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• I 1940 Den norske kapitulasjon 
Ordl'-ydeo'av avtalene.,.æresorderkl~rinl:en m. v. 

--###~~--~#--###_#-------#_----~--l FREMDELES RADER DET STOR UKLARHET '. 
OMKRING DEN NORSKE KAPITULASJON I i JUNI 1940. KAPITULASJONSAVTALENS ORD-

~ LYD ER LITE KJENT. VI HAR FATT ANMOD-
\ NING OM NOK EN GANG A KLARLEGGE 
~ FORHOLDET OG GJØR DET I DET EFTER-
t FØLGENDE: ~ 
\, ~ 
~~##~#######,~~#~~~#~####.~# •• ###~ 

overkommando for å oppfyl- kapitulasjon. Forhandlingene 
le kongens og regjeringens ble ført mellom den lokale 
pålegg om å avslutte krigen. tyske øverstkommanderende 
Før avreisen ble det i kring- i N9rd-Norge, general Dietl Krigsfangenl1 ble frigitt av tyskerne 
kastingen nordpå sendt ut en og den av general Ruge, som .. .. 
tåket erklæring ved uten- fungerende sjef for 6. divi- FIendtlIghetene mnstIlles mel- ske myndigheter i Narvik. Sårede 
riksminister Koht, hvor detsjon utsendte befullmektige- lom de deler ~v den. norske for- tyske krigsfanger i krigslasarett 
var snakk om å fortsette de offiser, oberstløytnant svarsmakt - 1 det følgen~e be- eller. sykehus skal bli der til der 
kampen for Norges selvsten- Wrede-Holm. Efterfølgende nevnt. «.Norske .No~darme» - forelIgger transportmuligheter, 
dighet fra eksil og også ge- .avtale ble avsluttet ~ ,som hIttIl har statt 1 kamp med men da' skal de på lignende måte 
neral talte bevisst den tysk~ forsvars~akt - og de overgis til den tyske forsvarsmakt. 

Noe I~OKAL KAfJTULASJONS-, tyske strl~skrefte~" l, Nord-Norge, Qen !J.Qrske n()rg~rme ,overleverer 
, gjøre.A"V'J.'.ALEFOkt:DtvIS.JON.clen 9/61940 kl. 24 (n~rdisk tid)sn:u-est 'en navneliste over tyske 

fordi forhandlingene med 'F 1 'd ka'tu1 . l' og på efterfølgende betmgelser: krIgsfanger i lasaretter eller syke-
t k 'kk ø gen eplasjOnsavta e er h Il r d ' ' 
ys ternOe .ennu kl ~tulvar, be- avsluttet mellom sjefen for' de 1. Dea norske nordarme for- us le er 19nden e. Inknen lSd' jun~ AJle de sydlige divisjoner 

kapitulerle eflerhve;t ·gyn. g mgen apl aSJons- tvske strl',dskrefter 'l' NO'rd-Nor e' Ik o.ver.everer en nors e nor arme 
l '; g P i ter seg til senest innen 18. l f f 

avta e underskrevet. ,generalløytnant DI'etl d' " tI sJe en or den tyske forsvars-og en av juni 1940 kl. 24 å overlevere k' N 
I juni 1940 hadde alle de. På Spiankup .ved Bjørne- sjefen for de norske tropper i samtlige krigsfanger i sin vare- ma t 1 orge en fullstendi? nav

sydlige divisjoner kapitulert fjell ble det sa mnledet for- Nord-Norge general Ruge ut- tekt til den tyske forsvarsmakt. llefortegneJ.se over tyske krlgs!an
og det pågik~ bare kamp:r ha:hdling~r. . orn..d.e:?- .~iste sendte befullmektigede offiser, Overleveringen i henhold til for- fr~' ~:nfr:e~ ~ortført av alhert~. 
~e~lom de~ ~~te norsk-e dl- norske dlVlSJO.,: VISJOns, oberstløytnant Wrede-Holm. angående anmeldelse fra de nor- rålt e norske høyhetsom 
VISJon, 6. dIVISJon og tysker- :;:.', 
ne. I disse kamper i Narvik
området deltok det også 
tropper fra de allierte sam
men med de norske nøytra.., 
litetsfO:rsvarere, men' da diSse 
allierte tropper under pres
set av den tyske offensiv på 
vestfronten i hui og hast og 
uten forhåndskonferanse 
med den norske overkom
mando ble evakuert, ble 
stillingen for de norske 
styrker uholdbar. Under 
disse omstendigheter gav re
gjedngen Nygaardsvold or
dre til general Ruge om å 
innstille fiendtlighetene og' 
avslutte en våpenstillstands
avtale med tyskerne. Selv 
dro Kongen og regjeringen 
på et britisk' skip til Eng
land og beordret også sjefen 
for 6. divisjon, general 
Fleischer til å følge med 
somsåkaltl militær rådgiver. 
Den norske forsvarssjefen, 
general Ruge, overtok da 
også den direkte kommando 
over 6. divisjon. Forsvars
sjefen hadde, ellers komman
doen over samtlige norske' 
stridskrefter tillands, til SjØS" 
og i luften. Via Sverige søkte 
han kontakt med den tysJreOberst 'Getz' dagsbefaling som,lorkynner kapitulasjonen a1J den sist~ n'orske divisjonulenom 6. div.' 

2. Alt krigsmateriell tilhøren
de den norske hær, marine og 
luftvåpen samt det krigsmateriell 
som de allierte tropper har latt til
bake i Norge - enten det 'er i 
hendene på de norske tropper 
eller i lagre, magasiner eller hvor
somhelst ellers i Norge - skal 
utleveres til den tyske forsvars
makt i den tilstand, hvori det nå 
er. Med krigsmateriell forståes - -

3. Den norske nordarme skal 
ikke foreta eller tillate foretatt 
ødeleggelse av noesomhelst krigs
materiell (jfr. nr. 2). Heller ikke 
av noesomhelst kommunikasjons
middel - - - eller av sam
ferdselsveier eller kvadrater, like· 
S'om den forplikter seg til ikk~ ! 
tillate, noensomhelst sabotasjehand
ling. 

4. Den norske nordarme for
plikter seg til å gjennomføre 
øyeblikkelig demobilisering av 
alle slags troppeavdelinger - -
hvilket på ethvert sted skal kon
trolleres av den tyske forsvarsmakt. 
Alle «innkalte» norske menige 
og underoffiserer skal snarest 
dimitteres til sine hjemsteder. De 
norske yrkessoldater og samtlige 

loffiserer som fremdeles befinner 

ForIs. side 2 
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Den levende døde K. apitnlasi.onen -/ Besøk bo~ ~eharff ... nbf.r=. 
For/J. fra Jtde 1 . 

D seg i tjeneste - - skal bli di-, F ··d . . . bl' ff k' å ; 
et er vel ikke riktig at \t t t k ·ftl· d: or noen ar S'l. en mVl- lee tlv p grunn av kor~ 

• t o ml er mo s Cl 19 æresor om terte S h ff b . . Ch' b ts var røs er taus nar J. B. å t flb k f T 'lr i c ar en erg noen rupsJon l langs em e -
Hjort fyller 70 år. For selv re. l I a. e ra m~ Itær st! mg og: «landssvikere» hjem til seg. verk. 
om FARMANDs redaktør i o~ IK~e a delt~ I kngerske eller' Det var med glede vi mottok 1 dette fikk han altså rett 
et festskrift for J'ubilanten flendthge handlmger mot tyskerne I innbydelsen og det ble i Så han like klart når det 

eller deres forbundne sålenge den I nh t· ., 
bare såvidt antyder at t k f k h Id N ,san e noen mteressante tl- gjelder Norg.e og NATO? ys e orsvarsma t o er orge' . t'lb gt 'h . . «selv stod han en tid i NS» b tt i mer VI l ra e l ans sel- NaturlIgvIs kom han også 
og dagspressen i sin overvel- esa . 'skap. Han kom inn på man- meget inn på «1andssviklov-
dende hyldest til den gode 5. - - - - Utlevering til ge av tidens og fortidens givningen» og Regjeringens 
demokrat fintfølende sprin- (yskerne av soldater i Norge til- problemer omkring Norges og Arbeiderpartiets for-
ger over denne beklagelige hørende de allierte i krig med og det norske folks stilling, i svarspolitikk før 1940. Som 
kjennsgjerning, så stiller sa- I Tyskland. men det vil føre for vidt å I kjent mente han at de hadde 
ken seg jo noe annerledes I 6. .~_ .__ Utlevering til komme inn på alt det her, ,stelt det slik til for Norge 
for oss i «den hårde kjerne», !Norge av samtlige norske krigS- Men noen saker skal jeg at de burde vært stilt for 
For når alt kommer til alt, ! fanger. nevne. riksrett. 
så rakk jo den samme Hjort I . Scharffenberg mente at det Vin fortalte ham om Bon-
utrolig meget i den tid han 7 .• ~ -- - I?e n~rske offlse- var meget uklokt av Norge å delagets stilling efter 1945, 
stod i NS. ,Han var partiets rer far Deholde sme sIdevåpen. være medlem av NATO. I I hvordan dette lag satte i 
nestfører, hirdsjef og fylkes- _ ~e~ge kontra~erende parter tilfelle aven stormaktskon- gang særoppgjør mot formo-
fører i Akershus, foruten den torpltkter ~eg yl å overhold~ flikt ville landet straks bli dede «landssvikere», Og vi-
mest benyttede taler og der- l denne . kapItulaSJon, som trer J krigsskueplass og ingen kun- d.ere at Bondelaget forlangte 
til stortingskandidat, Stort I opp angs Frognerkilen. kra~t I og med at den .under- ne da hindre at vi ville bli beviser for at man var blitt 
mere kunne det J'o ikke falle' - - .- sknves. Avsluttet og utferdIget okkupert. Efter selv en rela- medlem av NS på grunn av 

1 skuespillet pl Akershus ble 
på en enkelt mann. Men' Knut Alfsøns skjebne ført frem For den tyske forsvarsmakt tivt kortvarig okkupasjon, manglende åndsevner, der-
Hjort rakk likevel mere. Han li for bøndene. Tenkte noen av DIETL mente han at det ikke ville som man igjen skulle kunne 
var partiets ideolog, som, dem seg noe ved at ogsl han generalløytnant bli Igjen noen synderlig opptas som medlemmer i 
skrev ifortoilkningene av ~ ble overlistet av sin samtids po- norsk befolkning å befri. i laget, og at man, i tilfelle 
programmet i «Hva vi vil»: litikere? At ogsl hans beve- For den norske nordanne Efter hans mening skulle vi opptagelse, ikke måtte ha 
og dessuten en iherdig skri- I gelse ble slått ned aven i det H, WREDE - HOLM inngått militærallianse med stemmerett eller tillitshverv. 
bent i partipublikasjonene. ytre legal, men i det indre in- oberstløytnant Sverige og så erklære oss Videre at Bondelagets hoved-
Vi som var med den gang så . al . nøytrale i en eventuell kon- kontor skrev til alle under-
. •• h ternasJon regJering? Husket Tilbake stod nu å avslutte flikt D k ått . ikk d l' d vill f l JO ogsa pa am som hoved- noen av dem på at hans fall ble Il tI' anmar m e VI e av e mger at et . e ø es 
personen i det vi kan kalle . Id' '1 d k en genere av a e mellom ha med i en slik allianse. som ubehag å se tidligere 

lOn e mngen tI et nors e d t k 
partiets nasjonalsosialistiske' folks trelldom i fire hundre lr? en ys e og den norske Dets geografiske beliggenhet medlemmer av NS på møter 
falanks. I Vil de nu v1kne ?». overkommando \Som endelig i forhold til Skandinavia 0.1. Til disse opplysninger 

