiltalte så hørt. Skriftvekslen er også be- krigsfanger». Eksilregjerin-
tiske motstandere «med Brandts beretning i boken om Et t h d kt . tt kreftelse på pkt. 6 i de tre gen protesterte, men det kan 
knyttneven». I denne sam- den farlige overfart fra Lu- anne ove pun l.r~' - avtalene 16/5-44 og på Kong ikke sees at dette beskytteI-
menheng ble det av forsva-I beck til Norge. Tiltalte had- ~akken ,:"akr Brahndts publIsISt- Haakons standpunkt 26/8-40 sestiltak mot eksil villskap 
ret ført et VItne, hdlIgere de snakket med skIpperen . . om o upasJons l s an og e ra a t, og den allierte . ., . IlS e vlr som et under ver- kk' t'l t d bl ffI 
«gautaler» for NS Jungbluth, I som hadde fortalt at det den~ ,d;ns~ngen, speslel1 hans bok Om borgerkrig i hans utsagn okkupasjon fra 8/5-45 (da 
som sa at han vel ikke ville Igang overhodet ikke var no- « or ryte Gre o~llan r~ tyske- 24/12-40. Og hva annet skul- tyskerne kapitulerte overfor 

. . . re» og « uen a Kng» Om lb' '11 l I d Il' .. karaktensere den unge Her- en polIhkontroll på sjøen og d f bl d . I e sa otasJe og l ega e or- e a lerte og, dIsse lflg. av-
bert Karl Frahm som «slags-! at han ikke hadde hatt noe den kørste'd eh edt fra hans ganisasjoner og snikmord talene 16/5-44 overtok total 

. a vo ats Sl e ev et at han o dlf b dt I kk ') t l o bror», men vel som «Rabau- mntrykk av at den unge I ' t k' f b være nar ens ags er or u o upasJon, var e ve ett ar. 
ken». 'Da vitnet ble spurt II Frahm følte seg forfulgt. Hanlmt'letnle «frIgS or rkytl~re»,.noe såvel under krig som okku-I'Først da oppga britene 

. . . l a te ant mer elg sIden' . N bl t l Ak h f l Jf om han kJente hl at det var var kommet ,ombord l temme- .' o pasJon, men l orge e o e- ers us engse. r. stor-
reist tiltale mot Frahm for! Hg løftet tilstand og hadde t~eltted °k~ldl Jlo ffantes p~ nors~ rert og betraktet som helte- tingsmelding nr. 64 for 1950, 

l a Sle se ra vanlIge kn- .. Edd t b'l I 11 12 B . k grov legemsfornærmelse, om kvelden fortsatt festin- . Il f b d gJernmger. nn og mor e lag, s. - . ntene to 
• o • mme e or rytere. Om en o t . d d Sk'k d dIt t k gJorde bade anklageren og gen sammen med skIpperens d b k h d '1 pa o Jø er ve rI eru - me seg mr o e etc., men 

Brandts advokat innsigelse, datter og venner. Under he- a~ dr~ o en l ev be~ ~l talte tjernet i 1942 ledet til frifin- de rapporter «Home Office» 
men retten tillot likevel le overfarten hadde den un- a fe ;~r en t~red o l ?llen neIse fordi morderne var må ha fått om hele jurisdik-
spørsmålet og Jungbluth be- ge mann sovet trygt i kahyt- HOPP or krmg l. en l ø ~e «patrioter» (hjemmefront- sjonen under alliert hegemo-

o. . o .. aager onvensJonens ulovlI- .. N 'bl' k ff l' kreftet a ha kJennskap tIl ten. Sa særlIg «farlIg» had- t' k' f' S nI l orge lr no o ent 19-
slike anmeldelser. de det hele neppe vært. ~e par ls~n ~lg ør~ng. 1'1l?m JUUl..AJUUUUUZJUZFJUUUUUuuv. gjort en gang. Vi har nå fra 

