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NR. 9 - 14. ARGANG LØRDAG 27. MARS 1965 

ORVAR SÆTHER: 'Erhard Fliesberg: 

Quislin;: og Haakon " S L UT A C·K O R DE T 
-
Hvem har sk~ldjen? 

vil underskrive de beslutnin
ger som statsminist"eren kon
trasignerer, så opphører den 
utøvende makt) å fungere. Da 
oppstår kaos i statsapparatet. 

Det var nettopp. dette 
som inntraff i aprildagene 
1940. 

Nygaardsvold ville fra 
første stund av gjøre som 
Stauning i Danmark. Han 
ville bli i Hovedstaden da 
tyskerne kom for å besette 
laridet, og han ville ta kohse
kvensene av sin politikk før 
aprildagene 1940. Hitler, 
hadde dessuten på utenriks
minister Ribbentrops anbe
faling utsett Nygaardsvold 
til å være statsminister i· 

.. Kongen forlater Hamar ved 7 - 8 -tiden 9. april 1940, . Norge. Professor Skodvin 
! '--r .. ~~-:1';'~,,",,'~~~~\::-~·:~Y·~-~0'!"~"""~·~~'·"~./.'.~iI!!!'?· ~_~"~i{./-~1!"~i ... ;·l·.4(~':.;;·, .a;iJ_å~"~ . 

sjonsstyret i Norge» følgen-
Det er en meget utbredt I nedsettende ting. Han er de (side 37) : . 

oppfatning i Norge at hvis skyld i ~lt ondt. Quisling «Som vi har sett, lAg det pl 
Quisling ikke hadde dannet stoppet~z:ge~ ved å fo~strr- den tida alt føre utkast til kor
sin regjering 9. april, så re mo~iliser;ngen. ~lm~ leis ein skulle ordna seg med 
ville Kongen ha kommet l ~att~ krigen 1 gang ved a. s tå regjeringa Nygaardsvold under 
tilbake fra Elverum og tatt l ve~en f?r Kion?en ~da den- den militære planen». «Det lander manniskorn~ til'lvars allvarliga inverkan på 
imot Hitlers tilbud om så- ne VIlle tilbake til O~lo og ta . . . ursakt, atl de vanJigen icke åro levnadsmojligheterna mycket 
kalte «danske tilstander i imot freden. . Og SIde 43 skriver Skodvm medvetna om den drivkraft, I få har en aning om eller ens 
Norge». Men stod Quisling virke- VIdere: sjalviskheten utgor vid danan· vilja och kunna forstå att vi 

li · . f K gen? «Utanriksminister von Rib-Victor Mogens skriver om g 1 veIen or on . det av deras meningar ...... !nu stå infor valet att vIDja 
dette i sin bok: «Tyskerne, La oss se litt på det. Den bentrop heldt fast pl at tysk- Sjalvbedrageriet på detta omrl.! vilket slutackord skall spelas 
Quisling og vi andre» side norske grunnlov har en far- sovjetrussisk venskap var gnI?n- de ar grans/ost. Demokrat/um- i månsklighetens symfoni. 
106: lig dualisme i sitt vesen. Den l~get .f?r den tyske SkandI~a-1 pen, som fått rang och ordnar. Darav avgores mansklighe-

«Vi skal ikke her diskutere krever underskrift fra to V:Iapolttikke~. Dermed var Qws- får darmed vanligen också en tens ode for tusentals år 
. om det ville vært det beste for personer hvis den utøvende lmg og avvIst - - » battre overtygelse». fraJ;Ilov,r. 
det norske folk, men vi skal makt s!tal kunne fungere. I. Quisling var som kjent: VIKTOR RYDBERG. I ungdomens dar finge des-
konstatere, at nh det ble fort- § 31 star de~: «Alle af K~n- persona nem grata i Sovjet- sa _ dagens pensionarar _ va-
satt krig skyldtes det Quisling. I gen udfærdigede ~~slutru~-I unionen og det er en kjenns-, De som nu ar sjuttio år ra med om forsta varldkriget 
Det var hans person, som g~r skulde, f?r at Ive gy - gerning at Hitler ikke hadde eller 'mer har genomlevat en med dess' hela vårlden om
gjorde at det overhodet ikke IdIge, kont;~gnere~i'k i.utsett ham til å være stats- odesdigert avgorande period danande fredsslut och efter
kom til forhandlinger, at vl- . Men hVIS mgen VI ont::a-\minister i Norge under okku- i mansklighetens historia om foljande berg- och dalbana 
Penmakten mltte avgJ'øre sa- ,SIgnere Kongens beslutrun- ipasJ·onen.. for valutornas vidkommande 

I Il . h' K g ikke Forts SIde 2 . ken». ! ger, e er VIS on en i' och total penningkrasch hos 

I sin bok «Seierherrens 
justis», gjentar Wiesener 
denne oppfatning. Han skri
ver side 133: 

«Kongen fikk en . basis for 
sitt senere sl berømte nei, da 
det ble forlangt at Quisling 
skulle anerkjennes som ,tats
minister». 

Det fins likesom ingen 
grense for hva man kan be
skylde Quisling for. Han er 
utenfor loven. Han er en 
kjetter. Man er ikke engang 
forpliktet til å snakke sant 
under eds ansvar når det 
gjelder Quisling. Det gjelder I 
å få på ham mest mulig liv Stortingsmøtet på Hamar 9. april 1940. 

de besegrade. I framforallt 
dåtidens neutrala Uinder hår
skade en hektisk affarsverk
samhet, dar handelns maro-_ 
dorer kunde salja aIlt mellan 
himmel och jord blott det 
dog som någon slags er
sattning for normalt anvanda 
varor. 

Livsmedels- och varubrist 
och begreppet gulascheri 
blev en verklighet for allt, 
slags okunnighets affars-, 
skoj- och spekulationshets. 
Nyblivna «millionårer» levde 
en liten tid flott på penning
mangder, vars realitet blåste 
bort, når fredskrisen och dess 

Forts. side 8 
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Jarlen ~ Vest-Agder 
fyller femti år 

(Forts. fra s. 1) 

Den 9. april klokken %6 
om morgenen satt Nygaards
vold sammen med resten av 
regjeringen på Victoria Te
rasse - et drygt steinkast 
fra Slottet, da minister 
Brauer kom med sitt tilbud 
om, «danske tilstander i 

Opsahl 70 o ar 
livet innen en overskuelig 
fremtid. 

Georg Stray, Kristiansand 
S, er av fag en fremragende 
by-omformende eiendoms
megler med uhyre arbeids
kraft, men av liv og lyst er 
hanen tindrende, ekte nasjo
nal jarleskikkelse med rot i 
Vestagders saga. Han fyller 
i disse dager 50 år. Georg 
Stray har såvisst aldri dradd 
ull over gullhjelmen. Tro
fast har han støttet arbeidet 
for sannhet og rett. 

Denne sang synger han 
stadig: 

Vi/ja de høyre kvædet mitt, 
og vi/ja de ordet tru? 
Om han Olav Trygvason 
skal songen her seg snu. 
Dansen glyme i halli. 
S~ dansa me d/J i ring! 
Glade rida Noregs menn til 

Hi/darling. 

- - Ja, dette var en ut
flukt fra temaet K. 0., men 
en jubilant som er full ~v 
sunn sans kan hyl des på 
mange vis. 

* 
landet». Efter utdannelse på Trei-

Det fantes bare en mann i der Handelsskole i Oslo var 
K. Opsahl en tid lærer ved 

Norge som kunne svare ja skolen. Så dro han til Vest-
eller nei, på det tilbudet, og landet for å tevle i kunn-
det var Kongen personlig, for 
han og han alene «kan er- skapstilegnelse på Volda i 
klære krig og slutte fred». Sunnmøre med de opadstre-

Det kunne ikke Koht og bende vestlendinger som nu 
heller ikke Nygaardsvold. har okkupert Kringkasting, 

Men Kongen unnlot å sva- og TV, som jeg føler meg 
re og reiste til Hamar. Ny- fristet til å døpe VestV. 
gaardsvold ville bli i Oslo, Tannlege KJolbjørn Opsahl Med ak~demisk. borger-
men måtte slå følge på grunn på Hokksund i Eiker, en ~r8e7v :v t fm b10nItet, m~ 
av dualismen i den norske nI k' f tt ,pa s rømpe esten og sm 

s ~ ~'ghJ~mfe~ ~r ~e :a,g sterke konstitusjon kvalifi-
grunnlov. re eIe, y er 1 se - serte han seg til opptagelse i 

bet kraftig fra seg. La oss derfor konstatere ger 70 år. Riktignok er det I annet kull på Hærens Fly-
* at Kongen hadde anledning så at ingen prominent 70- kIK' 11, M d """'..4.I:.'~ , 

E d k . '1 • b" l il· . ° . • s o e Je er. e ."..,.I.\oIU1-n ag om en utslItt bon- tI a 11 l Os o og ta ta l armg som omtales l pressen k t' ._.' -t k' 
de - Emanuel Salvesen mot Brauers tilbud om fred er noe videre tynget av åre- fl a sor sersJan og amp-