Vi beklager at advokat' avsluttet fiendtlighetene og gjorde at det ikke ville bety bemerket Scharffenberg at 
Hjort f l t rt' t f I Ja man kunne spørre - krigen. Det som hittil forelå noen styrkelse av halvøyas en mann med æresfølelse 
al nedeoI o t ~a 1~~6 e ter I den gang " var kapitulasjonsavtaler for, forsvar. Danmark er for lett. ikke kunne. bli medlem av 
~ gbekl ~ age Id ,me~ I Og på riksmøtet i 1936 de enkelte divisjoner. Nu ble; å invadere. Om disse spørs .. I Bondelaget på slike betinge1-
han se: er e;.a t~e~7 ~ 'talte Hjort slik' det opptatt forhandlinger i mål hadde han korrespon- ser. 
har forla~~e d~t ~an ~t~J~ i «MangetrQr'at Hirden s~l Trondhei~ om en generell ~eIi m~d en svenskgene~a1! l Det e:; med vemod jeg 
og cm.m h d f I være et slagsbroderskap og det avtale. I denne avtale, s. om sotn naode erklært seg emg lltenkerpa·atdenne'mtmn-ntl 

"'" an en gang or- ,.. .. d t ft fId h . h . sikret ha ikk vill vikt er noe i det for blir det nød- VI gjengIr lee er ø gen e ans syn. I ar «passert det store skil-
n e ese. vendig skal Hirden kunne sl!ss log som var avsluttet av ge-, På denne tid var det le». Hadde vi hatt tilstrek-

Vi leser i FARMAND at I og de~ skal være førende pi neral Huge med kongens og kommunistiske opprør be-1kelig mange av dette slaget 
det er b. lit.t utgitt et privat I dette omrlde som pl alle andre. '. reg.,.jeringens 'fullmakt, ble gynt i Kina. Han var ikke i her i landet, så ville ikke re
festskrift for jubilanten med Men dette er ikke Hirdens I det som en vil se slått en tvil om at kommunistene gjeringen Nygaardsvold kun
artikler' og . avhandlinger I oppgave alene. Jeg gjør opp- i strek over. alle den fo;egåen- kom til å ~li herrer i. lande~, net være me? på å sette i 
skrev:-et av fødselsda~sbarnet, I merksom pl at Hirden ikke er de, dags takete talem.ater om De~ amer:kanske hjelp. til gang. det sakalte «retts»
KomIteen for. festskrIftet har ' et ordensvern i politivedtekte-! fort:a~t k~mp og hg~en~e. Chlang Kal-shek kunne ikke oppgjør. 
foruten altsa FARMANDs nes forstand. Hirden er NS's TysLe.ne, ~om er et fol\: m~d 
redaktør, vært Arnulf 0ver- politiske skole som vlr Fører lDnge n--jlitære tradisjoner I 

Knut Sollid 

land, Francis Bull, Andre engang har kalt det. og faste æresbegreper, ønsket f\..AP.AAAAAAAAJUZAAJ:(AF-J",JZAPArI..AAAAAAJVtFUZAAAAP .. rUUU::....'O..A 

Bjerke, Andreas Aulie og _ _ _ _ i denne generelle avtale å gi 
Otto Engelschiøn. Vi er ikke Man skal huske pl at tidene en honnør til den siste kjem-
sikre på at denne komiteen kan bli vanskelige for oss. Det pende norske divisjon, 6. di
trass i Engelschiøns fag- kan gå så vidt at vlr organisa- vision, som også hadde gjort 
kunnskap, har fått med ve- sjon blir oppløst. Men da skal en god innsats i kampene 
sentlige ting i Hjorts pro- NS' ide leve videre i kamerat- om Narvik, og derfor ble av
duksjon, kanskje ikke en- kretsen. Derfor er det ogsl nød- talen også innledet med en 
gang så uvesentlige som vendig at hirdfolkene er sam- slik omtale av divisjonens 
dette, hentet fra den kjente men til stadighet, at de danner ærefulle kamp, Avtalen lød 

Professor Heinz om 
«Seierherrens justis» 

«nazipublikasjon« RAGNA- et broderskap som er sammen eller som følger: 
ROK: og er glad ved 1 være sammen. Po,.ts. side 5 

I et innlegg i «Aftenposten» gJr professor A. Hei n t % til 
angrep pJ kollega Edvard Ha17lbro for hans kronikk om Wiese
ners bok «Seierberrens justis» og skriver blant annet: 

«I sommer (1938) innkalte 
bondehøvdingene bøndene til 
Oslo, men ikke i noen slik al
vorlig hensikt. De ble sendt i 
tog til kongen, men bare for 1 
hilse på ham i all gemyttlighet, 
slett ikke for 1 kreve orden i 
forsvaret av ham. De ble stillet 
ansikt til ansikt med vlr mar
xistiske statsminister, ikke som 
anklagere, men som ærbødige 
beundrere av ham som leder av 
vår tids pengeutdelende stats
makt. De hørte en preken av 
Ronald Fangen, han var vel 
ment som en slags motgift mot 
Nygaardsvold. De fikk se pl 
skuespill og «den vakre VI
KAN - utstillingem>, som bon
dehøvdingene kalte det frem
medartede jugl som var klistret 

FOLK OG LAND 

Vi arbeider mot et mll som ###_########### __ _ 

stadig flytter seg, derfor ml de «Så vidt jeg kan skjønne m. m. Men slike generelle 
som arbeider i Hirden ikke prøvebidrag ikke kmme > 

nøye seg med l stille seg de komme med i riksmålsven- -:- ~kk ret~tatene~ utvik· I talemåter hjelper så såre lite 
oppgavene som kan være ønske- nenes festskrift for den le- ling l V ~sten l de, slSte par i de rammede - ?e! er nær
lige i dag, men arbeide mot mll vende nydemokratiske ba- h~ndre ar nettopp l den ret- ! mest et forsøk pa a lette sin 
som ligger foran dagens øye- lansekunstner J. B. Hjort, nmg at ~an forlot prinsippet. samvittighet på en igrunnen 
blikkelige behov, for tingene For det vi minnes - og det om «seIerherrenes». . dvs. i te~melig ufarlig og lettvint 
utvikler seg fort. Det er i dag gjør vi ærlig og oppriktig makthave~es. - Justis. og: mate. 
en større politisk gjerning l og. med sorg - er den av- ~ors~kte a gjennomføre en i Norge var også ~ør krigen 
gjøre korrekt høyre om i Hirden døde opprører og NS-mann, JustIs so~ beskytter de sva- i en rettsstat, og VI var med 
enn å reise til Genf. kameraten fra Gjøvikslaget ~es. ~ettIgheter - ~skytte rette stolt~ av vårt lovverk. 

Man taler sl meget om og fra hundrevis av rabal- mdtlVlt~ett moktt kollektIvet og Hadde «seIerherrene» forsøkt 
d. . l' . d dermøt kJ' g mo s a sma en, • å dømme efter de lover som preusser lSlp 10 og sIer at et er, emperen o R tt . t ti. . 

f f d l , M d hirdmannen J B HJ'ort Den e soppgJøre er e meget; var skrevet, gJennomdIsku-
er noe or er e Ig noe. en et .., vanskelia g k pl' rt ; t t edt tt ' f dst'd 
er nu den som har skapt det mann som marsjerte med oss: . I:> o om lSe pro-:-l:r og va. l re. l -

k 'k d h Id d og sang med oss ' I.blem og det er opplagt at VI. VIlle rettsoppgjøret fatt gan-
tys ene en som opp o te' I'kk t· d' ddt l' k d" 
tyske soldater så lenge under: «Igjennom byens gater Il om~ edret eerr 19fermdi~gbehe sedlevt : Sf e andrMe Ime?SJhoner og 

d . I. .. I an ,ormer. en «seler errene» 
ver enskngen og den som har i gar VI I suttet tropp 'av Stortl'nget Det er gledel'g 'l tlf d' . . d k fik" I H Id k k· I' . I ,age nye over og oror mn-
gjort at et .tys e o IgJen: o ta .ten, amerater, at man nå er mer villig til å! er delvis under delvis efter 
~~l kunnet reIse seg. (Under; løft HIrdens ban~er opp I» I innrømme at muligens var I frigen. Og ma~ kan ikke 

I er»>. Fred over hans! mInne. i ikke alt slik som det burde. vente det overmenneskelige 
Det er vel så at vårt lille O, M, være, at man har begått feil: (FortJ. fra side .3) 
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" 
FOl .. K Ol; LANIJ ____ I Professor Heintz - I 

.~ (Forts. fra s. 2/. . I 
UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON. 

Redaktører: 
ODD MELSOM. ansvarlig 

ALEXANDER DANGE 

av dem - selvsagt ble disse I 
lover «seierherrens lover» .. 
Og så dømte man med nitid! 
rettferdighet efter disse nye! 

_____________ .. c~,. ________ ._ ... 1IIIIIi i lover og forordninger. Resul-

I tatet ble, selv efter professor 
. • . • I' Hambro's mening, ikke bare 

«I(rlstenfoll<.ske» betral<.tn,ng· er ro~v~rdig - hva ~r mer for-
.' '-- staehg. Jeg tror ikke det er 

noe å være stolt av at retts-
V ART LAND har demonstrert sitt kristelige sinnelag oppgjøret ble til «seierher-

ved i en leder å ta avstand fra de stortingsmenn - over rens justis» - men ikke til 
ett hundre i alt - som rettet en uforskammet henvendelse et rettferdig oppgjør basert 
til Vesttyskland om 'med tilbakevirkende kraft å oppheve på førkrigslover. . 

J eg kan være emg med 
straUelovens gamle bestemmelser om foreldelse av adgang Hambro i at Wieseners bok 
til rettslig forføyning - når det da gjelder nasjonalsosia- kan virke unødig ensidig og 
lister. Det er ikke fordi bladet er blitt mere kristelig barm- irriterende - men jeg tror 
hjertig på sine gamle dager. Det sverger fremdeles til at vi likevel må være bå~e i 
sin egen gud som er en hevngjerrig gud - den gud som ham og forlaget ~akknem1ig I 

• . . . . • for at saken er bhtt tatt opp 
ogsa dets store ~orbdde, VI ha~de ~ær sagt sabge, biskop til diskusjon. Og hvis det 
Berggrav ofret bl blant annet I sknftet «Folkedommen over blir en ordentlig og saklig I 
NS». diskusjon, må man være I 

Nei, bladet trøster seg med at det er så overflødig med ~e~et glad .. Det finnes nem
. d f f' d' h ·1 l·k l k· hg l Norge l dag en hel gene-en slIk henven else or «rett er Ig eten» VI I eV'e s Je .' 'kk hIt rasJon som l e ar opp eve 

fyldest: «For de eftersøkte som det innen 8. mai er innledet hverken krigen eller retts-
saksanlegg mot, er saken den at de kan bringes for retten oppgjøret - og de bør få det 

Det vakle stor oppsikt da det ble kjent at den tyske regJermg alt 
i AdenauertiJtin hadde slutleI en hemmelig avtale med Israel om 
store vt1penleveranser. Dette har til syvende og sist ført til et for 
Tyskland ."'atastrofalt brudd med araberstatene. Egypt inviterte bl. a. 
den mMttyske soneleder Ulbricht til offisielt statsbesøk og affæren 
vil rimeligvis føre til brudd i de diplomatis.ke forbindelser med alle 
araberstatene. Erhard overtok aillalen efter Adenauer, men denne 
skylder igjen pJ preu fra den amerikanske Kennedyregjering. Del 
er det oVe1lstMnde karikatur sikler til. Teksten er: «Del er hans 
skyld!» - «Nei hans»! - «Nei ham !». Den er hentet fra 
DEUTSCHE WOCHEN-ZEITU NG. 

når som helst innen den nye 20-årsperiode gjeldende til belyst fra alle kanter og si- FORB.T~TD~T øJe eUw.r3. løt~ 
1985. Dette vil gjelde en Martin Bormann eller endog der. Det er. den ~ene:asjon ..., 1 ~ ~ ~ 1t' l!I!t '-' 