Statsadvokaten forsøkte så Ellers ble det også fra B::~~tg:a.de ~~fø:~;~i~t~~~ S. Id Ralph Hew~ns>i 1965 fått.me-
eft.e.r beste landssvikprose,ss- Brandts advokat innrømmet t h . b k f d h d'd i oVJetso at re opplysnmge,r om eksIl re-. a an loens oror a e, j • • t' d . L 
mønster å diskriminere og å at Frahm dengang ikke var h d t t Hk' I gJermgs l en london og 
skremme vitnet ved å spørre eftersøkt av Gestapo men ev '~k akaager on;ensJo-l· Forts fra side 4 tilstanden, spesielt rettsopp-
om han med sine 70 år fak- han hadde likevel «f~lt seg nen.1 e unne adnvenk ~s me- . gjøret i Norge, i forhold til 

truet». re l annen ver en~ flg, at i vekk aU' skitten. De andre internasjQI1?l rett. Han har 
tisk kunne huske denslags ..b.ap'1~dde.-4or .. herhget» de aikk ut,1 men vi ble der og fra London overforl" verden 
detaljer. Jungbluth svarte at Det kom ellers rett som t k t E>~ han ikke led av alderdoms- s?vJe IS e par li?aner og spe- vasket og vasket, vi brød oss utropt: «Norge har levet på 

det var til skarpe sammen- slelt ha~de fremhevet en tale ikke om betjeningen, som en løgn de siste 25 år». 
svekkelse og at han som tid- støt i retten. Tiltalte reiste av Stalm om dette emne. ville ha oss ut vi hadde 
ligere jesuiterpater hadde en I således innvending mot den Da tiltalte henviste til o erskr d t d 30 . tt Men løgnen varer ved om 
utmerket skolert hukommel- ene dommers habilitet fordi Brandts deltagelse på rød side s~m vare r:gle~ent~ll~~t ene I norsk-~ysk kri? fra 9. april 
se. han stadig ble avbrutt av i den spanske borgerkrig ble 'kk o. .' va~ 1940 hl 8. mal 1945. Frem-

Samme diskriminering ble denne slik at det ikke ble han avspist med at også den l ~ 7er~dsape IfJ~n, me~ VI kalt ved ugyldige eksile an
naturligvis også anvendt noen objektiv rettergang. Ef- berømte Nobelpristager Er- vas de VI e~e .glla e.kokg ort- ordninger og opprettholdt 
overfor anklagede når det ter tre timers rådslagning nest Hemingway hadde kjem- ~y e :-kVI VI e :r e u. overfor folket og domstolene 
var anledning, spesielt i for- kom retten tilbake og leverte pet mot Franco i Spania Til- sa en t sa o om dent ol It St er °V~ ved fortielser av det som 
bindelse med Det tredje Rike efter vanlig norsk oppskrift talte svarte hertil at' He- k'· a te nat v~rt \kS u . tt ~ først fremkom i 1947 fra Ru
- noe som heller ikke er kjennelse for at dommeren mingway senere hadde inn- ~~~~ _a fe. ~ t e '~'Yt e ge «Krigens: Dagbok» I, s. 
ukjent i norske rettssaler. ikke skulle vike sete. Til- skrenket seg til å være for- d or l de mllhære 410: «9. juni kapitulerte jeg 
Bl t t bl B er en or re en or re - vor d d . 

an anne e renner talte forlangte så oppnevnt f~tter,. mens Willy Brandt meningsløs den måtte være. mte.dske fgtJenværelnd; norske 
spurt om han ikke hadde ny forsvarer, men også dette VIlle bh tysk bundeskansler V· l t'lb k 1'1 kl o s rI re er». A tsa totalt, 
vært i Hitlerjugend. Hertil avslo retten under henvis- Redaktør Brenner hadde l øp \.t ~ It ærfnebva- ikke bare landtroppene som 
svarte han at som kjent var ning til «kontinuiteten» i bedt om å få føre 19 vitner reI' mer: dl var s °treDorhaud- dødsdommen mot Haaland 