K I t . kL' Schjelderup Dvalaas Traane tidlig om morgenen den 9. ne, heller tvert i mot. Når d yver orlot hdan'nflskole~. Med 
ongen e seg et sne RJe -- -- d f • l' ·'1 Qu' l' d 'kk' t· kal' O hl en nuværen elasjOn av b . - ens æren or a se ge Just, apn. IS mg sto leI san s ,Sles, er psa t'tl '1 d tIt 

b t Po ditt d yggJa til Stray, gården Traane - da veien for ham. imidlertid slank og sprek slik t71 er VI le ve nes l enB~vare 
01' a en se e san J • k' h Kl kk Yl 1 d 9'1 tli f' l genera noe a a Jame 

Ormen den lange, det største mgenGo Jdøperli: ad~e meldt KO en 2 l ehnI · ap.n sbomd en e b~g a~ en Jekllal' - øen. - Så tok han tann-
k'p I seg. ar en gger l den en- var ongen se v, e e regJe- on e og Jørnejeger s l ks aktis 

rom bygd I . N s tI e d' nu torneroseaktige del av ringen og Stortinget samlet være. Som gutt gjette Kol- e.geeH kakmend Ogh pr h erer 
. es l oregs an. S . h . å HB" tilb d b' O ahl b k f pa o sun vor an er øgne, som Jeg ar skildret p amar. rauers u Jørn ps us apen ra b f t H h rt til 

før. Det var ingen odelsbe- om «danske tilstander» ble fedrenegården Opsal i Flå, o as . rk~.n a~ a~~n~ tI 
Georg Stray deltok som: rettiget til Traane og sel- av Koht forelagt hele for- Hallingdal - og voktet den ~erne~ In Ig se. on rh nan . 

frivillig i Finnlands ære- geren visste at Stray kunne samlingen og ved en under- mot bjørn og gaupe i dette ~ o'f e?e; Slef a , an er 
fulle forsvarskamp mot over- få gården på fote. Stray hånds undersøkelse ble det hans gylne minners! ville og en U r~ml r~ ann ~ge . f t 
makten. Han fikk feltmar- kjøpte Traane, buHdozet svæ- fastslått at det var flertall vakre lende som ligger mel~ n ~~ o ~pasJtonen ( l~n 
skalk Mannerheims klokke re myrer og plantet skog for for å ta imot Brauers tilbud. lom Langevatn - Buvatn, Bu- ntoefn tJe~)e rton etreh de er 

mf'k 4-J • . belø ~_...J._~ K ht k' .. bok F· k Il O Is u e ron ere. u a e ers-og se 1 a .. som mmne O:Qlj store . p, ..... ..-ocl\.<1Uet. dyr. o· s nver l SUl. . .. 1(. ,~~ o .. E!n, Qg ~a ~ter. ,,' K ab' Qp« hl 
innsatsen. - Befolkningen i Traane 'livnet opp igjen '! skanse til skanse» side 34: I KOlbjørn dpsåHl'såtte"frc\' I a1~n b-g~~~fuf~;g"n;~ 
Kristiansand ville ikke ta Alle hithørende myndighe- «Han (Nygaardsvold) bad' fødselsdagen som kanskje:r 19. d ~ ~ he a ~r 
h~m det ille opp om han sang, ter og mennesker i fylket om at Stortinget skulle velja den eldste fører av fly i .~~ ø. h:~ gar tg;:::. 
mIdt i Markensgada : Her anbefalte konsffl!jon riaturlig- tre mann som i lag med ein frll Norge sitt fly elegant ned på rI 19 en y 10 ed· ha 
k tta . dk' D rt t kte .. ku f h dl' Ltf • f' d . vann som var ve ver a . . ' ommer gu l en. nors e VIS. epa emen et ne t og regJer10ga nne ta or an 10- angeva n, or a eIre agen M . lp'~ k . 
legion. Alle sammen vet at beordret salg ved auksjon. ga med Brauer». i brorens O. K. Opsahls k en , 'kkeNlf: USgJot~l~anknetne 
h d . . . ' d h H unne l e a se l a s y 

an er en averes egne og SlIk m:epes det levende hv l Disse tre var Mowinckel, sagnom~un n: yt~e. er ,fra sitt bakhold. Han kjente 
at han natten mellom den Norge l dag. Lykke og Sundby førerne kan du SItte pa et VISst sted o • b'l t-
17. og 18. mai 1940 ble arre- En sli~ byråkratisk. seil' for partiene i Stortinget. og s~ reinen be~te i Naut- va~{u il a~åRBUNDET' og 
stert av den daværende ope- knekter Ikke Georg Stray. V'd k . K ht. skarfJeliet og bjørnen som FOLK OG LAND ville 
retteaktige politimester i På sterke menns vis er han l ere s nver o. om våren rusler på «gras- hIt d d . t 
K ., t' d f di G ild d od' h «Ein bør ha det klart for seg . . B k 11 M d' e s me passen e prOVIan rIiS lansan, or eorg I sn og go m 19, og an mgen» l U o en. en en k t ha ; t så 
Stray forsøkte å mobilisere har flere gode ting å gjøre at det framlegget Nygaardsvold nye tid vil snart komme ~ y ~ ,m opp ~ ~me stu 
ungdommen til åpen, militær for sitt Norge. hadde slutta talen sin med, ikkje også her. Til glede for dan l r~ '~1' mg a unne. ~ 
motstand mot ~skerne. Dette var berre eitpersonleg fram- hvem? Nere u VI m en av SIT 
ville blitt noe ganske annet Alexander Lange. legg ifrå han. Det var i røynda Annenhver dag gikk vår orge. 
enn det såkalte felttog i Se- ei frukt av drøftingane med jubilant på bygdens skole og Alexander Lange. 
tesdalen som skildres i et FORLOVELSESRING- stortingsmennene føre sjølve annenhver dag i tømmersko-
verk på over femhundre si- SPECIALEN tingmøtet, og talen hans skulle gen eller i annet gårdsarbeid ............. , ... ,#### ......... #### ...... _-

der av For.svansstabens Krigs- tillbyr moderne, garantert 14 vera ei grunngjeving for dette Dette er vel den beste for- Kristne Venner 
historiske Avdeling, et felt- karat stemplet hlndarbeidede framlegget». beredelse til å bli festet til 
tog hvori det ikke løsnes ett ringer fra kr. 95,- pr. par. La oss da slå fast at den 9. det nu snart skjulte Norge, Har du lyst til å treffe gamle 
eneste skudd mot tyskerne Sender pr. postoppkrav porto- april ved 1- tiden så ville når snikreguleringen, semen- venner i et åpent miljø? -
- ikke engang av vanvare. fritt over hele landet. Dess- hele «demokratiet» tilbake til teringen av høyfjellet og øde- Kristne Venner møtes den 
- Den, som fra «Flagger- uten + 50/0 rabatt pl grunn- Oslo og ta i mot fred av leggeisen av vassdragene - første fredag hver måned i 
musen» hentede politimester, prisen. Brauer. alt for kortsiktig mammon I Colletsgate 43 .. Etter en tale 
forsvant til London, hvor SKRIV EFTER RINGMAL ! Og la oss merke oss meget -- er fullbragt. Alt dette, e~' det. bevertnm~ og anled-
han delto~ i tillagningen av nøye at på den tid hadde skjer tilsynelatende i regi av n~ng til selskapelIg sa:nvær. 

Ringene blir sendt straks jeg Qu . 
de ulovlige og landsskadeli- får bestillingen. isling enda ikke dannet en av regimets yndlinger, Møtetid' kl 1930 
ge landssvikanordninger. Så- sin regjering. Quisling stod direktør Halvard Roald, som . ,. 
vidt berettes forsvant samti- G u J I .r med m e J te,. altså ikke i veien for Kongen. nu via Vassdrags- og Elektri-
dig politikammerets vakt- Thorvald A. Olsen Kongen kunne ha tatt med sitetsvesenet underminerer 
journal hvor arrestasjons- SkoIlegaten 20 vI Metoåistkirke", seg sin kjære Nygaards- sitt eget utspring og visselig 
()rdren med begrunnelse var vold og reist til Oslo, og re- Norges interesser på langt 
registrert. . Ber gen gjert som Christian og Stau- Slikt med en kortsynt natur-

I Vest-Agder vet folk at """""""""""""""""""-""""""'" Forts. side 7 fiendtlig, verdifiendtlig og 
det var to NS-menn på ANN E L ISE P A R O W livsfiendtlig virksomhet. 
Odderøen, kommandanten, TANNINNSETNING For b u n det sko n tor: Hvilke planer har disse her-

Arkitekt 

HUSTAD 
Bterumsvn. 5 - ø: Ullern 
Telefon 55 61 29 - Oslo 

oberstløytnant O. A. Fosby rer for det norske folks frem-
og løytnant og storsanger Trondheim holdes stengt mandage og lør· tidige liv og trivsel over- TANNLEGE MAAMOEN 
Jacob Rynning og deres folk dage. Ekspedisjonstid: tirsdag _ hode? Dette er åpenbart 
.som bevirket at festningen AVERTER l onsdag _ torsdag og fredag fra de i videre forstand u-opp-

FOLK OG LAND lystes diktatur, - som vil 
kl. 10 til 15. gjøre Ola nordmann lei av 2 FOLK OG LAND 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 

~~vvvv~~~~~vvvv~ 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



FOL,K OG L/\.NH ____ Advokat SVERRE HELLIKSEN : 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON .... SANNHETEN OM DET SÅKALTE «RETTS»-OPPGJØR 
Redaktører: 

ODD MELSOM. ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

Herr redaktør !, kl. 24, men ifølge pkt. 1 ble, og regjeringen fra dens sete 
I det utmerkede nummer' fanger utlevert et døgn før. ,I i London». (R. M. B. nr. 2, 