. . . å som skal sknve hlStonen og 
"" medlemmer av eftersøkte kriminelle nazIstaber uten felle dommen over oss - og 

være navngitt». de bør jkke kunne bebreide ANDERS HAFSKJOLD 

_ Vellykket årsmøte i Oslo Og dette meget kristelige blad faller naturligvis heller oss. at de fikk høre. bare 
.• ... «seIerherrenes» versJoner. 
Ikke på den tanke at det kanskJe har en bJelke I sItt eget Og er vi nå _ 20 år efter _ 
øye å løfte litt på. Ikke et øyeblikk streifer den tanke bla- ,ennå ikke modne til å føre en Forbundet for Sosial Opp- Kristiansand med varamann 
dets redaksjon at en kanskje også burde kikke litt på andrel'sakl.ig og lidenskapsløs dis-; reisni.ng had~e et godt be- Anders Nyberg, Erling 
krigsforbrytere enn de tyske. For eksempel de en kan lese, kusJon ?>J. 'søkt arsmøte l Oslo lørdag 6. Kvadsheim, Stavanger med 
omi en'beretningiLANCASHIRE'EVENING TELEGRAPH I' , . ' .mars under ledelse av for- varamann Lars Holt, Stokke, 
for 9. september ifjor, hvor en Lance Sergeant Ernie Wright ' ... k .. l' maAnnebn Atn~ers Hafskjokld. Johan Myrdahl, Oslo med 

• • I hs e rettsprInsIpp at over. rs ere mng og regns ap varamann Gudrun Aby, As-
~or~r O~SlN~dfr·oPPnk.le1Z~k r~l{ank hirte. tftatt,tbdITfahngeb' u~~ert' I i~ke mågis'filbåkevirkende for 1964 ble ftemlagt av st y- ker, HansS.Jacobsen; Oslo 
InvasJonen I or a ri e, men o e er e an eIne I k f d t ret 'og ble enstemmig god- med varamann Pål Aukrust, 
av britiske tropper. Plutselig var de tyske vakter erstattet' r~ t: Br~ter man km~t e te kjent. Styret fremholdt at Lom, J. Engebrethsen, Skien 
med britiske og om dem forteller den britiske underoffiser: prInSIpp or en en et grup- det var av den oppfatning at med varamann Johan Kase, 
«Vaktmannskapene (de britiske) stod i en rekke med sine pe, er det skapt presedens ForbU?det;> arbeide bør hol- Rygge og M. Sundby Østby, 
. ' .'. . for at det kan skje for andre, de frem sa lenge det er øko- ,ytre Enebakk. 

maskIngevær, mens en offiser skrek ordrer ut gJennom en (f k' l db' nomisk mulig og' mener at' Møtet drøftet elle~s en rek • '. . grupper or e sempe et e- '. ' ". . . -
høyttaler. Sa kom det frem fra skogen en flokk SS-soldater, rømmelige «kri~tenfolket» 1) dette iallfall. vil være tilfelle ke saker av aktuell interesse 
deres tidligere vakter, stilte seg opp .på en rekke og ble under andre forhold, og man i!lneværende år hYi,s en k~ og det :rar en livlig menings-
meiet ned. Da var det iId{e noe om eller men». 1(",. iune pa en oppløsningell8 reg~e '. med at .det . Ikke bhr utvek.$hng med deltagelse a:v 

• •• .:.., i avgJørende svikt l oppslut- en lang rekke talere. Blant 
Eller kanskJe det kristelIge blad er mere bekymret nar : vel for rettsstatenr-. I ningen om Forbundet. de emner som ble drøftet var 

det gjelder å få straffet de egne norske draps- og ill-: Ja, det er meget smukt: Det ble ellers pekt på be- også spørsmålet om en felles
gjerningsmenn fra okkupasjonstid. en? Vi føler OSS over-' og riktig sagt, men hvol"for I t~dnin~en av de. n opp~ys- oppt~eden ved for~stående 
bevist om at bladets redaksjoneri besiddelse av VG_I har ikke bladet hatt et Pauli ~nmgsVlrksomhet som dnves stortmgsvalg. Arbeldsutval
'. '. ; d·· . dlf I gjennom FOLK OG LAND, get vil behandle spørsmålet 
redaktør Chr. A. R. ChrIstensens «Norge under okkupa- i or a SI. a ta smannen or I d t bl f t t 'd 'd • . l d t 

• • • •• I fl Il . S' .. i og e . e ra mø e s Sl e VI ere pa grunn ag av e u -
sJonen» og trass 1 forfatterens holdmng bl knstendommen . erta et I tortIngets Jusbs- i henstillet til alle å slå ring talelser som fremkom på 
har hatt glede av å studere i all fall visse partier av den. I !.;omite professor og fOlke-,' om avisen slik at dens virk- møtet. 
Vi tør kanskje gjøre oppmerksom på side 133, hvor det be- : rettslys Edvard Hambro er-, somhet . kan fortsette med Under møtet 'Tar det ellen 
rettes: «Dessuten var 65 angivere og andre særlig farlige i klærte at landssvikoppgjøret I minst mulige innskrenknin- arrangert en hyggelig felles-

. '. •. .' i h ·1 å l'k l ed I ger. I denne forbindelse er- spisning hvorunder gamle 
personer bbtt skutt av sabotører eller andre folk fra mot- VI te p sle over m l' kl t . . t F b k' ts'k l' . .. . 'lb k . k d k f ? ær e en seg emg l a or- e Jen aper og gam e mm-
standsbevegelsen». Det er I avsmttetom «Hva krigen kos-, h a eVlr en e ra t . bundet av sin aksjepost i ner ble gjenoppfrisket. Det 
tet» vi har fått denne smukke fortegnelse over norske I For redaksjonen kan vel avisen overdrar aksjer til var i det hele tatt et meget 
krigsforbrytelser som formodentlig ved enmisforstaelse: neppe ha vært så optatt med pari kurs, kr. 100,- pr. stk. ,positivt og vellykket årsmøte. 
iklre er blitt efterforsket, ennsi straffet. Og da har forfat- i teologien at en slik oppsikts- til den: so.m måt~e øn~ke på i Det ble da også gitt s~erkt 
teren heller ikke tatt med for eksempel Gulostens ofre: vekkende erkjennelse har drdeif?tmatAe adm~dvnkIrke til a"?ds- ! uttryfkk tfor t ~a~knelmml~ghet 

. • .. i. h f b·? en. v e In omne ml -I' over or s yre l sm a mne-
blant !yske krigsfanger. og d,e avsl~rte mord pa Jødiske i gatt us or I. ler vil' Forbundet overdra lighet og formannen And.ers 
flyktnInger under den sakalte flyktmngetransport. Foruten ~~ halvparten til avisen som Hafskjold i særdeleshet for 
en god del andre som ikke er kommet med blant de 65. TANNLEGE stønad. Henvendelse om slikt det arbeide som nedlegges 

aksjekjøp kan sendes til For- til felles beste. 
. bundet. Til forskjellige møte-MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

deltagere ble det i henhold ~..r:1.~ 
hertil straks overdratt 12 

Vi .føler oss overbevist om at V ART LAND efter nu å 
være blitt gjort oppmerksom på disse hjemlige svin på 
skogen vil sørge for at den hårde rettferd en krever mot 
t~kerne også blir gjort gjeldende mot nordmenn. Her er 
det jo ingen foreldelse som stiller seg hindrende i veien, 
så . de tyske parlamentsmedlemmer slipper å lage' henven
delser til Norge om nye lover med tilbakevirkende kraft .. 

alLsjer. Daglig friske blomster 
__________ 0.0 - Efter de valg som ble fore-

ANN E L I SE P A R O W tatt består Forbundets styre 
nu av følgende: Anders Haf
skjold, Lier, rormann, Egil 
lIeiaas, Tomter, nestformann. 
Styremedlemmer forøvrig: 

T ANNINNSE1NING 

For det liker vART LAND i teorien ikke. Det skriver 
klart og tydelig at «Den avgjørende prinsipielle innven-

AVERTER l 
ding mot kravet om å forlenge foreldelsesfristen for krigs- . 
forbryteJser (tyske sådanne vel la merke) er det demokra- . ___ F_O_L_K __ O_G __ L_A_N_D __ 

J ae. Skylstad, Trondheim 
med varamann Trygve En
gen, Nesna, Georg Stray, 

Blomsterforretning 

SYNNØVE LIE 

Kranser til alle priser 
Frognerveien 30, O s I o 

Tlf. 442230 
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Skyld Ol: SOIliIlI: I MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN DEN BRITISKE JURIST F., ,. P. VEALE GRANSKER «V AR TIDS NØKKELPROBLEM» 

2. TO DJEVELSKE PLANER For FOLK OG LAND av armeneren Jetwand,Dshanial1:" 

Inngangen til Auschwitz 

lage. rettssak mot Eiehmann 4. Det '~kjebnesvangre panservogner, og vår arm,e-, 
har ikke større vekt enn den t 'l 't ledelSe foretok lignende mot-d . Is d t . ter eegramme. ' 
o~avslge :. av ~ m : trekk. I januar 1942 kom det 

n~~Jonale mihtærtrIbunal l, Vinteren begynte å ebbe ut, ut en armensk avis som het: 
Nurnberg som nu er kommet 'da bl 'ld' fte «Karmir Zinvor» - «Den . l'k 'kr ditt S V· t og gene e ml ere e r 
1 s 1 mlS ~, . om . le .or hvert, folk var glade for. at røde soldat» - «Armensk 
Gollanez, den ?erømte Jødis- de~var kOmrilet gjennom: den speider» og lignende. På 
ke forlegge~ l E?gland ~r-:c l' kuld, 11 _ samme tid ble det opprettet klærer, l SItt lille ar 1ge en og" a e SI'!-0 • • . 
li ~f Ad lf E' h stormene og klart a overvIn- en rekke armenske dIVlS]O-

: s rI t «(Go, lI' le Lmadnn- tre med livet i behold. ner, nr. 409 og 408, og i 
pro~es.sen» o anez, . on on Men dette bragte ingen lapril 1942, kom divisjon 39.0 

• 1961>~I~l?et ef~nthge ve- sikkerhet for oss stakkars med nye friske krefter, og 
senSl o l en rur prosess- . Id t f • tt Il d ! disse divisjoner dannet ho-føring er domsavsigelse aven so a er, or na sa e a e e : . " . . 
, 'd' S" h . morderiske krigsvåpnene inn ivedkJernen pa Knmf,ronten. tre Je part». aenVISer . I D b t 89 k 11 '1 d ill for alvor og JO klarere og lY-, en erøm e . armens e 
~o ~nez ti at et vevære sere dag~ne ble, jo verre ble fjelldivisjon deltok også i 
l. strid med den ~e~neske- det på krigsskueplassen. i kampene på Krim, men ble 
lIge natur om en Jø~lSk rett Ikl . . t t It bl d t I senere overført til andre hadde klart fullstendig upar- ~e mIns rave e e . 
t · k "t stilli' . sak for oss telegrafister som fronter, og kjempet tappert 
IS : sf '~f l e~ d <?m måtte sitte og passe ~orse- sammen med andre russiske 
~~ ksa or ur~ mo te~ Jø- apparatet døgnet rundt Høy- divisjoner helt til Berlin. 
Ise r~se. r~en e om ere offiserer og ge~eraler Også ved Leningrad, Moskva 

at de sakalte Nurnbergpro.- k gik" k ' 'dt 'cm, og andre fronter utmerket 
sesser jo hadde skapt prese- ,.om og . '. ' sen . e or . e: 