Il h o kl g' o 'se se sa e rene u. e a - bl b d a e av ans ars asse Jen- rettergangen. Forsvareren men retten avviste til a be- d g' °tt d' f k eegrunnet me . S. 313: «I 
nom lov tvungne medlemmer erklærte forøvrig rett ut at gynne med 11 av disse deri- ~ Jennomg~ en esm e - I løpet av noen timer var det 
av HJ. Hvorefter retten da han slett ikke aktet å tre blant flere norske so~ Ar- dSJol'~gProsess I .enkanbnbent av-' norske sjøforsvar slått grun-
t k' o l t h . . ' e In , mens VI s ru e oss d' . kk o o ' opp spørsma e om vor- tilbake. belderpartiets daværende, t 19 ISty er». S. 411: «Va-
vidt Brenner ikke var så ung Et h dk' som værs . t'll t d t o dt . av ove pun tene l sa- sekretær den norske gene- EdI' l f' . kl d pens I S an en er ra l 
dengang at han ikke var ken var hvorvidt Willy ralkonsui i Jugoslavia Bryn dno e 19 ~e Il. -. Vlkt ef - kraft den 11. juni 1940». 
istand til å bedømme forhol- Brandt hadde skutt mot sine og tidligere presseattache i fef . pa oss, o lo glva . rt°r Motsatt høyesterettsdommen 
dene i Det tredJ'e Rike rik Idd h 9 b OlSerene - og sa marsJe e . Rt 1948 164 165 d - an smenn a an i 1 40 le Berlin Jens Schive. 6. for- . t . f dt Id tI. , s. - ,er og-
t 'g E d eati'l 'k d VI U som gJen ø e so a er. o o '11 d . l. n av ommern s I le t norsk uniform. Selv handlingsdag søkte imidlertid ' sa vapenstI stan en gJøres 
o~ med . at han bare kunne hadde han tidligere erklært tiltalte om å få føre seks av til kapitulasjon og bare skul-
kJenne tIl det fra bøker for at han ikke hadde båret vå- de vitner som tidligere var tyske tropper (ved Andals- le gjelde Nord-Norge. Skjønt 
«D~ var jo dengang ~lett ik- pen, men på basis av vitne- ~litt avvist under henvisning nes). Og forbausende nok v;,åp~nstills:t~ndsavtalen fore
ke I Tyskland, men l Sudet- utsagn fra to norske vitner i tIl at han ellers ikke kunne gikk selv denne rett med på la l UtenrI~sdepartementet 
enland !» en tidligere rettssak, måtte føre bevis for riktigheten av det tiltalte krevet trass i I da rettsoppgJøret begynte i 

Hertil svarte anklagede hans advokat nu medgi at så det h1;ln hadde anført. Blant statsadvokatens protest. Den juli 1945 ble den fortiet til 
opprørt: ' «Vi sudetertyskere var tilfelle. I forbindelse a?net gj~ldt detote hans vik- bestemte at den norske diplo- desember 1947 og ~e fo~ti~de 
var ofte bedre tyskere enn med denne sak ble forøvrig tIgste oVItne nar det gjaldt mat Bryn og ytterligere 5 avt~lene. som ~ksllregJerm
mange i Riket, for vi hadde Brandts norskfødte frue Rut spørsmalet om Brandt hadde vitner, deriblant en journa- gen m~gl~k 16/5-44 ble f~rst 
tidlig fått føle hva ufrihet og ført som vitne. Hun var i et kjempet mot tyskerne i Nor- list Susanne Sievers som be-I offentlIggJort av Utenflks
undertrykkelse betyr». Og dansk kvinneblad i et interv- ge, Bryn. Sistnevnte hadde finner seg i 0stasia skulle' departementet i 1950 i «Over
når det først var tale om for- ju tillagt en uttalelse om at stilt opp det «labskauskompa- avhøres. Og rettssaken ble enskomster med fremmede 
ståelse i ung alder, fortsatte hennes mann hadde kjempet ni» som Brandt en tid til- som følge herav utsatt på stater 1940-45». 
han, så betvilte han på sin I side ved side med de norske hørte. Dette vitne måtte der- ubestemt tid. 
side at Brandt med sine den- motstandsfolk mot de tyske for vite om hans enhet hadde --------------------------
gang 17 år kunne gjøre seg soldater. Hun hadde krevet deltatt i sluttkampene me<i de L0RDG 14. AUGUST 1965 FOLK OG LAND 7 
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SIi:yld o;: Soni 
(Forts. fra side 4) ~ ?ent Nass~::k :an gjOrde! :1/ ---,:~~ fl~.~'it'-"'*: ~ .JJ~~.J. *;. ~ · -=.-.: - _-: 