________________________ av avisen for 13. mars iår til- Trondheimsavtalen om vå- side 9). , 
later jeg meg å peke på en penstillstand ble undertegnet I Dødsdommen gjaldt en 

Stortingsvalget 
feil som stadig går igjen bå- 10. juni sent på eftermid- ungdom, som selv hevdet at 
de innen NS og andre som dagen. krigen var opphørt. (Han ar
snakker og skriver om lands- Ifølge «Svenska Aktstyc- beidet hos tysk politi, og 
svikoppgjøret. På første side, ken (1947) side 302 og dok. TrondheiInsavtalen stod opp
spalte 1 heter det: «Under 309 telegraferte general Ru- slått på alle tyske forlegnin-

Vi står som kjent foran et stortingsvalg hvor de så- disse omstendigheter gav re- ge at kongen og regjeringen ger). Han kunne da ikke 
kalte borgerlige partier gjør seg de største forhåpninger gj~ngen Nygaardsvold ?rd- h~dde. «befB:lt» ham «å inn-, dømmes efter strl. § 86 slik 

o o., re til general Ruge om å mn- stille flendthgheten». Det ble den lød legalt. Domstolene 
om a erobre makten efter tyve ars uavbrutt arbeIder- stille fiendtlighetene og av- altså gjort ved våpenstill- gikk ut fra bare delvis kapi-
partistyre siden 194.5. Vi tar neppe feil i at de også regner slutte en våpenstillstandsav- standen, for pågående krigs tulasjon. Bare «landtroppe
med støtte fra en stor del av de tidligere NS-folk når det tale med tyskerne». Avtalen varighet. (Jfr. FOLK OG ne», mens derimot okkupa
gjelder å nå deres ønskers mål. herom er Trondheimsavtalen LAND fqr 13., malis 1965). sjonen ble angitt som total. 

Hva de skal med denne makten har de riktignok så- av 10. juni 1940, som er inn- I den verdensanerkjente På side 412 i «Krigens Dag-
· . o' tatt side 5, men der heter det britiske «International Law» bok» I ser man at også flåte 

Vidt VI kan se, hverken forklart oss eller andre, og nar alt helt uriktig: «Kapitulasjons- (Oppenheims) som denrett8- og fly var gått tapt. Høyeste-
kommer til alt, så er det spørsmål som veier tyngre for avtalen i Trondheim». kultiverte ve;den (men ikke rett forkastet Haalimds anke 
oss enn dette hvem av de partipolitiske størrelser som skal Leser De gjennom Trond- norske domstoler efter 1945) ved kjennelse av 9. august 
sitte på toppen i det ensrettede samfundet som verdenS- heimavtalen finner De ikke betrakter som sikker folke- 1945 (R. M. B. nr. 3, side 12). 
kri en frembra te. Ikke skal noen heller få innbUdt oss at et or~ om kapitulasjon. Bare rett, og strl.. § 14 gir f'?rtrinn Til tross for at det norske 

g g • • om vapennedleggelse. strafferettshg, er der l 7. og folket - som Gerhard Gran 
Høyres Lyng eller Venstres Rølseland har nevneverdig Dessuten var kapitulasjon 8. utgave bestemmelser som skrev - er' slendrianfolket 
andre retter å servere enn variasjoner av Vestens inter- ved Trondheimavtalens inn- ugyldiggjør norsk rettsopp- mellom nasjonene, kan vi 
nasjonale sosialisme. gåelse (underskrift) et pas- gjør. For eksempel ved å være sikre på at Høyesterett 

De borgerlige partier hadde sin sjanse til å overta sert stadium. Total kapitula- fastslå at et okkupert lands ikke ville sluttet seg til lag-
kt n o b tutviklingen _ hvis de da over- sjon (overgivelse) av alle straffelov forblir gjeldende mannsrettens oppfatning i 

ma en og I a es ~mm~ . . . norske stridskrefter forelå _ «remain in force». I den- 1945 hvis den hadde visst om 
hodet hadde noen VirkelIge polItiske perspektiver - den- allerede før og kunn~ ikke ne forbindelse siterer jeg fra Ruges telegram og totale ka
gang i 1945, da den temmelig frynsede og skyldbetyngede omfattes av Trondheimav1:a- 5. utgave Il: «En hvilken- pitulasjon, om våpenstill
Nygaardsvoldregjering vendte tilbake fr ,a et velfortjent len. Den norske øverstkom- somhel~t har:dling. i strid med I star:dsavtalen,. total demobili
eksil. Men som alltid misbrukte disse sterile og frykt- manderende, general Ruge. en kapitulaSJon Ville bety et sermg og offlSerenes æres
somme maktstrebere sjansen. Istedenfor å gå løs på de skriver i. «Krigens Dagbo~» ~ int.ernasjor:alt retts?~dd ,O::d. I Høyesterett var der 

· . (1946) SIde 410: «9. JUru hVIS en kngførende regJenng dlSSens om § 86 som var 
vlrke~lge konkurrenter om makt.en me~ f~ll kra~ og med kapitulerte jeg med de gjen- gav ordre til det, en krigsfor- !hjemlen for dødsstraff efter 
den nksrett som deres bedrøvelIge regJenng ærlIg og re- værende norske stridskref- bryteIse uten en slik ordre. I flertallets mening (og Haa
"delig fortjente for den ulykke de bragte over landet i jter» .Ved ~jøI'nefjell kapi~- Om våp~nstillstand skri:ver, ~an~ ble medlem efter 10. 
1940~ så Jat de ~ SOJD.V~lhhu,e,.m~«p~ ~t~~~,;rbetd~.!l:rte d;~~s~~~ av.N~~g~s. ~I: OppenheIm. det samme l 5.IJum 1940). Men ~vorfor nek-
rettet mot NS et samarbeide som lot Arbeiderpartiet sllp_l\Tisjon~r, 6. diviSJon, '9. }1lIl1 utgave U, SIde '.\54. jter domstolene gJenopptagel-

, : 1 I Ser vi så på Haalandsdom- se når kjennsgjerningene nå 
pe fr~ ansva~et, som fratok ~S-folk stemm~retten, men ot .. . men, som ble prejudikat for er på det rene? 
Arbeiderpartiets tyskerarbeidere beholde Sin. ere før de med POSitiV gJer- hele landssvikoppgjøret, he-I Efter artikkel 43 i Haager-

Siden har de borgerlige gått med nesen i den røde ning eller med h o l d bar e ter det i lagmannsrettens konvensjonen 1907, vedtatt 
klut og jamret over «sosialismen». Men nå kommer de løfter har sørget for å skape dom 16. juli 1945 som det av Norge 1910, inntatt i Norsk 
altså igjen, tyve år efterpå, og vil ha stemmene til de NS- grunnlag for bedre tiltro. militære og rettslige grunn- Lovtidende. 1910, side 500, 

. o . . . ..' lag for dommen: «Den om- preferert lflg. strll. § 14, 
folkene som de Ikke har fatt plaget livet av I mellomtiden. VI vet Ikke om Forbundets t 'd' h t t l dtr g'aldt . N g . kk . o. .•. .. . . . . s en Ig e a an oppene J l or e l o upasJons-

Sa har de vel gJort en Iherdig Innsats I all fall I sISte arbeidsutvalg VII trekke opp efter hvert måtte kapitulere tiden norsk lov, undtagelses-
valgperiode for å gjenvinne vår tillit og for på sett og vis noen retningslinjer for stor- og hele landområdet ble ok- vis okkupantens lov, ingen 
å gjøre oss æresforpliktet til å hjelpe dem? tingsvalget og hva disse kupert, avsluttet ikke krigen, eksile anordninger fra utlan

Ja, vi fikk jo en liten prøve på det da Stortinget eventuelt vil gå ut på, men som ble fortsatt av kongen det. Det kom de straffeglade 
. d f dO. d l d·k . t N° dommere utenom ved at an-«gJor e seg er Ig me» an SSVI oppg]øre . ar en ser vi vil for egen regning gjerne ...... ~~~'f,'tl- dn' . li først . .. o or mgene anglVe g 

bort fra den rabiate Løberg, «nazismens fiende nr. 1», sa ha sagt, at vi vil håpe ingen ble effektive ved okkupasjo-
var det de borgerlige talere som gikk i spissen med hård- anstendig tidligere NS-mann Til Nor lIes nens opphør. Det faller helt 
nakket uforstand og motbydelig hykleri. Det var ikke - uansett hvor «opptatt i sammen,. fordi ved opphøret 
mange spede grønne spirer som foldet seg ut ide n leir, samfundeb> han føler seg i Bondelag begynte. 8. mai 1945 o al~iert 
og de ganske få det var spesielt i Senterpartiet ble grun- øyeblikket _ lar seg trekke ok~upasJon, som ogsa lflg. 