To aksjoner under 2 .. ver- skaffe forsyninger til de dens avvises foraktelig av og tok Imo~ meldmger, til armenerne seg. 
denskrig fengsler fortsatt veldige hærmasser på fjerne Gollanez med følgende: «Det fronten og .til gen~rals~ben, Når man får vite, at den 
historieforskernes oppmerk-, fronter ?g stadig påny ble er meg ikke kjent at dette og alt arbe.ldet hvilte pa ~ss lille sovjetrepublikken 
somhet og er gjenstand. for/truet gjennom vedvarende slette eksempel ifølge juri- to tel:grafls~er. Verst ville Armenia, kunne telle over 
bitre kontroverser. For beg- bombeangrep, i en tid da det disk oppfatning eller ut fra det blItt, hVIS en a~ oss ble 50 generaler, hundrevis av 
ges vedkommende dreier det I var akutt mangel på kull og almenmenneskelig følelse rammet !lv :tt av dlSse ~el- oberster og offiserer av alle 
seg om skjendige planer. olje og knapphet på jernba- noensinne er blitt betraktet vetes kri~svapnene, .da ~e grader, forstår man hvilken 
Den ene er den som ble nevogner, da skulle ha på- som fastsettelse aven grunn_ de~ o~ps!å~t. en kaotisk. SIt~- betydning dette hadde for 
fulgt av den tyske regjering tatt seg ~en helt overflø~~e setning». asJon l?iv~sJonsst~ben, mntII sovjethæren i denne moder
og som er forbundet med oppgave a transportere milli- Den generasjon som led de hadde.fatt fatt I.en annen, ne krigens strategi. Det kom 
navnet Adolf Eiehmann. Den oner av mennesker til avsi- under raseforfølgelse under og det VIlle. tatt tIm:r, som en arbeiderdelegasjon fra 
annen ble fulgt av den bri- desliggende konsentrasjons- annen verdenskrig dør lari.g- kunne ha SPIlt en avgjørende den armenske sovjetrepu
tiske regjering og fikk sitt leire i Øst-Tyskland og det somt ut. Erindringen er qlt rolle ved fronten. blikk og overleverte. en 
navn fra. Frederiek . Linde- ~esatte golen, . ~or . ,~er ~ a~'7 blitt fom?Ørltet o~, upålitdiJ. "rr ~~k,e!n!,!ha.dde samlet ~ krigsfane ,til' de armensk~ 
mann. DlSse planers vesen hve dem! Selv om denne I året 1961 forsømte man en re. troppestyrker der, og tropper, og de ga faneed på a 
kan i sannhet ikke bestrides: milliontransport ble gjen- enestående anledning til å Kn~fronten ble en ~v de føre flagget fram med seier. 
begge var i enhver hense- nomført med den samme nagle kjennsgjerningene fast, blo~lgste" slagmarke~ l hele De holdt også ord, og mange 
ende så avgjort avskyelige at fullStendige ignorering av og sannheten blir - og vil!$ovJet. yare hemmelige tele- av dem ble dekorert med 
man umulig kan si hvem menneskelighet som hine for en stor del alltid forbli' grafstasJoner ~eldte at tys- høye utmerkelSer for sin 
som var den mest skamløse. transporter under polSk og - fordunklet av propagan-I kerne trakk til ~g stelTe gode innsats i kampene på 
Dog står det for historikeren tSljekkisk regi overensstem- damytene. AbSolutt· klafhet, . ~~ større forsterkI~m~er, av Krim. Den 89., armenske 
meget tilbake å gjøre for å mende med potsdameravta-/ består ene og alene deri at oade rume~~re og ItalIenere, fjelldivisjon ble dekorert 
fastlegge enkelthetene og len da det dreiet seg om det er blitt begått en frykte- av ammUnIsJon, bombefly og med krigsmedaljer av Sov-
graden av ansvarlighet hos innbyggerne i de tyske øst- Forts. side 6 ,. ."."..,., . ." . ."." . ." . ..,.. . ."................ jetregjeringen. og fikk æres-
dem som direkte eller indi- provinser, så forekommer en tittelen «Den heroiske ta-
rekte hadde befatning med slik veldig ydelse midt under manske divisjon». Men kri-
gjennomføringen av disse krigen mange u~~ig. Det gen gikk sin gang, og. natt 
planer. eneste man kan Sl til det er og dag buldret krigslarmen 

Med hensyn til Hitlers så- at hos alle dem ~om gje~nom- på begge sider av fronten. 
kalte «Endlosung der Juden- førte den veldige aksjon - Det herlige, skjønne Krim 
frage» er trass i det uhyre hvis det da virkelig har gått ble forvandlet til en helvetes 
omfang av litteratur som har slik for seg - må dårskap og kirkegård ved hjelp av: bom-
hopet seg opp overraskende forrykthet omtrent ha holdt ber og granater og panser-
få enkeltheter blitt bevist hverandre i likevekt. vogner, og hundretusener av 
som indiskutabelt sikre. At Historieforskerne vil all- mennesker og dyr var dømt 
mange mennesker. av alle tid beklage at man ikke tok til utslettelse og død i løpet 
aldre og av begge kjønn er bortførelSen av Adolf Eieh- av noen få måneder. Hver 
blitt drept bare på grunn av mann til foranledning til å time på dagen, hvert minutt, 
sin rasemessige opprinnelse få sannheten om Hitlers hvert sekund ble mennesker 
er ubestridelig, men de an- «EndlOsung der Judenfrage» meiet ned av de motbyde1ig-
slåtte tall på ofre svinger uomstøtelig fastslått. Det ste krigsmaskiner. 
fortsatt mellom ti og to milli- ville man lett ha kunnet 
oner. Noen amerikanske hi- ordne ved å danne et tribu
storikere har nylig hevdet at nal av fremragende jurister 
tallet antagelig ligger heller fra nøytrale land som man 
omkring trehundre og femti- hadde tildelt det oppdrag å 
tusen. For tiden beløper ,det undersøke alt foreliggende 
vanlige anslag utbredt av bevismateriale. Beretningen 
antityske propagandister seg'fIia et slikt upartisk tribu
til 4 millioner. Hvis tallet på nal ville ha blitt akseptert av 
ofre nu virkelig må anslås til efterverdenen som overbevi
millioner, så reiseT' det van- sende. Hvorfor man ikke gikk 
skelige spørsmål seg, hvor- denne klare vei er en av den 
for de tyske myndigheter i senere tids gåter. Domsav
en tid da jerbane- og veifor- sigelsen av den jødiske rett 
bindeIsene i Europa var be- som av opphavsmennene til 
slaglagt til det ytterste for å bortførelSen fikk i oppdrag å 

A--~PO~LK~OG~-:L~AN~D::----:-L":::Ø:::'RD::::-:-A":::G:-:-:13:-. -:::M-;AR~S::-:19:-:6:::5"'" -I Resultater av, Lindemdlm-pJanen .. ' 

Jeg satt der foran morse
apparatet og tok imot en 
viktig melding fra 4. armen
ske stab, da en svær bombe 
fra et tysk fly, plutselig slo 
ned i bunkeren ved siden av, 
men heldigvis eksploderte 
den ikke, den rullet seg 
rl,mdt på spissen ned i jorden 
et stykke, men falt så pent 
ned på siden, og la 'seg der. 
Det hendte av og til atl både 
fly og artilleribomber mot 
våre stillinger, ikke eksplo
derte. Det må ha vært en 

Forts. side 7 
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Den norske kapitulasjon- John Sand: 
(Forts. fra s. 2) 
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" lntarael"t norok Ul~ .. , Ol: u\8kftvet· betel 'Or: 801clr.t.1I' Ile .. IIJU. hov.' 
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19n.T.ll' ... fotoll •• afll ...... 
el ~ o.h~. lrøddel4ndtn li1rUla ••• ure. 

Stevnemøte med uretten 
APENT BREV TIL ADVOKAT KNUT BLOM 

I «Morgenbladet» for 16. suspensjon av kongemakten i 
f.m. har De det De selv 1940 - uten først å aveske 
kaller en føljetong om advo- Kongens mening - fikk i 
kat Wieseners bok' «Seier- 1945 naturlig nok et umåte-
herrens Justis». lig stort rehabiliteringsbe-

Det var med en vissspen- hov. Det har vært hevdet at 
ning jeg gikk til lesning av Stortinget i 1940 kompromit-
denne «føljetong». Jeg var terte seg under forhandlin-
spent på hvilke henvisninger gene med tyskerne. Gjaldt 
til straffe- forfatnings-og det Stortinget måtte det også 
folkerett De ville komme gjelde Pål Berg. Det rehabi-
med for å slå Wieseners bok litetsbehov som med så stor 
til jorden og dermed påvise styrke meldte seg var både 
«rettsoppgjørets» juridiske lett og smertefritt å dekke: 
holdbarhet. Og så finner Ved å innta en hatsk og u-
jeg ikke en eneste slik hen- forsonlig holdning mot NS . 
visning. Det eneste De viser Et sitat fra professor Ande-
til er redaktør Christensens næs' skrift «Landssvik» har 
«ypperlige elementærbok for i denne forbindelse interesse: 
ungdom» og «den moderne «Det ser ut som om de som 
Norgeshistorie». Nå har ikke har risikert minst er de aller 
jeg lest Christensens bok, ivrigste i så måte. Alle dis1se 
jeg vet bare fra et flyktig små mennesker som under 
gjennomsyn at den omtaler krigen holdt seg musestille, 
Elverumsfullmakten som en og bare skaffet seg utløsning 
realitet. Det samme gjør ved å skjelle på na~stene 
«den moderne Norgeshisto- Svarer advokat Blom? innenfor en sikker krets, nå 
rie». myldrer de frem og krever 