Eden ingen vanskelighet i ål l 19.5.6. Me~ d~ Pa~dit~ehru, ~.w. dd '""'"~. ~ .[;AIUI 60, 1UlI'- -"ii!'II~ 
overmanne en så svak stat I~dlas regJermgssJef, l 1961 ._~. ,. - , ~ Tt -, _----r. 
~om Egypt. Selv .synes han! gikko til . krig m.ot Portugal . )g t jr O e X. 1, -=---
a ha vært inspirert av den I for a :v~nge gJennom sitt HINM . . e 
rosverdige. streben efter å. krav p~ .Innlemn:else av den ANNEN HITLER lers polItIske system». Medo I burde kanskje sende repre-
bekreft~ eIendomsrettens u- portugIsIske besIddeise Goa, o Den verdensomspennende I to utropostegn efter. Hv:a na I sentanter til dette «parla
krenkelIghet gjennom med da stod hele verden der for- andsterror efter annen ver-: det matte ha med HItlers menteb> ? 
mak~ ~ hindre president Nas- ferdet. Gjenn~m :nange år denskrig har ovært utrolig feltherretalent å gjøre? I 
ser l a overta Suezkanalen. hadde. N~hru mnehatt det vellykket, og nar det gjelder * * 
Det har vel ikke falt ham inn' ubestndelIge ry som fremste h~tspropagandaen mot Adolf ZIEGLERS BOK BESLAG- ANMELDELSE MOT 
at denne demonstrasjon av eks~?ne~t for den velsignel- ~Itler og hans Tredje Rike, LAG I ,NVRNBERGANKL 
eiendomsrettens ukrenkelig- s~snn:e Ikke-vold og forson- sa har den ført til at samme TØSTERRIKE. AGER 
het kom temmelig forsinket lIghet. Hans vane med å Hitler har fått dårligere ryk- Når vi nevner hetsen mot Generaloberst Alfred Kel-
når man betenker at England holde forelesninger for andre te enn Fanden selv. I gamle Adolf Hitler (som endog ler har anmeldt den nu i 
på Potsdamerkonferansen i statsmenn om deres svikt dager var det bare de mest overgår den England i sin Frankfurt a. M. bosatte advo-
1945 billiget Polens tilegnel- når det gjaldt disse moralske forherdede som våget å nev- tid fikk satt igang mot Na- kat Robert M. W. Kempner 
se av all eiendom tilhørende begreper som han selv be- ne Hinmannens navn men i poleon), så kan vi nevne at: for «mistanke om medvirk
Schlesiens og Pommerns inn- kjente seg til, kan ha irri- våre dager er det vis~t enda den bok vi har solgt og fort- ning til mord». I begrunnel
vånere! Som en mager kon- tert mange, men ingen tvilte farligere å nevne Hitlers uten sattJ selger gjennom FOLK sen heter det at det ubetin
sesjon til tidens ånd, ble det ~t sekund på oppriktigheten i forbindelse med en rekke OG LANDS BOKTJENESTE get bør prøvøs for retten om 
bekjentgjort at de britiske l hans o:verbevisning og ren- passende skjeldsord. Og det- «Adolf Hitler aus dem Er~ Kempner i egenskap av 2. 
og franske tropper, som heten l .hans motiver. I te gjelder ikke bare i det leben dargestellt» av den USA-anklager under Niirn
straks hadde bombardert venstreradIkale kretser i Vesttyskland hvor det er en tidliger generalintendant ved bergprosessen har gjort seg 
Port Said, hadde rykket inn England og USA ble han av de groveste kriminelle for- nasjonalteatret i Weimar skJ:'ldig i brudd på de rettssta
i Egypt for å beskytte det æret som en statsmann av brytelser å «gjenoppleve na- Hans Severius Ziegler nå er telIge grunnsetninger og om 
mot et angrep fra Israel! en moralsk kvalitet som in- sjonalsosialismen», men også blitt beslaglagt i Østerrike, ~et, «spesielt kan legges ham 
Hverken Stalin eller Hitler gen av: de andre ,statssjefer her i vårt eget velsignede ~fter krav fra den utrettelige I tIl last henrettelsen av gene
har noensinne fremlagt en/med mmdre høytstående mo- Norge. Selv en ellers uredd Jødiske «nazi»jeger Simon!raloberst Alfred Jodl, som 
så absurd svindel for å rett- ralbegreper kunne nå opp kar som oberstløytnant E. Wiesenthal, som fremholdt var det rene mord». Det skal 
ferdiggjøre en væpnet aksjon mot. Fjærli med sine uortodokse at boken inneholdt en for- . imidlertid være liten utsikt 
for å nå et politisk mål. Det forekom derfor verden synspunkter på så mange herligeise av Hitlers «Tusen- til at riksadvokaten i Bayern 