· : '. artikkel 43 anser norsk lov 
dlg desavouert av partipressen. NATIONEN drev det td inn i en uverdig politisk Blant alle de andre store gyldig, undtagelsesvis okku-
og med så vidt at ethvert innlegg fra senterpartifolk som kamp om makten som allike- jubileer som i år skal feires, pantens lov. Det som begrun
ikke absolutt understøttet det amoralske «rettis»-opgjør I vel ingen kursendring betyr, skal dette også minnes: I net alliert okkupasjon var 
simpelthen ble strøket i referatet! Og de en kanskje fordi de nye aspiranter hver- 1945 plev aUe medlemmer eksilregjeringens avtaler med 
k h o of' al l d l· . . av Norges Bondelag som de 3 allierte Storbritannia unne apet pa e ter private utt eser, e g Imret enten r ken har kraft, VilJe eller mot h dd rt dl ' U SAS . t ,ld ' . . . . .. o . a e væ me emmer av og oVJe samve et 
ved dyp taus~et. elle~ ved beleilIg deltagelse. I Internas]o- til a trekke op~ ~oen annen N S ekskludert.~O å: senere (som allerede okkuperte 0st-
nale møter. TIl gJengJeld forklarte det borgerlige folkeretts- i kurs enn den VI na styrer ef-' kom et rundsknv til samt- Finnmark ultimo oktober 
lylS Edvard Hambro alt folket at grunnlov og menneskerett ter - det være seg innen- lige avdelinger av N. B. som 1944). Norge var eneste tysk
ikke gjelder i krig og nød og slike situasjoner da det er rikspoliske eller utenrikspo- meddelte at disse medlem- okkuperte land som ble alli-
spesielt viktig at de beskytter menneskene. litisk. Har herrene ikke noe merdlPå nkytt kunnte tsødke om ert-okkupertb efter!!å, ?g 

.. • .. ... o me emss ap mo a e un- eneste som ygget pa ekslie 
Arbeiderpartiet, var naturlIgVIS lIke negativt innstIllet annet og ikke noe bedre a by dertegnet en erklæring om at strafferegler. Norske lover 

som det alltid, har vært - bortsett da fra Stavang, hvis på enn å få skiftet ut Ger- de på det tidspunkt de søkte dikteres - til overflod lflg. 
uforferdethet målt med vanlig partipolitikermål er rent ut 'hardsen med Lyng eller en om medlemsskap i N S var artikkel 43 - i disse avtaler 
sagt utrolig. Men så er det da heller ingen som har ventet av de andre borgerlige ube. åndssv~ke. Det var ikke alle fr~ ~tenriksdepartementet, 
seg noe nevneverdig fra den kant. t deli heter så er det mere som v~l1e undertegne denne hVIS SJef efter 1945 var den 

, o. ... y g, erklænng, og de er fremde- samme som hadde underteg-
Men, aUsa slIk er da situasJonen I den stund da de bor- anstendig av oss enten å sitte les ikke medlemmer av N. B. net avtalene for eksilregje-

gerlige partier vandrer rundt med sin tiggerpose for' å hjemme eller eventuelt å Hvor lenge skal det gå før ringen. De ble først offent
samIe stemmer fra straffedømte NS-folk og deres nær- stemme blankt. Så får vi' denne eksklusjon blir opp- liggjort av U. D. i 1950. Men 
meste. Ikke rart at den overveiende stemning da Forbun- iallfall intet kollektivt med- hevet? Blir det til 20 - 50 - allikevel vil man kanskje -
dets årsmøte diskuterte valget var ikke å skitn~ sine fing-I ansvar for utviklingen. e~~fOo års-jubileet? Svar illegalt - ikke gå til gjen-

t 'l d o h b f t . d d' l' . k fri u es. opptagelse. rer I me a a e a nmg me noen av ISse po ItIS e - A E S H ll.k . . verre e I sen. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



Skyld Ol: Soninl: 
DEN BRITISKE JURIST F. J. P. VEALE GRANSKER «V AR TIDS NØKKELPROBLEM» 

2. TO DJEVELSKE PLANER 

MED EN SOVJETSOLDAT ., 

I VERDENSKRIGEN 
For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

(Fortsatt ,fra forrige nummer) 4 S tt' bl 'd 'tO 'alt bl b ", "l'd 1 ' 
Akkurat det samme argu- .« ve e, o og arer». og ~ ~e en loe se, 

ment treffer dog i langt ster- , • • ! Men ~ skjønte ogsa, at d~t 
Riktignok blir da det spørs- k 'd d b 't' k f VI slet sa langt vare kref- i var for a herde oss, og at fl-

Q1ål stående' åpent, om man- f er~l' r~ en rI 15; ~ t ter, og vår, begrensede er-I enden ikke skulle bli vår 
ge mennesker i England den- ~nl'dlg te ansb vb a: gn Det faring og øvelse, tillot. Vi' oss, og sette inn angrep, og 

1 t d t gJe er error om men. e f'kk h d d . når . gang o seg narre av e d'tt t b f" l øre rosen e or , og VI ,overrumple oss. Men VI 
britiske luftfartsministeriums er ~e g~ a are a ~en- skulle bli dekorert etterpå" var mest ut;slitt, var felt-
forløyede dementier. 11 mars hnejSdd~' h ertngang L·nodensmne M'ens' våre' rnlIiU:ere ledere: kjøkkenet' der plutselig, og 
1943 f k t for eksempel a e ,ø om In emann, dr ft t sU' t' '1 nl' g h d ts'k ' or yn e men dengang hadde ogsaba- . ø. e a egI, ~g p a a o ,da st~g' umøret, me u, l .;. 
Captain Balfour, luftfarts- få k .. i T skland dirrgerte operasjonene, slet ten til mat. Et spann med 

. . t . ts d tatss k re mennes e.L y . ld.at d t"',~ for! . k d nnms ene un ers e re- .. "hørt' . E' hm nn VI so~ er un er" sve =, varm mat var, rIS en e 
ls h t 'd l' noensmne om IC a . tår.'. 

tær og ta mann, øy l e 19 Altså 'skjønt det er tenkelig blod og .strømmer ,av , er. og. Oppk~lkkende s;lv om. VI 
i Underhuset: «Jeg kan avgi at et 'stort antall fanger i en I;t helt ar flakket Jeg rundt, mat,te spISe under ape~ hlm-
den forsikring at våre bombe- fjerntliggende, strengt bevok- b~de, b~k . frontene og mel, sittende, eller staende, 
mål hos fienden var industri, t .I' k tr" '1' bl tatt pa selve krigsskueplassene, ved en telegrafstolpe eller 
t rt k . t e~ onsen aSJons eir e . gikk lid ls " . II . 
ranspo vesen og ngspo en.- livet av uten at det ble al- gJ~nnom ' e er. o~ ,m;llom ~mer, e' er om '?-

sialet. Vi kaster ikke bomber minnelig kjent, så var delt kngens redsler, og fikk 11 matte spIse llD;der full marsJ, 
på kvinner og barn for bom- å enbart helt umulig å gjen- sann~et erfa~e «svette, blod I det smakte alt!d godt, og gav 
bekastingens skyld. Når tys- n~mføI"e terroran e sforeta- og tarer». VI slet ~ed tele- ;styrke og utholdenhet, ,som 
ke sivilister lider undergjen- gender S()m' hele grM~Th:lmeu- fon og, telegraf, matte også, var en ?etinge.lse for å klare 
nomføringen av våre. ben- f' L"be k l' nO'rd til utføre alt forefallende, ar- alle disse lIdelser under 
·kt • d t d ropa ra u c b' 'd ., h' l k kk' . bl d • Sl er, sa er e eres egen Milano i syd ble truffet av ,el, som a Je pe o en svette, o og tårer. 

feil». Nøyaktig ett år før . 'fl' . te at med potet- og gulerotskrel-
denne eftertrykkelige forsik- I Sir Charles Snow, som røpel mrteed tusenVIS av t bY l' ualmn. ling, hogge ved og fyre i 5. Spill ~ed døden. 

. bl ft h d t I L' d pl a n av angrepe e. m- å f ltk· kk nng e, e er va e nu er m ef1!ann- anen. el' k' t F •. d t ovnene p e· Jø ,enene, For, hverdag raste kam-
bl' t k' t L' dIn 19 Jen. or a Sl, e nøy- h" ". kil t ., 

It Jen , m emann-p a-, ,aktig, varte det ikke lenge ente pr0'Vlant ome e~ pene hardere· og grusom-
nen om terrorangrep godtatt 110. februar 1944 meddelte f nh . E gl d som unna, grave bunkers, og sla mere over hele den Kertsjin
av det britiske krigskabinett. underhuset . «Våre intense ~r de verd It bU an. ten opp telter. Og alt dette' I ske . halvøya Luftvernar-
O t d h d . gJor e seg e esvær a - k 11 sk· . stø st h t . f~~rer:s 'hm~en ~ bo er~e angrep på tyske ~yer ~kal ke over saken sannet hva s • u ~ J~ l ~ ~d as 'D01 tilleri og jagerfly var i kamp 
, yp o en~ I ksj~ er- hindre den fiendtlIgekri~- som foregikk. Noen rettfer- pa e gne ' ~r. e. med tyske bombefly som 

kom:nandoene lnst~ oner I produksjon og om mulIg di . orde de gruelige blods- hend~ at n:tannskape~e pa svirret rundt og bombet våre 
om a konsentrere sme· an- bringe den til stillstand. Roy- tggJd ls h ,e att uten feltkjøkkenene nektet a kJø- militære mål og byer og 

t t ttb b dd b' . ' . u gy e er v r n - . h 1 f' til k " , grep. mo e e o' e ar el- al Air Force har aldrI hengitt å ta hensyn til allerede åpent re e t rem , opp ommer landsbyer, hvor røyken lå 
derkvartaler. Hva sannhets- seg til rene terrorangrep». ed 'tt k' 'g'ern' ger 'eller vannsteder, og så var som, et tykt teppe og hus 

di d · f 'k' m gi e Jenns J m - • h 1 dr. , ver en aVlSse ors! nnger Commander Brabner, un- d • f tI· t d t bare var det a a e og , a pa stod i brann efter tyskernes 
angår,så kan det ikke være derstatssekretær i luftfarts- me a l~ sf a ad et k"" luft- vann både 200 og 300 meter, bmnnbomber Alt dette 