Ved odelstingspresident straff over alle, som ikke 
~~~~~ __ ~~~~_, _ ~,,'-,~~~~~~~_- Hambros død ble dette med lite med den oppfatning av har vært like uangripelige 

Elverumsfullmakten omtalt Elverumsfullmakten som ef- som de se~v». Den norske 1. divisjon var internert i Sverige, men ble sendt hjem 
overensstemmende med folkerettens bestemmelser da krigen mellom 
Tyskland og Norge ble avsluttet med kapitulasjonsavtalen i Trond
heim. Den svenske interneringsstaben gav ovenstående ordre for 
hjemreisen. Se spesielt punkt 260 hvori det meddeles at London
regjeringen er enig i hjemsendel.ren. 

som Hambros største bragd. terhvert har dannet seg». Pål Berg var med på å 
Både i presse og kringka:stingJ eg blir nå nødt til å stille oppnevne Administrasjons
ble det fra det mest frem- Dem et spørsmål: «H~ nå rådet. Om oppnevnelsens 
tredende hold sagt ordrett: ingen Elverumsfullmakt har lovlighet uttaler Schjødt i 
Elverumsfullmakten gav re- eksistert, hvordan k'an da «Rikisrådsforhandlingene 
gjeriToJ-ge~ Nygaardsvold! det «den ypperlige elementær~ 1940»: Ingen har meg be
konstItusJonelle grurn:Uag for bok for ungdom» og ogsa kjent hevdet at grunnlov~n 
siri fortsatte virksomhet. «den moderne Norgeshisto- eller sedvanemessig statsrett 
Med andre or~: Uten E~ve- rie» som De henviser til, gav Høyesterett en slik opp
r~msfullmakt mtet konshtu- omtale Elverumsfullmakten nevnelsesmynd'ighet». Denne 
sJonelt. grunnlag. . . . ~om en realite! ? Jeg ~an oppfatning gir også Kongen 

KAPITULASJONS
AVTALEN 

I TRONDHEIM 

Zwischen dem deutschen Ober
kommando in Norwegen vertre
ten durch Herrn Oberst im Gene
ralstabe Buschenhagen und dem 
norwegischen Oberkommando ver
treten durch Herrn Oberstleutnant 
im Generalstabe R. Roscher-Niel
sen ist heute nachstehenden 

Abkommen 
geschlossen word en 

In anbetracht der tapferen Hal
tung der norwegischen 6. Division 
\Verden ihr fUr die Niededegung 
der Waffen nachstehende ehren
volle Bedingungen gewahrt. 

Par. l 
Die gesammten norwegischen 

Streitkriifte legen die Waffen 
nieder und werden sie wiihrend 
der Dauer des gegenwartigen 
Krieges nicht wieder gegen das 
deutsche Reich oder dessen Ver
biindete ergreifen. 

Par. 2 

. fjon, Gerat;' Brennstoffen, Schmier
stoffen, Bereifung und Spreng
stoHen in unverz~hrtem Zustand. 
Beziiglich der vorhandenen Vor
rate, die nicht ubergeben werden 
kannen, wird ein vollstandige 
Verzeichnung iibergeben. Des
gleichen tiber alle Schiffe iiber 
100 Tom. 

I SItt hefte «JUrIdISke Ikke godt forsta at en tmg og Nygaardsvoldregjeringen 
stridsspørsmål i Norges po- samtidig kan eksistere og uttrykk for i statsråd 17. 
litiske historie» sier profes- ikke eksistere. Enten har april 1940: «Det represen
sor Castberg rett ut at noen jeg bil eller så har jeg terer ikke norsk folk'evilje 
Elverumsfullmak~ ble ikke ikke bil. For meg står og det har ikke rettsgrunn
vedtatt av Stortinget. «Det dette som den eneste mu- lag i noen norsk lov». Om 
faktiske forhold er at den lighet. Når nå Elverums- rådets virksomhet uttaler 

Par. 4 beslutning som ble foreslått fullmakten aldri har eksi- Schjødt blant annet «Det 
Das deutsche Oberkommando av Stortingets president, stert - og noen annen lo- hadde den "utenrikspolitikk" 

wird nach erfolgter Auslieferung overhodet ikke ble satt un- gisk slutning er det umulig som bestod i forhandlinger 
der deutschen Kriegesgefangenen der votering. Møtet ble hevet å komme til ved å lese refe- og samarbeide med Tysk-
sowieder Waffen und weiteren før det var stemt overrat fra Elverumsmøtet land». Altså med fienden. 
Gegenstande, die Entlassung der forslaget» heter det i nevn- hva er da årsaken til at I tiltalen mot Quisling he
nicht beruflich dienenden Offici- teheft~ sid; 57 - 58. A.v hef- ungdommen sklal innprentes ter det under Il e: «Tiltalte 
ere, Unterofficiere und Mann- tet «Rlksradsforhandlmgene at en slik fullmakt er noto- bistod det tyske rike med å 
schaften in ihre Heimat bewil- 1940» fre~går og~å at risk? .. . få etablert ordningen med 
ligen. Berufsoldaten haben die Annæus SchJødt. er eru~ med Det.er f~r~vng Ikke nok at kommissariske statsråder pr. 
Wahl zwischen Abgabe ihres Castberg. SC~Jødt s~terer ~an IdentifISerer et fomlag 25. september 1940». 
Ehrenworte, in diesem Krieg nicht først fra replIkkvekslmgen til fullmakt med en vedtatt Alts 0. H t t d 
wieder gegen das deutsche Reich .. under Elverumsmøtet og sier fullmakt. Man dikter til for- pOl Ba. -b' tøYdesdetret t k me. 

o D' l ' f a erg IS o e ys e rI-
oder seine Verbundeten die Isa: «Isse utta eCiser ra slaget det man anser nød- k ed o Adm' . 
Waffen aufzunehmen oder ehren- Hambro og Stiray harmonerer venåig for anledningen. Som te IIl: a o ~Pine(fu~ r ~-

Forts side 6 I \ for eksempel da Nygaards- s radsJonsra e , .IS mg. l: 
. ,---------".----- vold i en tale i BBC den 25/6 sto det samIIl:e rI~e med a 

Das norwegische Oberkomman
do iibergibt die in seinem Gewahr
sam befindlichen deutschen Kriegs
gefangenen sowie eine Liste iiber 
etwa abtransportierter Verwunde-· 
ter and gefangener. 

1940 siterte Elverumsfull- u~evne kommlSsa.r1Ske st~ts
makten blant annet slik: rader: En vese~tlI~ forskjell 
«Stortinget gir regjeringen v~r tilstede og l dlsfavør av 
den mest utstrakte fullmakt P~l ~erg: Da Berg v?-r. med 

l til ~» osv. Ordene «den ~a a ooppneYTI:e AdmmIst:a
mest utstrakte» finnes ikke i sJonsradet paglkk det faktisk 
fullmaktsforslaget. kamphandlmger mellom nor-

Når det gjelder Pål Bergs ske og ~y~ke styrker .. Kongen 
inhabilitet i Quisling-saken og regJenng~n v.ar l lande;,t. 
er det flere meget vesentlige J?a de kommissanske statsr<;t
trekk en må ha for øye. For ?er ble utne:r~t - forøVrIg 
det første Bergs egen hold- Ikke av QulSling, m~n a,: 
ning og handlinger i 1940. Terboven -:- var krIgen l 

Menn som Pål ~erg ?g Berg-.I Norge forbI og «Kongen og 

Par. 3 
Das norwegische Oberkomman

do veranlasst die Niededegung 
und Auslieferung aller vOl'hande
nen Waffen, militarische Fahrzen
ge zu Lande und zu Wasser, der 
vorhandenen Vorrate an Muni-

Slik æresorderklæring underskrev de norske offiserer og ble på ba
sis av det sluppet fri fra krigsfangenskapet. Kunne de gjort det 

hvis «krigen fortsatte» ? 

grav som gIkk mn for Forts. Side 7 
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Ilen norske ka,pitlliasjon 
I o;: -

Likeledes alle fartøyer over 100 tyske· tekst lagt til grunn. . Forts. fra side 5 

voller Kriegesgefangenschaft. 
Officieren verbleiben ihre 
sonlichen Waffen. 

Den tonn. Trondheim, 10. juni 1940. 
i Forts. fra side 4 tenkbare forbrytelse mot 

llig forbrytelse plot mennes- menneskeligheten virkelig er 
per-

Par. 5 

. Auslieferung von dem norw. 
Oberkommando an dem deutschen 
Oberkommando eine vollstandige 
Verzeichnis uber alle Kampfhin

D § 4 For den tyske overkommando keligheten, men omfanget blitt begått. Heller ikke før 
en tyske overkommando vill B USCHENHA GEN I av den forblir gjenstand for denne bekjentgjørelse bestod 

efter at de tyske krigsfanger er I oberst i Generalstaben i upartiske undersøkelser så det noe problem offisielt, idet 
blitt utlevert sammen med vipen i II ,langt dette ennu er mulig. I d~n kjennsgjerning at Royal 
0$ øvrige gjenstander, gå med pl For den norske overkommando, Den annen djevelske plan AIr Force fløy terrorangrep 
hjemsendelse av offiserer, under- R. ROSCHER~NIELSEN hvis utførelse så sterkt be_Imot sivilbefolkningen i sin 
;:~~~:~~~a~!. m~;f:ss~~~t~e h:: oberstløytnant i Generalstaben sudler :minnet om annen ver- t~d eftertry~kelig og høy tide-

l * denskng tok sikte på å bryte hg var bhtt dementert av 
Par. 6 r:k!e~ r;:el!om å avgi æ.r~ord pl den tyske sivilbefolknings I den britiske regjering. Man 

Abgebung von Seetransport- d ty k pp våpnene Igjen mot Da avtalen var underteg-. holdning gjennom terror- erkl::erte at skjønt utvilsomt 

dernisse - - - - -

mitteln. _ _ _ et s e rike i krigen eller ære- net, bl~ de norske tropper bombeangrep. Siden identi- et Visst antall fiendtlige sivi-
fullt krigsfangenskap. Offiserene på grensen mot Sovjetsam-' teten til opphavsmannen til lister omkom på grunn av 

Par. 7 beholder sine personlige våpen. veldet gjennom fylkesman-. denne plan ble avslørt for bomber som var rettet mot 
§ 5 nen i Finnmark og i henhold' godt og vel to år siden er militære anlegg og beklage-

(Gjengis her i sin helhet efter til avtalens punkt 7 stillet den nu kjent som Li~de- ligvis hadde fQrfeilet sitt 
den norske tekst, idet den tyske under tysk overkommando. mann-planen. Nu da sann- mål, så adskilte ikke disse 
ordlyd mangler i det forangående). Dette ble gjort fordi en heten offisielt er blitt be- menneskers skjebne seg på 

Den norske overkommando skal fryktet at russerne ville be- kjentgjort av den britiske noe vis fra de britiske sivi
straks gi den tyske overkommando nytte anledningen til å be- regjering kan det slett ikke lis ters som omkom under 
en fullstendig fortegnelse over sette Finnmark. Det tyske' mere være spørsmål om l første verdenskrig på grunn 

Betreffend Lotzen, Seemarken alle de utførte kamphindere, for h~ke,korsflagg ble også heist hVOI vidt denne alvorligst av bomber kastet fra Keise-
llnd Leuchtturme, Wetterwarnun- e~sempel land- og sjøminer, sper- pa grensen av rikskommis- rens zeppelinere. I begge til-

Die schon eingeleitete norwe
gische Demobilisierung wird auch 
fur die norwegischen Truppen in 
Finmark geltend gemacht, 2 Ba
taillonen und 1 Batteri am Grenze 
in Ost, Finmark ausgenommen. 

Par. 8 

gen --'- _ _ ~ rmger, forberedte sprengninger sær Terboven personlig efter feller hadde det virkelige 
(også de som er utførte av alli- en rask flytur som en advar- eller tyske statsborgere. mål vært å ødelegge 

Par. 9 
Dieser Abkommen tretet augen

blicklich in Kraft. Der deutsche 
Verbindungsofficier am norw. 
Oberkommando wird alle Detailfra
gen in Ordnung bringen. Das 
Abkomm~n in 5 deutschen und 5 
norwegischen Exemplare. 1m Falle 
Zweifel wird der deutsche Text 
zum Grunde gelegt. 

erte tropper) med skisse over sel mot russisk aggresjon. Jeg er meg bevisst at et brudd . forter, kaserner, våpen-
hvor de ligger samt en skisse Det var som en vil se i på denne erkæring har tilfølge depoter og lignende 
o~er alle sambandsmidler (led- kapitulasjonsavtalens punkt strengeste straff efter de tyske militære mål. Uundgåelig 
nlOgsnett og radio o. s. v.). Den 4 fastsatt at norske yrkes- krigslover. hadde det imidlertid vært i 
norske overkommando skal stille soldater (befal) kunne bli Jeg hefter med all min eiendom begge tilfeller at bomber 
til rådighet for den tyske over- løslatt mot å avgi æresord på og formue for overholdelse av leilighetsvis falt ved siden av 
kommando i dens område for- ikke å ville ta opp våpnene denne min erklæring på æresord. og forårsaket beklagelige 
håndenværende fartøyer og andre igjen mot tyskerne eller Jeg beholder min lønn ubeskå- tap blant sivilister. At Royal 
redskaper som trenges til å fjerne deres allierte så lenge tys- ret videre. Air Force bevisst forsøkte å 
kamphindere til lands og til sjøs kerne holdt Norge besatt. * drepe sivilister var intet 

Trodheim 10. Juni 1940 som er nevnt i forrige avsnitt. Den Den norske forsvarssjef ge- Som det vil sees av den annet enn en ondsinnet 
norske overkommando sørger for neral Ruge påla offiserene å fotostatkopi vi gjengir av If:emstilling som den løgnak
at flyplassene Bardufoss og Skån- undertegne slik erklæring æresorderklæringen, så lød hge dr. Goebbels hadde 
land snarest settes i brukbar stand. om æresord og de ble så løs- den opprinnelig slik at offi- utspekulert.. 

Fur das deutsche Oberkommando 
BUSCRENRAGEN 

Den norske overkommando skal latt. Selv gikk Ruge i «ære- serene trådte tilbake fra sin (Fortsett.es i neste nitmmer) 
Fur ~as norw .. Oberkommando videre avholde seg fra å bruke de fullt krigsfangenskap». Hvor- nuværende militære stilli.ng. ~~ 

Oberst im Generalstabe 

R. ROSCRER-NIELSEN . f?rhåndenværende sambandsmidler led~~ .~e .. n()rs~e ,vffiselie,r Dette ville offiserene ikke FORLOVELSESRING-
Oberstleutnant im Generalstabe. td å kommunisere med utlandet, holdt. SItt æresord er en an- undertegne og grunnen var 

* O? sørge for at det heller ikke nen SIde av sa.ken. ikke at de mente krigen fort- SPECIALEN 
Vi gjengir foranstående i gJ~nnom sivile myndigheter eller Erklæringen som ble un- satte og at Q.e derfor ikke tillbyr moderne, garantert 14 

norsk oversettelse : ' pn~atpersoner finner sted . noen dertegnet lød slik : kunne gi æresord på ikke å karat stemplet håndarbeidede 
Mel10m . den tyske overkom-I' ra.dlO-, telefon- eller te1egraffor- slåss hvis leilighet bød seg, ringer fra kr. 95,- pr. par. 

mando i Norge representert ved blOdels.e med. de. stater som det Ehrenwortliche ErkUirung men gan~ke er;k~lt at de v~r Sender pr. postoppkrav porto-
oberst i Gene.ralsta\:,en Buschen-I tyske n.ke. er l kng med. Ich red.d for ~kke a f.a lønnen sm fritt over hele landet. Dess-