Det ydmygende resultat av u~rolig da den~e store for- ting, voåger ikke på dette årsr~ke». Det kan i denne v~l . befatte seg med denne 
dette eventyr er altfor kjent kJempe,r for. Ikke-vold ,og punkt a stille seg utenfor forbmdelse ~e,:,nes at forla- pmlIge sak. Av he~syn til det 
til at jeg behøver å rekapi- forsonlIghet l 196,2 ?av sme «de~ gode selskap». I en artik- get nettopp l dIsse dager har «~ode forhold» tIl okkupa
tulere det her. Fordømt av ~rop~er ordr~ tIl a trenge keI I MORGENBLADET skri- sendt ut nytt og forbedret sJonsmaktene, 
FN-hovedforsamlingen ikke mn l et omrade som siden ver han noen rosende ord om opplag av boken, som bør 1e-1 
understøttet av USA eiler av 1510 ohad?e vært portugisisk Hitler som feltherre, bl. a.: ses av dem som ikke lar seg 

* 
de selvregjerende Dominions, for a tvmge ga~ni~onen ~ «Det .er i alle fall ikke riktig avspis,e ~ed orienteringer fra PRINS BERNHARD 
i Commonwealth, og til og! Goa med makt tIl a overgI at HItler bare var en dilet- det JødIske «Dokumentati-. SOM KRIGSFLYVER 
med, sa man, truet med en I seg! I venstrekretser be- tant og en idiot. Mange av onszentrum», men, selv vil! . . , 
salve atomsprenghoder hvis gynte st~aks krampaktige, de avgjørelser som de tyske søke den virkelige sannhet. : De~ er tydelIgVIS Ikke ba-
det ikke gav efter, vendte de ~en forgJoeves forsøk på å generaler har kritisert efter * i re WI~ly Brandt so~ har en 
invaderende prompte tilbake, fInne et. p~udd sonLkl.lJlne.. k.!'i~.!!! .. .Ya.r: basert nettopp på i ~oe tVI~som t;ysknasJonal for-
til sine skib og reiste hjem. ~ettferdiggJøre d~nne hand- en sa~let po~itisk!militær SAMME WIESEN"T1lAI. . ~tId. I tidssknftet for det ne-
Heldigvis førte imidlertid lmg. ~an ku.nne Ikk.e hevde v~rder~ng av ~Itler, og var er ellers misfornøyet med de i de7"landske fIyvapen l' «be 
dette skritt til krig ikke til at IndIas naSJonale SIkkerhet kngførmgsmesslg «sunne» vesttyske partier som· «tar i VlIege~de Hollander» .Lort el
noen ny Nurnbergerprosess. krevet okkup~sjon~n av Goa, nok. Eksempelvis Russlands- for meget hensy~ til gamle II ~:r prms Bernh~rd nu for 
Istedenfor å bli sendt til eller at et lIte, f]er.nt land felttoget og hjelpen. til Mus- og nye nazister» av valgtak- rste gang a~ han l 1944 del-

som Portug l t 't' l" . Af 'k MO' , tok som allIertl kamp flyver 
Spandauerfengslet for sam-I . . a u en man 1m so ml l n a». en sa grI- tiske grunner. Han forkyn- ' . . 
men med Hess å dele «de betydnmg eventuelt kunne I per den· store skjelven ner også at han til høsten I forskJel~ge bombeangrep. 

o tt h' "1 G b tI . . , . For denne mnsats ble han ny-
meget harde og umenneske- se ~ en a;r l ~arsJ tI oa o ers øytnanten og han tIl- VII stifte et «europeIsk par- l' b 
lige livsvilkår» (for å sitere for a falle mn l India og er- føyer skynnsomt en forsik- lament» for alle politisk ~g eæret med ,en, honorær 

. . ' obre det Ll·k·e . It' t d tt d 'kk ' . . ' I tIttel som b r I t l s k fly-Wmston ChurchIll) fordI han o· menmgs ~s rmg om a «e e og I e rasemeSSIg og relIgIøst for- . ' .. 
«hadde anstiftet en aggre- v~r det a for~ekte at den m- (betyr) noe forsvar for Hit- fulgte, Også det norske NS I g~neral., Prms Bern~ar ou 
. k' d t t . t dIske hær VIlle befri denne Llppe-Blesterfeid er mnfødt 

S]O~S r~g, f e~ St Øfs e (l; er;;- lille havn på Indias kyst ~'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,~~'@,'%'%'@,'@,'@,'%'@,'@,'@,'@,~'@,'@,'@,'@,'@,'@,'@,'%'@,'@,'%'% tysker og var bl. a. medlem 
n.atsJona e 0dr ry eseL» or a overensstemmende med øn- k av Reiter-SS. Da han giftet 
Sl ere over omm vanselighet ha kunnet tvin- provins. Dette mål kunne 