"l d t 1 Sl. • represa ler or e ys '" b' h h' ånd ' . 
spørsma, o~ e enger. e v- ministeriet, ma ogsa være angrep på ~ngland. Andre ~~ full øtte" l '_ ver: . " løsnet en .p,elvet~arm på. 
sagt har Ikke understats'" blitt galt underrettet da han 'ble som Captain Balfour stå- over marker og ha'!ger, for begge sider av fronten. Vi 
,sekretæren talt ut fra SItt 6. mars 1945 som svar til den ddt et for dis- at kokken kunne fa maten var i krig mot dette grusom
personlige kjennskap. Han hårdnakkede Richard Stoke en e veh al·gs,nsvarrd J'o l' Vll'. _ ferdig i tide. Og alt dette me krigsmaskineriet og mot 
h b 'tt'd . f se uopp ør l e mo ' 'd . f .j.{~d til ' ~r are gi VI ere In orma: høytidelig karakteriserte som keligheten lå hos det tyske un er marsj ra s~ , sult og tørst. Mange av oss 
sJoner s~~ em~etsmennene l uriktig erklæringen fra det folk for det kunne jo til en-I sted. hadde geværer uten ammu-
h~ mlnl~num har over-øve~ste allierte hovedkvarter, hve; tid bringe terroraksjo- • Det var karakteris~isk for nisjon, ?g mange hadde ikke 
gitt ha~. Det kan væ~e at aVgitt straks efter det for- nene til opphør ved betingel- vårt befal, at det alltid valg- våpen l det hele tatt. De 
han aldri har hørt om Lmd~ ferdelige angrep på Dresden sesløs kapitulasjon. De. me- te å la marsjen foregå under som hadde begge deler var i 
mann-planen og har trodd p tre uker før, om at dette re intelligente representerte de vanskeligste forhold, i mindretall. Våre offiserer sa 
de ~formasjoner han ble «var resultatet aven avgjø- imidlertid det standpunkt at tåke, regn, storm og snø-, at vi skulle ta våre drepte 
overgitt . rel~e av befa~haveren for d; Tyskland hadde begynt kri- f~k, i ~ekende v~e eller kam~raters våpen, og .kje~-

Også luftfartsminister Sir allIerte lufstrldskrefter om a gen i 1939 og at ansvaret for bItende kulde, og.1 nattens pe Videre, men dette hjalp JO 
Archibald Sinclair har kan- foreta. forsetlig terrorbo~- alt som hadde fulgt efter mulm og mørk~. Og så lyd: ~e stort, når de falne var 
skje også bare gitt videre det bekastmg mot tyske bolIg- dette første skritt også måtte løst som mulig s~ulle VI vapenløse .. 
som embetsmennene i hans k~artere~ .so~ et nå~eløst falle på Tyskland. rykke fre.m, på veIer, hv~r Det verste var at alle pro
ministerium har meddelt ham mIddel hl a paskynde HItlers I Ef, ter at det har, gått to år-I hele omradet var under:llU-, tester og k~ager var. forbudt. 
da han 31. mai 1943 forsik- u~der~ang.: Men .d~t spørs- tier fremkommer det gjen- nert med spren?stoff, mmer Det var kn?, og kn~ens lov 
retRichard Stokes i Under- mal blir stående Igjen, om m en avsluttende analyse lOg bomber, og l mørket var l, fordret at mgen matte kny 
huset om at « bomberkom- mange tilhørere i parlamentet n~ d t siste argument inne- dette dobelt farlig. Vi var ra- mot de allerstørste vanske
mandoenes mål er a 11 tid h,ar skjenket tiltro til forsik- ~ære~ den eneste plausible sende når vi ble vekket, og i li~~eter. I to - tre dager fikk 
militære, men nattangrep på nng~n fra denne krone~ rettferdiggjørelse for terror_ldrat~ ut av bunkers ~g tel- jVI Ikke ett brødstykke, ?are 
militære mål innbefatter miruster, eller om den bn- an e ene Hvis det skulle I ter l halvsøvne, for a mar- noe tynn suppe, som ikke 
bombekast mot det område tiske offentlighet aksepterte h ~ P stikk at Tyskland i I' sjere' videre i ufyselig vær; ~Ikunne mette noen, Veier og 
hvor de militære mål ligger». den som sannhet da den leste o e '.' bruer var ødelagt, og når det 
(Forfatterens annterkning: I om det i pressen neste mor:- Po,.ts. slJe 7 striregnet, lå hele området 
den nettopp utkomne bok av gen. , dekket av bunnløs søle, hvor 
David Irving «The Destructi- Det er et spørsmål som ah- biler og hestekjerrer stod 
on of Dresden», Kimber, solutt hører hjemme her, for- . fast, og ikke var til å rokke. 
London 1963 er et fotografi di nemlig, at da de uhyrlig-, Så måtte vi trave i sølen 
med følgende underskrift: heter som var skj~~ i', lange veier for å hente pro-
«Luftfartsminister Sir Archi- Auschwz ble offentlIggJort, viant til staben og til oss 
bald Sinclair i samtale med /ble det i stor utstrekning er- selv. Tyske fly gjorde altfor 
en flybesetning efter motta- klært oat den o/ske offentlig- å stanse denne transp~rten, 
gelse av innsatsordre». Her- het matte ha VISSt om det som og de pepret oss med mltral-
efter faller det vanskelig å foregikk bak piggtråden i hin jøseild, når de oppdaget pa-
tro at Sinclair ikke visste fjerntliggende konsentra- truljer :q.led proviant og am-
hvilke ordrer denne bomber- sjonsleir. Angivelig ube- munisjon. Jeg husker en dag 
besetning nettopp var blitt kjennskap, ble det fremholdt, da 15 mann av oss skulle 
gitt).· frifinner ikke tyskerne for tilbake fra lagrene ca. 15 km. 

På samme måte var det skyldbyrden ved hendelsene. borte med brød i ryggsekke-
med Viscount Cranbourne, Deres taushet betød still- ne, og på marsj mot staben 
dominionministeren, da han tiende godkjennelse. ble vi pluts~lig overfalt av , 

4 FOLK OG LAND LØRDAG 27. MARS 1965 «Royal Air Force har aldri hengitt seg til rene terrorangrep». Forts. side 7 
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OL\F Hc,LM: I Noen 
Forræderen 

spørsmål" til 
professor Edvard Hambro 

.1 FORBINDELSE MED HANS KRONIKK I «AFTEN

POSTEN» 17. FEBRUAR 1965. 

let om å bringe det forsømte lOg Sømagt» krav om at hæ-
forsvar på fote alvorlig, og ren «med krig for øye» skul- Herr Hambro tar fatt på 
dets leder den eneste som for- le settes på krigsfot, d. v. s. høyesterettsadvokat Wiese
stod den strategiske og po-/ mobiliseres. Der var da gått n~rs bok«Seierherre~ ju
litiske situasjon i Europa. nesten to måneder etter før- s.tIs». Hvorf?r denne mtet
Blant de øvrige politiske par- I ste brudd på den høytidelig ~lgende kromkk? Er det for 
tier var det ene ikke bedre, erklærte nøytralitet. Overfor I a unnskylde og dekke over 
enn det annet. De var alle dette brudd var der fra den I rettssviket og fortsatt å få 
preget av slapphet og syn- forutseende utenriksledelses 'folk. til å tro at «retts»
kverving på dette punkt. Et side ikke gjort annet enn å opp.!pøret , var «strengt ~ett: 
parti ville ha et «vaktvern», true med, at gjentagelser vil- ferdig»? Hamb:o oppna~ l 

hva nu dette måtte innebære le bli møtt med våpen i hånd; hvert fall :n ~mg med sme 
- neppe brukbart til landets : hvilket de ikke ble. Tverti- ~al:r ?g sknvener, og det er 
forsvar ihvertfall - et an- mot ble kystbefestningenes ?- gI tIlhørerne - lese~e det 
net uttalte med rene ord, at noenlunde øvede besetninger ~nntry.kk~t at han Innerst 
det greide seg med en forut- erstattet med uøvet og util- l~e.I SItt lønnkammer er 
seende utenriksledelse, og le- strekkelig mannskap og _ på e:ug l at det er mye, mye 
deren for partiet lengst til- foranledning av den engelske r~ttenskap ved «re:ts»-opp
høyre uttalte at ({vi vil ikke marineattasje - ble mineut- gJøret,grunnla?1: pa hat .og 
ha en militær forsvarsmi- legging stoppet og utlagte hevI7 fra de polItIske rømlin
nister», m.a.o. hold sakkunn- miner tatt opp igjen. En sel- ger.I ~ondon(N~gaardsvold
skapen utenfor. Husker vi som foreteelse i et land, som regJenngen) for a s~affe ~g l ning: ~~Ro om rettsoppgjø
ikke feil, så agiterte en idag erklærer seg nøytralt og å SYondebu~:r for sm fe~- ret. Det er for tidlig å felle 
meget prominent politiker på ville hevde nøytraliteten. slatte polItikk,?g med assI-, noen endelig dom om det 
ekserserplassene for revolter stanse av den sakalte «Kret-I k· dd d kk 

V sen» her hJ· emme _ denne I som S Je e un er o upa-
sammesteds. . . I sjonen». Det samme sier alle 

Under den første verdens- Hvis Kongen ikke hadde «Kre~en» dommert av «ag-/ som er plaget aven slett 
krig var nøytralitetsvernet på begrepet -- det kan J. o være gresslvt og uavkortet hat», samvI·ttl·ghet, o· g so',m tynges 

Berggrav stoppet «mobiliseringen» L t:TT gt tt kk plass fra første stund skud- en forklaring og relativt gun- som oren Z I v o u ry er, dlf o bl· t·ll t til 
•• ' , • o det i «Vern mot Grunn- av re s en or a l Sle 

«Mot dumheten kjemper selv 
gudene forgjeves». 