hagen og den norsk" overkom- ' § 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utbetalt 1 fremtIden. Derfor uten + 5°/0 rabatt på grunn-

erkHire hiermit ehrenwortlich und bl d t d k prisen. 
mando representert ved oberstløyt- I (Gjengis i sin helhet efter den E·d d· h . h e e me. ~ys ernes sam-
nant i Generalstaben R. Roscher- norske tekst). an 1/ esstatt, ass IC ml~ . a~ tykke sa.mtIdIg fQretatt de SKRIV .EFTER RINGMAL! 
N . l . dl' p. fId .. :. .... (Datum) frelwtlltg endringer som frø gO R' 'h·l .1e sen er l ag suttet tølgende a or angen e og mot veder- .. brekr h T·· .. . .,...m ar av lOgege. fr sendt straks jeg 

lag stiller den k k aus memer augen 1 le en ml 1- rl,,"D tekst Vl ellers !tiengir f~r.: . bestillingen. 
Avtale rna do t·l åd. hnorfs e dover om- tarischen Dienststellung (dienst- Blant annet ble d~t· 'tilf~yet 

n 1 r 19 et or en tyske liche V rw d ) .. k . h . G u.1 t .r med m e sle r 
I betraktning av den norske 6. overkommando sjøtransportmidler d' ed. en ung . zuruc .zle e: at «jeg beholder mih lønn u-

divisjons tapre holdning blir dell under sjøkynd· l dl· d un 10 lesem Krleg kemerlel beskåret videre» Thorvald A.. Olsen 
tilstått følgende ærefulle betingel dig omf f 19 ~r~ se l nø ven- 'feindselige oder kriegerische Hand- * . SkoIlegaten 20 v! Metodistkirken. 
ser for nedleggelse av våpnene: ang or mIl ærtransporter. lungen gegen das deutsehe Reich, Når det gjelder dette at Ber gen 

§ 7 die deutsehe Wehrmacht oder også Trondheimsavtalen 
§ 1 

Samtlige norske stridskrefter 
legger våpnene ned og forplikter 
seg til ikke å gripe til våpen 
Igjen mot det tyske rike eller dets 
allierte så lenge den nu pågående 

Den allerede innledede norske deutsche Staatsangehorige begehen b 
demobilisering blir gJ. ort gJ. elden- werden. are skulle være en ny lokal S JO K K P RIS ~ R 
d avtale om det samme som ~ 
~ også for de norske tropper. i Ich bin mir bewusst, dass ein Fmnmar~, unntatt 2 bataljoner og Bruch dieser ErkHirung strengste ble avtalt på Bjørnefjell, 

1 batten ved grensen i Øst-Finn- Bestrafung nach den deutschen Slikt det har va:rtflabn~ertd ISå 
k . sen som nu 1 or m e se I 

mar . Knegsgesetzen zur Folge hat. d W· b k • k I 
I h h f .. me leseners O sa an 

Krig varer. . § 8 c e te mIt memem gesamten . hb· '. 
B . t d V·· f·· d· VI er rmge en erklærmg 

§ 2 (Gjengis i sin helhet efter den E~shl zl un . ermoge? ur le om at dens bestemmelser ble· 
Den norske overkommando norske tekst). 10 a tung dleser memer ehren-· k tt· S . N I .. rti" h E kr· IVer sa 1 ør- orge: 

overgir de tyske krigsfanger som Den norske overkommando gir wo te en rarung. 
befinner seg i dens varetekt samt de ansvarlige myndigheter ordre Ichbehalte mein Gehalt plan-. ERKLÆRING 
en liste over eventuelt borttran- til å imøtekomme de krav som den massig voll weiter. I Undertegnede, som i juni' 
sporterte sårede og fanger. tyske krigsmakt måtte stille med * 11940 var beordret midlerti-

§ 3 hensyn til los-, sjømerke- og fyr- I norsk oversettelse: dig som adjutant hos Gene-
Den norske overkommando sør- vesen samt med hensyn til vær- I ralintendanten, fikk av den-

ger for at alle våpen legges ned v~rs1ing. for å beskytte Norge og Erklæring om æresord. i ne perso~lig ordre om å over-
og overleveres sammen med alle SIkre sktps- og luftfarten. Jeg ..................... Ilevere hl en tysk offiser i 
militære transportmidler til lands § 9 erklærer herved under æresord og:henhold til .kapitulasjonsav-
og til sjøs, samt forråd av ammu- Denne avtale trer i kraft straks .. edbundet, at jeg .... / . . .. (da-: talen e~ p~rti bom~ll s?m ~ar 
nisjon, . utrustnin?,. brennstoffer, Den tyske forbindelsesoffiser til itO) frivillig trekker meg tilbake Ila.gret 1 ~Jeneren l VlctorIa
smøreol!e, gumn;lh)ul og spreng- den norske overkommando vil: fra min øyeblikkelige militære. garden 1 Oslo. Jeg utførte 
stoff~r I ~beskadlget stand. Forråd I bringe alle detaljspørsmål i orden. : tjenestestilling (tjenstlige anven- I denne ordre. 
s~m Ikke kan o;erleveres skal det Avtalen er i 5 tyske og 5 norske~else), og at jeg i denne krig Oslo, 5. februar 1965. 
gIS en fullstendIg fortegnelse over eksemplarer. I tvilstilfelle blir den • Ikke skal begå noensjags fiendtlig Odd M·I . Il k' . . e som __ : e er ngersk handling mot det fhv. kaptein. 

FOLK OG LAND LØRDAG 13. MARS 1965 tyske rike, den tyske Wehrmacht -.-.-----

Marinekikkerter til ene
stående priser. - 1. kl. 
optikk «hard coated», an-

tirefleksbeh. korrigert, 
får derved 

STØRSTE LYSSTYRKE 
OG SKARPHET. 

Justerbar øyenbredde, person
lig m i c r o - synskorrigering. 
Prismekikkertene er trippel
testet, men kontrolleres også 

her før de sendes ut. 

7X50 kun kr. 144,- + porto 
8 X 50 kun » 152,- + porto 

10X50 kun» 159,- + porto 
12 X 50 kun )) 164,- + porto 

Svinelærsveske og komplett 
utstyr inkl. 3 års skriftlig ga
ranti.8 dager full tetur-rett. 

Billett merk. : 

JAPAN IMPORT 
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Stevnemøte 'MED EN, SOVJETSOLDAT 
, Forts, fra side 4 . han kunne *yte folk uten for det gjaldt mitt liv, det 

, , . ' , il f 'l' , dk' , f d lov og dom, særlig i en kri-, visste jeg. 
, FOI:tr, fr" "de 5 det absolutt mgen grunn .t ,eL l, p~o u sJ.onen ra etisksitUasjon som denne og l Det gikk fem minutter, og 

h,ans rådu;enfor N ;>rge og for ve?kOm~ende :r~ ~~~ke v~~gSf~:~kk:~~ o~ll~~: n~en. ~haddegJort en alvo~lig: jeg hørte ikke n~e i appara
deNor avskare~ fra a kunne heter a ta .ensy.n . _ h dde både 'e 'o hele bun_liell!, for dette hemmelige i te~"men plutsehg kom be
utøve de funks}onersom for- meget. alvorhge ,mnvendin k ll ' rt J g ggt' luften poHti hadde en uhyre makt i skJed om at det var sendt bud 
f ,,' ' hOl t K " ger ? , eren væ spren l .",' " ' 'o f k K t h 
'atmngen ~r pa ag, onge- ' , ' " Ikke man e minutter efter: Sov~et,. De kunne arrestere i pa r. orzova, og ~ un 
makten», SItatet er hentet Jeg syn ,es at Jeg også må Il . fgf' f D t h 'og lIkVIdere hvem som helst Ikorn straks. To mmutter " " f 'd od '!st' 'd t mm en o ISer ra e em-" , ' , 
fra P~l Berg med fleres ,or: ta me ' e mgspres1 en I 'meli e oliti _ N. K. V. D. e~ter ordre, fra de øverste !e!ter ,:ar hun der. ~P. P.» 
handlmgsforslag av 14. Jum" Hambros dom over den øko- t tg d P , 'b k l'k Sjefer og folk var livredde I tikket Jeg --.,.. . «klar til å ta 
9 d tt ' 'k . d ' . t' s yr en e Inn l un eren, I - '" ' , . t , P D h l 40, For meg synes e e nomlS e Sl e av oppgjøre '1 bl k h t . k M d d dem, Takket være dette po_: Imo,.» «. .» svarte un, 

a, lene tilstrekkelig til å på- Hambro sier rett ut at Knut e hO~ d Ys erIStt ' t he en I li ti klarte det Stalinistiske «vær så god send !». 
. pOl B ' h b'litet H' bl l d t Og ene an en re e an en'd' .' . . O bad . 

Rv~sket' aktå e;gs dint ~kkl :, amsun ,e PHynb re . k n pistol mot hodet mitt, og med lktatudr' a hol~e Slt~ regJ.- t'l gG ednnu HengangG d Jeg 
l, IgnO S reI e I en mann som am ro a I rl d kt h me et me ve makten l SovJet. l u.« erre u -» 

domstolloven, at tyv ikke må I ikke mene at det skUlle gjel- ~.,efn atn r~ltral e an D g Jeg var sikker på at J'eg; bad jeg «- la det ikke skje, 
. dlf d b tyd l' Sl rer leegram. enne . o' I • sette seg tIl doms over tyv' j e en ov or en e eige f d t • kalt sk~IUe ldare a sende tele- j' noe, mens Jeg sender». Jeg 

M k l · h K t H mannen var ra e sa e , 'f l o' • en unne oVgIverne a en I nu ,ams~n og en an~en Sh'f' l' Otd 1- delin- grammet Innenfor den 0PP-i ø te ogsa, at ,mm mor 
slik rettsløshetstilstand for i for den mmdre betydehge l r~va ~~f _ e g k a~etele_ gitte tidsfrist, hvis linjen var bad for meg i denne stund. 
øye'? Den slags var tidligere I' Peder Aas. Ble den ene I gen or Sl erd tO °t l I klar og kabelen i orden men I Jeg satte inn alt jeg kunne 
b k ' t f' Chi l d" t bl d det grammer og e var o ve -! , ' .,'. t 'l f' f • få dt are J en ra cagos un- i p yn ree en annen, , td 'd ff' serer fra Det' tyskernes spioner kuttet' om e egra l, ora sen 
derverden. 'I også. Hva mener De herr I hU anne l , e o ll't' d t b k- kabler og telegrafiinjer hvor! telegrammet i tide og feil-

Bl' . det? ., emme 1ge po Il, e ery d k 'f 'tt t'di li At Pål Berg i egenskap. av I om om ,,' . tede, som hadde hele denne e t.m?e, og det hendte ofte rI , men var sam I g v-
hjemmefrontleder matte, De nevner en hård~Jerne. avdelingen i sine hender. at lInjene ble ødelagt av redd for at noe s~ulle hende, 
komme. i et ekstrao;rdinæ;rt I Det er i det hele tYPisk for Den ene var en armener _ bomber . eller g;an~ter. !Jet ~?r telegrafen er JO det første 
motsetnmgsforhold ~il QUlS- i forsvarerne av uretten at ~e Terzian, og den andre en tok da h~ for vare mgemør- I fl~nden prøver .å sette ~t a.v 
ling kan ikke bestndes. Jeg I hevder at uretten bare bhr russer _ Fokin Disse to' tropper a reparere dem. I i spIll under kng. HeldigvIS 
synes dette motsetningsfor- påtalt av dem som ble ram- karene kontrollerte faktisk: tilfelle et slikt uhell, ville i gikk alt no~alt, og intet 
hold had~e en slik dimen- I n:et ~v, den, Annl:eus Schj~t talt alle militære hemrnelig-: nok ikke denne Kreml-man-: he~dte mens Jeg sendte dette 
sjon at Pal Berg også efter I SIer l sm anmeldelse av Wle- heter de dechifrerte alle do- nen betenke seg lenge, men skjebnesvangre telegram. 
domstollovens § 108 måtte .seners bok, at den litteratur kum~nter og ordrer ved en 'skyte meg ned. Dessuten i Til slutt sendte jeg min sig
?li inha?il. Denne § sier at I som ,:ok~te opp i de fø~t~ e~- bestemt kode, som gikk fra' var de~ steat7nlyset som jeg: natur, ,da jeg .var ferdig m~d 
mgen rna være dommer «når terkrrgsar og som var pa lmJe den ene til den andre av de' hadde l en blIkkboks for å få i dette nervepIrrende arbeId, 
andre særegne forhold fore- med Wieseners bok bar preg øverstbefalende., Disse hem- litt lys til å arbeide ved i! og da frk. Korzova kvit
ligger, som er skikket til å av forfatterens egen skjebne. ,melige ordrer bestod i grun_ bunkeren, blitt så litet, at jeg I terte . for mottagelsen :
svekke tilliten til hans u- - I «Morgenbladet»s nekro- i nen bare av siffrer (tall) __ var redd for at det ikke følte Jeg meg usigelig lettet, 
hildethet», Andenæs sier i flOg over overlege scharffen-! et mel10mrum mellom hvert skulle holde til jeg hadde «Er det ferdig?» spurte 
«-Grunnlov og rettssikkerhet» berg blir han nevnt som na- I femte siffer _ og alle disse fått sendt hele telegrammet. revolvermånnen - og jeg 
blant annet: «De som kjem-I sistenes fiende nr. 1. Jeg må I iltelegrammer gikk selvsagt Jeg hadde ikke noe i reserve, hørte meg selv si «Ja». «Det 
per ur-der rettsstatens fane~ I spørre, var det. Scharffen-I gjennom telegrafavdelingen, for løytnant, Aksionov, som var fi!lt - ~u klarte å sende 
bør unngå alt som kan gI bergs «egen skjebne» som I' det vil si gjennom min kame- skulle ordne med sånt, var det pa 12 mInutter», sa han, 
de! 'minste sk~ av at det j ~jkk ham til ?ang P? gang, rat Lomidse og meg, Vi to i ikke til st:<ie, og jeg satt klappet, meg . på skulderen 
seirende pa!!~~_~lv u eker, a 9"yer flere ar, å patale_ u"':" avløste hverandre ved appa_alene der l bunkeren med og smIlte lItt, '«-Kamerat 
de dommere sOm skal felle retten?' Var det «egen I ratet som var det eneste i . Terzian. ' Dshanian - du fortjener en 
avgjørelser over de politiske i skjebne» som fikk Milorg,l hele' staben og vi var alene! «Kamerat oberst Terzian» påskjønnelse for dette - og 
motstandere». «Ikke minst i sjefen, major Langeland, tiliom ansvar~t i divisjonssta- sa jeg «kan De ikke få tak i det skal jeg sørge for». Jeg 
i politi.ske saker», sier Ande-li å skrive «~mmer ikke» og ben, i ka~erat Aksianov, og si h:an så at det ,lYSnet i a?sikt~ 
næs VIdere. «For at I Ikke skal døm- i Der stod selveste armene-' rna komme med et steann- hans, og stemmen var Ikke sa 

Professor Andenæs synes ;mes ?». Var det «egen skjeb-' ren Terziim med pistolen lys?» -- «Ti stille!» skrek ub~hagelig som ellers. Men 
her å, stille et ekstra ~rt f~e» som fikk C:. J. Hambro mot meg. «Klarer du ikke å han, ,«se å få se~dt te~egran:- f~rst da ~eg så at han stakk 
krav . t~l dommernes habilitet I bl ~ karakterISere «r~tts- sende dette telegrammet in- n:et.l en fart, V.l har ikke tid pIstolen l ~utteralet, og for
i p~htIske~ak~r, og dette ~r! oppgjøret» som plyndriz:tg ? I nen 30 minutter, skyter jeg tIl sant!~, ,Og sa tok han opp svant. ut lIke ~ort som h~n 
utVIlsomt ~tIg, J~~ er, emg : ~ar det~egen skjebne» som l deg ned» skrek han _ «Dette en fyrstIkkeske av lon;unen, ~I~m mn, f~lte Jeg meg rolIg 
med De.ffi l at det Ikke var, fl~k Fanebust ~ av sakk,Yn- ; avgjør hele divisjonens «J:g skal tenne fyrstikker, 19~en, og Jeg husket?e ord 
mulig a bruke utenlandsk: i ~hge. kar~ktensert som elll skjebne», Jeg visste godt, at hVIS lyset brenner ned» sa mm m~r s~ ved avskJeden: 