) b A th er E;wren- skene til dens beboere som ge Portugal til å gi efter bare nåes hvis man brøt seg inn i det hollandske kon-
c~, ~gavf n, 10nkY . en St~lg for størstedelens ved 'kom- . b gehus skiftet han tydeligvis pa reIse or l u sunøs l _ gJennom ruk av økonomis- motstanden til Katangas inn- . l't t 'kt' d' 
baketrukkenhet på De vest- mend~ besto? av kr~stne, og ke sanksjoner. På en presse- vånere, og FN-generals ekre- nas]ona len Ig grun Ig. 
indiske øyer å gjenopprette som. Ikke VIlle regJeres av! konferanse kort efter at hans tariatet vek ikke et øyeblikk 
sin helbred! (Jamaica, i den en hm du som Nehru ,eller av tropper· hadde besatt Goa I tilbake for å gå til krig. Man 
britiske forfatter Ian Flem- den brogede samlIng av for~larte Pandit Nehru sin kunne kanskje argumentert 
ings hus «Golden Eye»). v~nstreradikale og kommu- akSJon vennlig mildt slik: med att krigen slik den ble 

ms ter, for det meste ateister «Anvendelsen av makt står ført av FN var noe helt an-
Det annet eksempel på at under ledelse av Krishn~ os~ naturligvis åpen når øye,;. net enn krigen ført aven 

en. grep til krig. som politisk Menon. Den indiske regjering blIkkets gunst tilsier det». totalitær hersker som Hitler. 
mIddel efter HItlers foreta- innrømmet stilltiende dette I henhold til denne store Dessverre ble det imidlertid 
gende i 1939 til befrielse av idet den avslo å avholde e~ forkjemper for forsonlighet i løpet av kampen mot de 
den .gamle tyske by Danzig, folkeavstemning efter at den var I:Iitlers eneste forbrY-i ulykkelige katangesere stadig 
er l forhold. til ~nthony bitte lille portugisiske garni- telse l 1939 følgelig den at vist fotografier i presse og 
E.dens Egyp.tmvasJon en I son hadde kapitulert. Endelig han ~nvendt~ makt i et u- fjernsyn av sykehus og sko-I 
ganske beskJeden affære, I kunne man heller ikke si at gunstIg øyeblIkk. ler i Elisabethville som var 
men likevel i enhver hense- I Nehru ikke hadde annet å; T'l l tt t d ødelagt av angrI'pernes bom-
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end ltf b d' o o . . l S u ør en nevne et 
e ang mere o~ ausen e: gjøre for a fa bIlagt striden. enda ferskere eksem el da ber og granater. Samtidig Abonnementspriser: 

~nth?ny Eden VIste seg l Som FN-medlem hadde In- FN's generalsekretær p fdr så innløp det uopphørlig beret- Kr. 40,- pr. år, kr. 20,-
andelIg forstand som en lev- dia høytidelig forpliktet seg k t t'd'd 'o' k . f d 18 o h ~ or l Sl en som varen nmger om massa rer og Fr. halvår i Skanfiina"ia. Ut-
nmg ra et . ar undr~ da; til ikke å bruke makt eller 1963, ikke nølte med å å til redselsgjerninger begått av landet kr. 25,- pr. halvår. 
~et ~aro hetker~ns anerkJen- true med maktanvendelse krig for å slå ned provfnsen de ville krigere som FN I nøytralt omslag innen-
~ VIS a sutte oorbl!-nd med mot et annet medlem, men Katangas motstand. Det 0- hadde hentet fra Ghana og l d 

sme naboe,r fo~ a reIse krav, han kunne vende seg til sik- litiske mål som man sItte Etiopia. Man kom derfor ik- an s: Kr. 50,- pr. år, 
ekte eller Imagmære, mot en I kerhetsrådet med en appell, inn vepnet makt for skulle ke forbi den slutning at kr. 25,- pr. halvår. 
annen nabo som. stod alen,e., om å ordne striden på frede- gjøre det mulig f~r visse krigføringen i året 1963 var Løssalg kr. 1,00. 
Det va~ d~rfor t Ik~e sæ~~~ lig vis. Hvis kjennelsen var amerikanske finansinteres- nøyaktig like barbarisk og Bruk postgironr. 16450. 

f
overras en ~ a an gl. : falt ut til fordel for India så ser å overta de rike belgiske blodig som noensinne I Utgiver AfS Folk og Land 
rem mot VIllmannen presI- ville sikkerhetsrådet uten kopp . . d Kl' Viking Boktrykkeri - Oslo ermme, l enne ongo- ___ _ ___________ ..: 
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