Romersk Ordtak. 

det l SeraJevo, og man be- stIg sadan for ham, - at de 1 ' ansvar for rettssviket. 
varte freden takket være en forutgående begivenheter var o~n». Herr Hambro skriver: «Vi 
general av her til lands som brudd på hanS' høytidelig er- et er nesten f~aut å har stort sett grunn til å væ
regel ukjent støpning og en klærte nøytralitet med plikt sJ?ørre en prof~sor l ret~- re tilfreds med det som 

(Men ikke mot uvitenheten). regjering av sterke person- til motforanstaltninger så vl.tenskap o.m hVIlken 10vgIv- sk·edd i 1945 g. d f t , nlngsmyndlghet utefront J e o l e ørs e 
ligheter, tildels meget sterke, fikk han ihvertfall vite det h· f t t t <$' år deretter» Hvem er nå 

I. med det enste mål, eget nu av de to offiserer. Unn- bJemm~ ro~ ~g Dm~ san. - dette vi? Hvem represen-
«Det er kjennsgjerningene lands vel, for øye. lateIse av å avvise" nøytrali- :tvege ~e , ar . . evadr. JO, terer dette vi ? 

som teUer, har vi hørt fra tetsbrudd fra en' part i en ; , e~ ans k~lnm1f' ~e Han skriver· at «adv Wie-
høyeste hold, statsministeren. Ill. krig gir den annen part rett tr?n er fStom s. el u øreHJu- seners argumenter e~ ikke 

D t l kk d ·kk N· .. ' , å· S Isen e er SIne over. err 
Ut fra denne uimotsigelige e Y e es l e aSJo- tIl Ifølge folkeretten" gJøre Hb· k lid kti nye og det er vel neppe noe 
visdom er det grunn til å re- nal Samling i mellomkr.igs- det selv. Det er likegyldig a~ ro VI[ er sp a kgl i denne boken som ikke er 
kapitulere endel kjennsgjer- tiden å fremme sitt syn in- hvilken av de stridende par- ?lkek fs: g . se v,' Ogf lI!anfo dant kjent før». 

, f St rt· t t kk t b l· tIe ngJøre seg ra a a e . . ninger, hvorav leseren selv nen or, o mge, a e' væ- ter, som ryter nøytra lte en. inntrykket at hadde han, Boken e~ formentlIg ikke-
kan trekke sine slutninger. re de øvrige partiers for an- bare mannsrnot nok og vær1:i I beregnet pa .Edv. Hambro og 
Uvitenheten om hva som fo- ledningen enstemmige skrik VI. helt uavhengig og i pakt med hans menmgsfeller, . som 
regikk forut for og under den mot «å kaste bort sin stem- Hverken generalstabssje- sin samvittighet, kunne han fremdeles taler og s~rlver ut 
korte krig inntil 8. juni 1940 me» på bakgrunn av den til fens rapport om hans audi- blitt en «Zola i Dreyfussa- ~ra følelser og stem~nger og 
og den påfølgende okkupa- pampevesenets bevarelse ge- ens hos kongen eller innbe- ken». Derfor støtter han seg lkk~ ut fra forstandige vur-
sjon er meget stor - ennu. niale valglov. retning fra den av Stortinget til den approberte oppfat- dermger, men }los. den. store 
Det er ikke til å unngå, at nedsatte militære undersøk- hop som bare far sm onente-
der må tas med ting, som tid- IV. elseskommisjon er offentlig- "''''''''''~~~~''''@,'I>~'@,%'I>~'''''''I>''' ring fra en, «ensrettet og ku-
ligere har vært dradd frem Før den tyske i~vasj~n gjort eller tilgjengelige for jonert presse», som major 
her i bladet, skal det hele f~emsatte, som nu a]?llnnelIg offentligheten. _ Overlege Sagen uttrykker det i «(Eit 
sees i kronologisk orden og kjent, generalstabss)efe~ og Scharffenbergs henstilling til politisk falittbu», har boken 
sammenheng. kom?landerende .generallfø~- . stortingsmenn om å skaffe sikkert sin misjon. Men hva 

De mange forskjellige unn-,ge sm embedsplIkt kra~ tIl i respekt for dets egne tiltak nytt er det nå herr Hambro 
skyldninger for det påfølgen- ~o~~~n som ~~ar t h~les~e og få beretningen oiffentlig- I kommer med? Samme lek-
de « retts»-oppgj ør, skal vi e mg over 1ge s an - gjort har ikke resultert i noe. sen som han har lært så godt 
komme tilbake til. Om dem Har de da alle «svin på sko- og som han med stor velta-
gjelder Goebbels ord:' «Jo gen ?» lenhet lirer av seg: «Ro om 
mindre troverdig en påstand rettsoppgjøret. Historiens 
er, dess lettere blir den VII. dom er det for tidlig å felle». 
trodd». regjering av sterke person- Han skriver: «Det kan 

Kongens (bryske) avvisning hende at enkelte dommere 
Il. 

Altså, hvilke kj ennsgj er
ninger var det som førte til 
de fem lange år, som det 
fremdeles sutres og klynkes 
over fra et temmelig lett 10-
kaliserbart utstrålingssent-
rum? 

Det er en kjennsgjerning 
- endog erkjent - at den 
elendighet, som landet kom 
opp i under den annen ver
denskrig, har sin opprinnelse 
i forsvarets forsømmelse i 
mellomkrigstiden. Nasjonal 
Samling var det eneste poli
tiske parti, som tok spørsmå-

) (!;fJ av generalstabssjefens plikt- ikke var uavhengige nok for-
messig fremsatte krav førte di de selv var engasjert».' 
til at vi «ble tatt på sengen», Der sa Hambro et sant ord. 
hvilket ville vært unngått, Det kan vel neppe være tvil 
hvis kravet var tatt tilfølge lom at det var dommere som 
og forelagt i statsrådet. var kommet i et kriminelt 

Mer effektivt enn det som forhold til sitt dommeran-
skjedde kunne ikke vårt lands svar. Dommere som dømte 
stridsevne svekkes. Jfr. Strl. etter sin juridiske overbevis-
§ 86. ning, ble sjaltet ut som ikke 

VIII. i brukbare. Man hadde bare 
Grunnloven fritar kongen~ I bruk for paroledommere. -

for ansvar for de beslutnin- I I Hambro skriver: «De er jo 
ger, som han treffer i stats- Sannheten mJ erkjennes før eller I i stand til å tenke de folk 
råd. Der skal han treffe alle senere - - . Forts. side 6 
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Forræderen - JOHAN 
SHARFFEN- Noen spørsmål -

G Forts. fra. side 5 var utsikt til å oppnå for-
(Forts. fra side 5) : men som leder av et lovlig BE R som ikke er enig med ham deler. 

sine funksjonsmessig bestem.-: politisk parti, at Quislin~ (Wiesener) også». Ja, sikkert, NS tok åpen avstand fra 
te avgjørelser. Et eventuelt, reiste sin aksjon for å unnga Sannhet og rett særlig når det gjelder å dek- regjeringen Nygaa~~old$ 
forsøk for anledningen på en I en hensiktsløs kamp og dens som etikett - ke over og bortforklare den landsforræderske p,!ht~k o~ 
utvidende fortolkning (a la elendighet. enstemmig vedtatt. største rettsskandale i norsk som førte landet vart mn l 

Erik Solem) av Grunnlovens XII. Meal~ som konkret historie. d kri~~ ~gjeringen trengte 
§ 5 vil! vær~ en erkjennelse 'I Samtidig med Quisling re ltet - Er Hambro ukjent me syn e u er. . 
av forrædenet. foretok,' biskop Berggrav på frynset og medtatt. at Wiesener er i godt selskap ~err Ham~r?, var. det ikke 

med sin oppfatning av retts- SVIk A~mstrasJ.onsr~det 
IX. eget initiativ sin aksjon med Sånn er vår jord. oppgjøret? Høyesterettsad- drev med nar det glkk flen-