~~~;:s~~~. e~~~pel n~ ~~~bltt ~ieå~:~; s:o~h:,: l ~~1OÆ"'lMY~,",'V~ :"\ ., "8/~'~"."'j;",q,''', r;~. ~~år:~de bare å ad-\ ~~ud grrl h~j~~~::' ~r~v 0e: 
Nygaardsvoldregjeringen i retten som han gjorde? Var I ! «Kjære Gud - mektige brann». t 
okkupasjonstiden henvendte det «egen skjebne» som fikk Anders Hovdens og Arn~ Gud ---, hjelp meg. for Døden Mens jeg satt og tenkte på 
seg til svenske rettslærde i Marta Steinsvik til å ta ordet I~ar~r~s sønner skulle bh står over meg!» hørte jeg en dette, kom plutselig Kreml
annen forbindelse, stod den imot mishandlingene? Er det sa miljøskadd at de, sk~le stemme i mitt indre. Jeg av- mannen Terzian inn i bun
utvei åpen å innhente be- «(egen skjebne» som dikterer b,eny,:tte den første anledni~~ brøt mottagelsen av tele- keren igjen. «Nå er det noe 
tenkninger både fra svenske sorenskriver Stavang når tIl a begå landsforræden. grammer, og bad om klar djevelskap igjen», tenkte 
og fra andre lands ansette han' i Stortinget gjør mot.... At av~om av dem som s~rev linje for iltelegrammet, men jeg, men denne gang kom 
jurister, for eksempel sveit- stand mot uretten?' Er det Ja, VI elsker, Gud slgne dette bevirket en diskusjon han smilende bort til meg 
siske. Også anerkjente nor-likke snarere «egen skjebne» Noregs land og Fagert er mellom meg og telegrafisten med et forgylt vekkerur i 
ske jurister, ja endog' landets !som ~kterer den uforsonlige land~t du oss .gav sk~le lha, ~ staben, so~ forlangte at hånden, «Kamerat Dshanian» 
fremste på strafferettens om- I holdnmg hos dem som Ande- et mmdre. nasjonalt smne ag Jeg skulle ta Imot hans tele- sa han «vet du hva du har 
råde, professor Skeie, ut-Jnæs omtaler som «alle disse enn d~ h~ fedre hadde gått gram uten avbrytelse, da det gjort?» spurte han. - «Nei» 
talte: Ingen av de foran- ~små mennesker»? Og er det energISk Inn for å ødelegge ,var meget viktig. Efter 3 sa jeg «Hva da?» - «Du har 
nevnte anordninger har noen! ikke «egen skjebne» som det norske fo~var? Jeg sy- minutters diskusjon, lykke- reddet 20.000 menneskers 
rettsgyldighet. Om alle gjel-I gjør at det hos forsvarerne n.es dette .er li~t av et myste- des det meg å overtale den liv» sa han. «Ved en feil 
der at de ligger utenfor ram- 'av uretten alltid har vært rlUm, og Jeg Ville. være Dem trassige telegrafisten, og ordre holdt hele divisjonen 
men av Kongens lovgivnings- i tale om «ro omkring opp- ~eget takknemlig om De samtidig bad jeg telegrafist- på å falle i hendene på tys
myndighet. Og de anordnin- :gjøret»; «Nå må det bli ro VIlle oppklare de~. Jeg hadde innen frk. Korzova å ta iJ:p.ot kerne som fanger, men dette 
ger som bestemmer nytt i omkring Koksverkssaken» sa ventet at De. VIlle ha opp- . telegrammet, for hun var telegrammet, som var en 
eller skjerpet ansvar, er u- : arbeiderpartifolk da Koks- klart ,mystenet med den oppvakt og rask, mens de motordre, stoppet det hele!». 
gyldige også av den grunn i verksaken ble behandlet av kollektIve glemsomhet som andre var trege og seine. Jeg Han leverte meg den for
at 'de strider mot Grunnlo- i Stortinget' ,Det var ikke Høy- Nygaardsvold, Koht o~ var sikker på at bare hun gylte klokken som en premie 
vens § 97: Ingen lov kan' refolk som krevde 'ro. De Ljungberg la for dagen I kunne klare telegrammet på fra divisjonsstaben, og sa at 
gis tilbakevirkende kraft». hadde ikke rioe å skjule så de Skanck.esaken. ~or det er et så, kort tid som jeg hadde i den nærmeste framtid ville 
Professorene Andenæs og trengte ingen ro. mystenuI?' HVIS nå for ek- fått til disposisjon. Politi- jeg bli dekorert med krigs
Castberg henvendte seg 29, Psykologene taler om mil- sem pel bl~pene Smemo, G?- offiseren' stod hele tiden medaljen, Men jeg brød meg 
juni 1945 til Stortinget og jøskade. Og det er utvilsomt dal og, WISI~ff ble fremstilt med revolveren mot meg, og . ikke noe om det, jeg var 
hevdet at en kollektiv økono- så at folk som vokser opp i som VItner l en rettssak og så på klokken ustanselig.' glad jeg var sluppet fra 
misk straff uten underlag i I et dårlig hjem lett får preg ble s~)U~ om de hadde sett et Han virket meget nervøs og faren, og takket Gud for 