Så kom 9. april, da Quis- det samme mål som Quis- Edel av ord. vokat Leif Rode (A. P. 567 _ den til hånde på så mange 
ling oppfordret til å stanse ling. Han op~søkte den :yske Glemmer sin lære. 1945) sa de kloke ord at ,måter? enda. ~en:s kamp: 
«mobiliseringen». Der var, befalshaver l Oslo, og l for- Leve i rett «oppgjøret går oss over ho- handlmger pa~k nord. l 
som nu kjent, ikke besluttet ståelse med ham og med hans er ikke lett. I det og kan bli en landsulyk- lande1J? Og nar myndig-
eller foretatt noen mobili- hjelp, drog han opp på Krok- Det lar vi være. Ike», og han tok ordet for hete~e i ~ro?dheim tru~t 
sering. Det hele oppstvrr skogen, hvor han gjennom en «påtaleunnlatelse i stedet for arbeIdsfolk bl a melde seg til 
skrev seg fra en uttalelse i megafon oppfordret de ung- Brysomme krav den overdrevne utrensk- arbeid på Værnes flyplass, 
farten av utenriksministeren dommer, der som følge av Kutter vi av, ning». Høyesterettsadvokat som tjente som, base for d~ 
til en avisreporter. På sam- ryktet om mobilisering hadde slår av for kjente. Gerhard Holm stilte seg i tyske flyene som bombet l 
me måte førte et annet ryk- begitt, seg ivei, til å vende Smertelig få opposisjon til Høyesterett. Nord-Norge? Hva, med de 
te, hvis opphav det ikke har hjem igjen. . evner å stå Han hevdet at «et nakent hundre tusner av norske ar-
vært mulig å efterspore, til Derefter drog Berggrav tIl rakt konsekvente. medlemsskap i N. S. skal beidere som arbeidet på de 
at der oppstod panikkartet Are i Sverige for å tale uten- Redelig ferd ikke kunne betegnes som ty.ske militære anlegg ~ 
forvirring i Oslo med forsøk! riksministeren tilrette. Det får ikke verd landssvik». Han sa: «Det var Hva med Oslo-bIspens 
av befolkningen på å evaku- lykkedes også, men denne efter sitt gode. dårlig psykologi å brenne- Nordmarks-tur? Tenk om 
ere byen. Quisling bragte og torde ikke foreta seg noe n.u Doktor, De er merke alle NS-medlemmer ~et hadde vær; en NS-mann 
gjenopprettet ro i dette ka- - av frykt for Engl~nd, hVls bortkommen her I som landssvikere og det var l hans b~er . . 
os - ikke omvendt. «hjelp» han hadde blkalt. født på en feilaktig :også kortsynt politikk». Av Følgen VIlle ha. blitt n~k-

Enten er både Berggrav og klode 'Høyesterett stemte 4 dom- keskudd. Men blSpen, fikk 
X. Quisling begge forrædere, . mere mot straffbarheten i ikke han storkorset? Lik-

Quisling er qua offiser, og eller ingen av dem. A. W~ (1959). NS-medlemsskap. Og kon- het for loven, herr H~bro.? 
offiserer i det hele tatt blitt . ferer professor dr. juris Jon Mordere og røvere blir frl-
tillagt en større plikt til å XIII. til Denne hyldest fra en VISS I Skeie: «Landssvik». kjent, og hederlige, bra men-
forsvare landet enn folk for- Kommen så langt som advokat A. W. ble ~endt I Kan herr Hambro forklare nesker som gjør hva de ev-
øvrig. Plikten til å forsvare Hamar var statsminister Ny- S~arffenberg for 6 Ar SIden .• hvordan disse jurister kunne net for å vareta norske in-
landet er ikke gradert. Jfr. gaardsvold overfor en fore- VI har fAtt den fra en abon- ha en slik oppfaning av med-! teresser overfor okkupanten 
Grunnlovens § 109: «Enhver spørsel fra oberst Jensen nent som tar a?svaret for at l sskap i NS hvis det ikke blir dømt til flere år innen-
Statens Borger er i Alminde- fullstendig i villrede med, vi publiserer disse gode ord v~~ ut fra juridiske vurde- for piggtråden og dertil gjort 
lighet lige forpligtet i en viss om der skulle løsnes skudd uten fra forfatteren innhentet . ge til raka fant økonomisk. 
Tid at værne om sit ,Fædre- eller ikke. Ved nærmere ef- tillatelse. Han har for tiden· rmHe~~ Hambro skriver: Feldmanns-morderne blir 
land, uden Hensyn til Fød- tertanke slo han og regjerin- s~ ~ye A sva~e pA og for, at ; «Men det er fremdeles en frikje~t for, sin. b~stialske 
sel eller Formue». Plikten er gen inn på Quislings linje .og VI Ikke har VIllet bry ham. • utstrakt mening at noe måt- handlmg mot det JødIske ek-
altså den samme for kongen fikk Stortingets enstemmIge I te gjøres for å straffe dem teparet som var overlatt i 
som for uteliggeren, men tilslutning til det. Kommen ••• ti • .. • • • • • • som sviktet i okkupasjonens deres varetekt. Var -det ikke 
man venter seg jo mer av så langt som ~il Tryrsi! sendte svensk område og jaget ham år». len kjent lagmann som h~dde 
den første, endog e~ lysende kongen b~d til re.gJ~nng~n at hjem igjen, så han kunne fø- Så enig, så enig. den saken til behandlmg? 
eksempel. I 1940 sviktet lan- I han for sm samvittIghe~ ikke re sin krig selv. (Majestetens Men hvem var det nå som Hva med den norske forret
dets konge, et forhold som kunne godta besl~tnmg.en, påberopte loyalitet og sviktet? Det burde herr ningsstand som kappedes om 
føles som en skam for alle som efter hans menmg Vl~e samvittighetsfullhet overfor Hambro gjøre nærmere rede å bli medlem i det 'o/sk:
landets borgere og s?m m.an suspendere parlamenta~- Grunnloven viste seg i Skan- for i sin svada forøvrig. norske selskap? V~ Ikke 
på en nesten løyerhg. mate men. Og dermed løp han sm ckesaken å være bare munn- Eller er også han så innpisket det samarbeide med fIenden, 
søker å dekke over pa for- vei inn på nærmeste nø~tralt svær). av rettssvikernes justis at herr Hambro ? 
skjellig vis, lukke øynene, område, overlatende til re- han ikke er i stand til gjøre Herr Hambro mener åpen-
holde seg for ørene overfor gjeringen å greie opp, ~va XIV. seg opp' en selvstendig me- bart at regjeringen i London 
kjennsgjerningene og sette han hadde stelt til. I SverIge Et medlem av regjeringen ning? hadde myndighet til. å gi 
opp statuer o. l. skulle han efter folkeretten ble sendt til kommanderende For rettssvikerne vet vi straffelover, og med tIlbake-

Så smertefullt det en~ kar; I vært inte~ert, men. svenske- general La~che, hvo.r ~an g~ at det var nok å stå i NS' virkend: kraft for å ramme 
være for noen hver, sa ma I ne ønsket apenbart Ikke fort- en munthg oppvlSnmg l kartotek for å bli stemplet den hjemmeværende b~ 
nok sannheten før eller se- satt maskepi med England. «rabies militaris». Generalen som sviker. folkning, som ikke hørte til 
nere erkjennes. Den er for- Svenskene ville ha ham ut av hadde nu fått nok, han ~ok Hva var det så disse kar- dens stemmekveg. Det er 
resten underveis! sin avskjed med den beskjed totek _ medlemmene svek? vanskelig å skjønne hva 

8JOKKPRISER at der ikke var mer å gjøre Det var jo NS tyskerne slags jus Hambro reI?resen-
XI. o: militært sett. Samme stand- hadde bry med, ikke bry terer. an~et enn «Selerher-

Som offiser og av aner- Marinekikkerter til ene- punkt som Quisling, Berg- med de servile jøssinger, som rens JustlS». .' 
kjent fremragende kapasitet, stående priser. - 1. kl. grav, Regjering og Storting. logret for tyskerne når det Han må, forresten ~e ~ 
hadde Quisling større forut; optikk «hard coated», an- Major Langeland i sin be- .. .". . .". . .". . .". . .". . .". . .". . .". . .". . .". . .". . .". . .". .... oppfattet hva. sorn hgge~ l 
setninger enn de fleste for a slaglagte (!) bok : « _ det . . uttrykket «SeIerherrens JU-
se hvor det hele ville bære tirefleksbeh. korrigert, var han som hadde rett med men ble hmdret hen av den stis». 
he~ med denne «mobiliserin- får der ved hensyn til situasjonsbedøm- nye kommande:e~de. ge?e- Til slutt skriver l!ambro 
gen» og en krig med jor- STØRSTE LYSSTYRKE meIsen». Arsaken til at også rals selsomme tllh~ bl bade «at det var bedre a gjøre 
dens dengang sterkeste krigs- OG SKARPHET. generalstabssjefen forsvant løftet om og verdlen av de det (oppgjøret) i lovlige for-
makt. Han oppfordret konge b dd ut av bildet er ikke opplyst. lovede engelske tropper. Det mer selv om de var langt 

.. til· f 1ge kong Justerbar øyen re e, person- General L'aaches e,fterføl- viste seg å være noe ubru- fra l'deelle enn l' lovløshetens og regJenng a ø lig m i c r 0- synskorrigering. k l b f 
Christian av n:anmarks ek- Prismekikkertene er trippel. ger Ruge ville føre krigen kelig rask. (En e 11e av e a- og krigens og hevnens tegn». 
semp~l, hv~et regjering og I testet, men kontrolleres også med engelske tropper, som let utstyrt med golfkøller l). J~, men. det var ~o nettopp 
Stortmg gjorde. ~e~ flere I her før de sendes ut. utenriksministeren forment- X shk oppgjøret ble l lovlø~he-
bud til kongen om a gjøre det - , lig hadde forut:;ett! og an- V. tens og hevnens tegn. SkJøn-
samme og vende tilbake blei' 7X50 kun kr. 144,- + porto givelig på regjeringens' veg- Efter en «forunderlig krig» ner ikke Hambro det ennu 
mottatt på c;,hikanø~ måte. Re- 8 X 50 kun » 152,- + porto ne, hadde bedt om, 6g fått blåste Kongen denn: av i 'I bør han. blant annet lese 
sultatet matte bh, hva, det 10 X50 kun » 159,- + porto løfte på «øyeblikkelig og til- Tromsø. Denne gang I stats- «LandssVIk» av professor 
?gså ble, landets. erobring 12X~0 kun» 164,- + porto strekkelig». r~d. Derefter begav han se~ i dr. juris Jon Skeie~ f~r er 
Istedenfor okkupasjon, som Svmel~rsveske. og .koI?plett Kommen så langt som til til England og t?k opphol~ l det noe herr .Hambro ap~n
når man engang hadde stelt utstyr mkL 3 ars skrIftltg ga- øyer tok statsminister Ny- en villa, relativt farefntt, bart trenger a sette seg Inn 
seg slik, var langt å foretrek- I ,ranti. 8 dager full retur-rett. I gaardsvold, for å spare liv i beliggende på Skotlands vest- I i, så er det de nor~ke lover 
ke og dessuten tilbudt. . Billett merk. " l_en hensiktslø,s kamp, atterlkyst. som rettssv~kern7 Ikke har 