"den enkeltes handlinger var. av det hele sitt liv. Har De, 'avsmtt l Det nye Testamen-; urolig, men det var jeg også hjelpen, 
grunnlovsstridig. Jeg spør i herr Blom, tenkt over det; tet som het Johannes :Aben- t ____ •• _____ ,. ______ •• 

Dem advokat Blom: Var merkverdige i at Bjørnsons,! Forts. side 8 I LØRDAG 13, MARS 1965 FOLK OG LANC 7 
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Stevnemøte -
Forts. fra side 7 «Jeg husker også godt ju-

baring og under eds ansvar stiti~rius Be~gs ~ttalelse om 
svarte: «Nei det kan vi ikke ~t .na er det .ikke JUS men po
huske å ha sett». Ville da De, ~tikk det gJel~er». Tro om «LANDSSVIKERBEGRA- . ., som i første rekke blir ram- Et tegn på dette tør kanskje 
herr Blom, si at det hørtes I~e de som fikk det ordnet VELSE I DUBLIN. . met siden de utgjør hele noen. tall omkring gullbe
rimelig, ut at bispene skulle slik at endog de som bare Under første verdenskrig 430.QOO ~v det s~mlede an: holdnl~gen væ:e. US~ har 
ha en så til de grader slett ~adde søkt o~, medlemsskap va: Irl~nd en d~l av .Sto:- tall gJestear~:lder? pa som kjent gullinnløsrungav 
hukommelse? Ville De ikke I NS tapte sm stemmerett bntannla og som sadan I krig 8~0.000. Fre~hdig vp.~llers dollax:en. I 1955 var. ~be
snarere si at der løy de gode mens de som hadde bygget med Tyskland. Ikke desto visse yrker ikke bli tillatt holdrungen 21,8 mIlliarcier 

relater odt? J e kan ikke ubåtbunkers for tyskerne mindre reiste den irske na- for fremmede i Sveits. Det dollars - altså et ganske 
~jønne ~t Nyga:rdsvoldie:.. fikk beholde s~n, var ~nne på s~onalist. Sir Rog.er Casement gjel.der virksomhet i ~kog: pent restbel~p til. å bakke 
gjeringens medlemmer noen sam~e tanke I 1945 . tl~ Ber:lm• for !l søke tysk og J~rdbruk, sa~t .arbelde I opp pengeslr~ulasJonen. I 
gang hadde hatt et doku- Til slutt advokat Blom: hjelp tIl a befn seg fra det hospItaler og klInikker, og 1960 var, de tilsvarende tall 
ment i sine hender som det Synes De ikke det er merk- engelske åk. Han reiste barnepleie. blitt henholdsvis 17,8 milli-
var så vanskelig å lemme verdig at et blad som FOLK rundt i krigsfangeleirene * arder dollars og 21,3 milliar-
som ka itulas·onsdohmen:.. OG LAND med så få spalter og vervet soldater til en irsk PUSSIG VURDERING. der dollars - altså et like 
tet av IK. jUniJ 1940. At en til rådighet kan tilby Dem å brigade som skulle kjempe D~g~pressen er ivrig 0I?P- stort underskudd so~ det 
mann som professor Koht __ komme frem med Deres mot engelskmennene. I pas- tatt Igjen av ny~ «avslørm- før var overskudd. Og I mars 
en med rette ansett histori:" mening, mens De - Deres ken 1916 ble han landsatt ger». Denne gang gjelder det 1964 (som er siste tall vi har) 
ker _' c:kulle ha glemt at anseelse tiltross - ikke kan i Irland aven tysk u-båt, opplysninger fra Tsjekkoslo- er tallene henholdsvis 15,6 
han hadde'" sett kapitulasjonS- sikre spalteplass i en eneste men ble kort efter arrestert vakiet, hvor justisministeren milliarder dollars og 25,9 
dokumentet fremstiller seg ayis f~r et. «ann~t syn)~. I en av engelskmenn~ne, ført til f~rteller at ~et er funnet pa- ~illiarder dollars. Så re~ 
like usannsynlig som at dISkUSJon I radIO nylIg ble London, ~ømt til døden og pirer som VIser :t tyske:r:ne mnge~ e; god og farten upa-
bispene skulle ha glemt bort det sagt. at . dette at ma? h~ngt. Liket. ble~ begravet efter m?r~et .pa .Hey~ch klagelIg ! . 

at de hadde sett nevnte bi- lot en mmontet komme tIl pa fengselskrrkegarden ved planla pa sm Side a ta lIvet * 
belavsnitt. Herr Koht har orde i pre~e og kringk~ting Pentonville - fengsle!. E~:' av engelskm.enn eller ameri- SMUKT GJ~RT ! 
selv efter å ha nådd støvets var. et kjennetegn pa om gelskmennene har na endelIg kanere av tIlsvarende ran$'. Det kan Ikke benektes at 
år dokumentert en meget vedkommende land virkelig efterkommet et gammelt Selv dagspressen har tyde- engelskmennene i alt sitt ne-

I d h kl' var demokratisk. Jeg tror irsk krav om å få utlevert de ligvis stusset litt over at det derdrektige hykleri dog er i 
go u o~me se. . o • dette syn er riktig. Jeg tror jordiske rester. Nylig ble de skulle være så meget verre Istand til å vise glimt av både 

Jeg blIr nødt tIl a st?l: også det er riktig at det er overført til Dublin og gitt for tyskerne å gjøre det en:- storsinn og frisinn. Nu har 
Dem et nytt spønsm~. vanskelig, ja un1ulig, for en en storstilet statsbegravelse gelskmennene gikk foran, Royal Air Force tilbakelevert 
Hvorfor ~av nevnt~ statsra- minoritet som NS-ifolk å på Glasnevinkirkegården i med og så forsøker de da å' tyskerne et jagerfly de 
der en slIk for~lanng? En komme til orde _ om så Dublin. Kisten ble trukket pynte på det med å si at I hadde tatt i krigsbytte av ty
m~get tungtve~ende arsak bare en eneste gang - i på en kanonlavett og presi- Heydrichs mordere «angive- pen Me 163. Dette jagerfly, 
mB;tte være tIlstede, men presse eller radio. dent de Valera holdt begra- lig» hadde fått sin opplæring som ble konstruert av pro
hvilken? o Kunne De tenke Dem en velsestalen. «1 nesten 49 år i Storbritannia. Det er ikke Ifessor Messerschmitt og hans 

Et a~et spørsmål. melder diskusjon med for eksempel har hans levninger ligget i så lenge siden det kom ut en stab var verdens første jet:" 
seg ogsa I ~e~ne forblI~,~els~: Anders Hafskjold i kring- en umerket grav på en feng- bok på et kjent norsk forlag fly og nådde alt ved prøve
Det e:. pastatt. a~ Helb.:rg- kastingen? Ja, kunne De selskirkegå~d i England», sa som fortalte utførlig om det- flyvning i året 1941 en has:... 
kOI?mlsJonen kjente kapItu- det, herr Blom. Eller med de Valera, «men fra nu av vil te mprq.et på Heydr~cp. og tighet på over 1.000 km. i 
lasJonsavtale!l.- og hv~or advokat Wiesener? gravstedet her bli et val- om hvorledes morderne ble timen. Maskinen vil nu bli 
skulle .den na ikke }la kJenn-:- Om «retts»-oppgjøret? fartssted for tusener av unge utdannet i England, ble overhalt av Messerschmitt-
skap tIl den. - I sa fall, hva På forhånd takk for Deres mennesker som vil søke in- utsendt fra England og; ble Werken i Augsburg og vil 
er årsaken til at den hverken svar.' , spirasjon gjennom Casements understøttet fra En.gland. så få en æresplass i Deut-
er omtalt .eller refe~ert? Vennlig hilsen liv». Historiens dom er altså Selv «Aftenposten»s anmel- schem Museum i Munchen. 

Et tredje spørsmal dukker OHN SAND noe annerledes enn samti- der av boken fant ikke 
også frem: Hvorfor ,sendte J . dens. dengang grunn til å tvile For b u n det sko n tor: 
påtalemyndighetene ut en ..., ... ~ ... ~ * på riktigheten av dette. 
feilaktig oversettelse av k~:- APPETITT pA * 
pitulasjonsavtalen når den For sin k et BORNHOLM. DET GÅR JEVNT 
langt om lenge ble trukket • I En tidligere polsk mili- NEDOVER! 
frem? Ordet gesammten erkJenne se tærattache som har søkt asyl Det er nok ikke bare Eng-
ble oversatt til «de samlede» i USA beretter at Sovjet i land som holder på å kom-
- noe som totalt endrer av- Den danske landsdommer tilfelle krig forbereder en me på fattigkassen efter. å 
talens karakter? Folmer Vildrik uttaler til øyeblikkelig besettelse av ha seiret 1 verdenskrigen og 

De nevner Quisling-veldet, «Jyllands-Posten» i et av-. den danske øy Bornholm ved derpå utøvet den berømme-
herr Blom. skjedsintervju før han går hjelp av polske landsettings- lige «seierherrens justis». 

Får jeg i den forbindelse av for aldersgrensen blant tropper. Disse tropper skal Det later til at USA med 
ta med noen linjer fra Ir- annet: «1 almindelige straf- ha som oppgave å hindre at raske skritt går samme vei. 

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

Sekretæren kan bare påregnes 
truffet efter forutgående avtale. 

Telefon: 377696. 

Postadresse: PostbokS 3214, 
Oslo 4 

Postgiro 15028. gens-dommen: «Det lykke- fesagerbliver en dommer jo NATO-stridskrefter setter 
des også for, tiltalte å få i ikke paalagt andet end lige seg fast på denne 0stersjø- _ ... __ ...... _ ... _-- ,.. _________ •• 
stand en ordning således at netop. det, han skal. - Det øy, hvor det for tiden for
familien til de sjøfolk som belastende (for dommeren), øvrig bare befinner seg ett 

Kristne Venner FOI~K OG LAND 
seilte ute, fortsatt kunne ved forræderisagerne var, at kompani av den danske hær. Har du lyst til å treffe gamle Kierschowsgt. 5, Oslo 4 
trekke på sitt tilgodehaven:- der skuldedømmes efter 10- * . venner i et åpent miljø? - Telefon 377696 
de». Dette er også en side ve med tilbagevirkende SVEITS KVITTER SEG Kristne Venner møtes den Boks 3214 _ Sagene 
av «QUisling-veldet». Til kraft. Men saadan var jo lo- MED UTLENDINGER. første fredag hver måned i 
sammenligning viser jeg en ven, som ikke var grund- Det er interessant å no- Colletsgate 43. Etter en tale, Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
side av et annet «velde». Fra lovsstridig, og efter den tere seg at akkurat det libe- er det bevertning og anled- fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Hartmanns «Bak Front~n» maatte vi dømme». Det var rale Sveits går i spissen når ning' til selskapelig samvær. Mandag og lørdag holdes 
side 353 siterer jeg: «Wold jo en noe forsinket erkjen- det gjelder å kvitte seg med Møtetid' kl. 19,30. kontorene stengt. 
bragte frem et pussig spørs- nelse og helt farefri nu da utlendinger. ForbundSTegje- Redaktør Melsom kan bare 
mål fra Finnmark. Det. fa?- karrieren .ikke lenge; risik7-lringen har foreslått en gr~d- påregnes truffet efter forut-
tes der noen statspensJonIS- res. Her I Norge ma det JO vis nedskjæring av antaU Arkitekt gående avtale. 
ter som var nazister. Sp~rs,- ha vært enda mere belas-I utenlandske medarbeidere. Abonnementspriser: 
målet var om pe~jonen; !end~ siden det vitterlig .va~ ,Tiltaket skyldes en stadig HUS TAD Kr. 40,-pr. år, kr. 20.-
s~ulle stoppes. Det e~ n9ksll I strId ~ed ~loven a gi stigende fremmedfi~ndtlig- B.erunlsvn. 5 - 0. Ullern pr. halvår i Skandinavia. Ut-
pa det rene at det I~e er lovene tilbakeVIrkende kraft, het innen den sveitsiske be- Tdefon 556129 -,- Oslo landet kr. 25,- pr. halvår. 
noen lovlig adgang til å gjj3re slik blant annet Hambrohar folkning. Det er italienerne I nøytralt omslag innen-
dette, men det ble likevel innrømmet at det ble gjort i Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il lands: Kr. 50,- pr. Ær, 
enstemmig besluttet. at ~an .. Norge. Vår danske kollega '""~~~~'"' TANNLEGE MAAMOEN kr. 25,- pr. halvår. 
skulle stoppe utbetalingen,e». REVISION bemerker forøv:'naturligvis av at grum;llovens Løssalg kr. 1,00. 

Av sorenskriver Harbeks I rig at når tilbakevirkendeifedre ikke i sin ville~te. fall:" Hansteensgt. 2 Bruk postgironr. 16450. 
brev av 10/6, 1947 til Neri I straffelover ~ke er nevnt i,tasi kunne tenke seg slike Tlf. 444333 Utgiver AlS Folk og Land 
Valen heter det blant annet: grunnloven, sa kommer det I lover. JllitJlJlJOI1UtJUU(J(JI JlI:lIUlJlII Il Il Il __________ _ 
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