Det var ikke som offIser, JAPAN IMPORT opp tanken om å komme til I (Fortsettes). hatt anle~mng til å klusse 
en ordning med tyskerne, Olaf Holm. med. NaSJonal syndebukk. 6 FOLK OG LAND 
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- -qUISLING OGD~ 
'Ports. fra side 4 I viste til ødeleggelsen av 

J PortJ. fra s, 2) i ,Koht skriver i sin bok ikkje noko meir fra Brauer», 1939 vilkårlig og uten forut- Dresden Som «det i en ene-
ning gjorde det i Danmark. «Frå skans~ til skanse» side er ikke korrekt. gående' provokasjoner hadde i ste grufull natt nådde kul-
','lVlen hva hjelp det at Stor- 37: , " For femte gang sendte overfalt sine fredselskende I minasjonspunkt av, den fulle 

tinGet ville, fred når det «Stortingsmøtet på Hamar Brauer Ko~gen tilbud om å naboer, så, ville ~e freds-j og .siste konsekvens av hin 
stå~ i Gunnlovenat Kongen fekk eit skræmelegavbrot i, vende tilbake til Oslo, og elskende naboer ogsa ha rett uemghet som Europa var 
har rett til å «begynde I 7.- 8 tida om kvelden - -:- -'1 denne gang gjennom biskop til å verge seg med alle' de til grepet av i århundrer». Men 
Krig til Landets Forsvar og Ett ekstratog stod ferdtg p.å l' Berggrav, med beskjed om rådighet stående midler, og- boken, bød ikke på enkelthe
slutte Fred». stasjonen og skulde ta alle ttl l at Quisling ikke stod i veien. så med terror:bombing. Spørs- ter om denne grufulle dåd, 

Kongen stoppet statsmi- Elverum - - -». I Biskop Berggrav gav be- målet om ,bombeangrep kan og det ganske enkelt fordi 
nisterens og Stortingets for- Men . Ann~us Schjødt skjedtil Kongen på vegne av rettferdiggjøres avhenger det ikke stod noen til for-
søk på å komme tilbake til I s~mmer seg ikke' for i sin de k:e~ser s.om siden dannet de~or helt av .ansvaret ~for føyning. Trass i det ~evnes 
0"10 ved ganske enkelt å! tIltalebeslutning mot Quis- AdministrasJonsrådet at krigsutbruddet l 1939. Dette som en randbemerknmg at 
reise sin vei. Kanskje til: ling å skrive: Quisling,s kandidatur, som spør~mål vil i fortsettelsen boken ble strengt boikottet 
Sverige? «Han dannet 9. april 1940 statsminist~r var sl~yfet.. av anførslene so~ vår tids av pressen. Fem ~ senere 

Kongen hadde da for an- en regjering __ og gav Og vel a merke. Besk]e- n?kkelproblem bh unders?kt kom en. sterkt* utVidet ~t-
nen gan({ nektet.å ta imot den i den anledning samme den. kom, frem. .. videre,. for av dets løsmng ~ave ut I USA ) med adskil-
tyske .minister Brauers tilbud dag ca. klokken 12 obe~st . BlSkop Berggrav skriver l .beror sa mange, mange andre hge enkeltheter fra tyske kil-
om «danske tilstander», og Hiorth telefonisk' ordre s~n bok: «Da kampen kom» uløste problemer som henger der, først og fremst fra Axel 
denne gangen mot viljen til om å arrestere regjeringen Side 18: sammen med det. , Rodenbergers «Tod von 
et flertall av' regjeringen 'og Nygaardsvolds medlem- «Mens de satt her (pastor Inntil. for kort ,tid siden Dresde~». Det er allerede 
Stortinget. Og han nektet på mer». Johs. Smidt og presten Gun- var man l England fremdele$ temmelIg bemerkelsesverdig 
den måten at han unnlot å ther) ringte telefonen kl. ca. av den menfn:g at temaet ter- at bortsett fra de kjennsgjer-
svare og bare reiste sin vei. Tidspunktet for samtalen 19,30 (lørdag 13. april). Det rorangrep ikke stod for en ninger som ble avslørt i den-

Og denne gangen stod hel- med o?erst Hiorth og der- var Stockholm. Herr «Wolle- undersøkelse, og så ble den- ne bok, som likeledes ble neg
ler ikke Quisling i veien for med ti~~unktet for fømte bæk» (den norske minister i slags drøftelser behengt med ligert av den britiske presse, 
ham, for Kongen reiste fra g~ng QulSlIng kalte seg st~ts- i Stockholm). Han ville gjerne et strengt tabu som også i så fantes det først i 1963 med 
Hamar senest ved 7-tiden sJef, har Annæus SchJødt høre hva det gjaldt. Jeg svarte vidtgående utstrekning var fremkomsten av boken «The 
om kvelden den 9. april og t~tt rett ut av luftE:n. M:n at mitt inntrykk var at den effektivt. Av den grunn ble Destruction of Dresden» av 

, Quisling dannet sin regjering VI ser hva ~et sk.al.tJene til. tyske minister fremdeles var det i løpet av tyve år prak- David Irving en fremstilling 
klokken V:! 8. n:et .skal tJene tIl a rettfer- lpen for forhandlinger og at tisk talt intet kjent i Eng- på engelsk av denne krigs-

Hvorfor har da Kongen dig%J?re Kongens ord om at betingelsen Quisling ikke len- land om masseangrepet på forbrytelse uten sidestykke. 
sagt til det norske folk at QulSlIng ~adde s~lden .for at ger var så sterk». ~resden, en hendelse uten 
Quisling stod i veien for ~ongen Ikke reiste .tilb~ke «Wollebæk lovet l gjøre hvas~destykke i europe~ ?isto-, *) Nelson Publishing Company, 
ham, når, det ikke er sant? tIl O~lo fra Hamar l!-a.: bade han kunne for å bringe beskje- rle. I 1948 skrev riktIgnok Appleton/USA. Senere på tysk 

Det ble fra aktoratets side StortlOget og statsmmlsteren den fram». forfatteren en liten bok med I på Nolkerverlag, Hamburg 
gjort meget store anstrengel- øns~et ~: li t d 'k],.' «Jeg tok telefonen til Bråuer ~tlen «Advance to Barba- 1954, 2. reviderte utgave Pri-
ser for å forskyve Quislings . en IS ng s o l f'"e l og spurte om hva jeg hadde nsm» ~der pseudonymet I ester-Verlag, Wiesbaden 1962, 
regjeringsdannelse frem i tid, vel:f for Kongen den 9. rett til å si om spørsmålet «A. JurlSt» , hvor han hen- nu Damm-Verlag, Munchen. 
slik at Kongen med rette ap~. t fte t Ko g f Quisling. Bråuer svarte: Selv 'iI'iI"''iI'iI'iI'iI~~1rV'%-'''''''''~~1rV'®'®'®'®'®'''''''tV''''&'tV't,.''''tV'tV,.,,.,'tV'tV'tV'tV'@''''~1il<'®'Ol' 
kunne ha sagt at Quisling ørs e ran en .or om forutsetningene for de før-

MED EN SOVJETSOLDAT _ 'stod iveien for ham. Ja, man a~~n gan~. hadd~ avslatt ste forhandlinger ikke egentlig 
. har' endog ,tatt us~eten i mlm~1ler B:rauers tIlbu~ o~, er til stede, vil vi betrakte si-
sin tjeneste for å nå målet. fred, 1 Norge og dratt ,~ ~., :hfasj6nen-'slikden"vai''7om mor- ",fF-ors...,f1'"ll-;· 4)-:. " I s~ i en' fordypning ved 
Særlig var det om å gjøre fra Hamar, kalte QuislIng genen den 9. som fremdeles tyske Messerschmitt - fly. Slden av veien og hørte 
første gang Quisling kalte S~gf for første gang for stats- gjeldende, men spørsmålet «Ned på bakken» .skrek en, Itatttatta, og m.a.skingeværsal
seg statssjef eller regjerings- sJ~. K 'd t k Quisling behøver ikke lenger og alle stormløp tIl den ene vene sprutet i bakken rundt 

, sjef. Dette fant man i en. taB .. ongen. °Ernsl l er dO stI i veien. Der skal kunne veisiden, og kastet seg ned i meg, men heldigvis uten å 
tel f t l Qu. l· Imo rauer pa verum en f' d . ed h g ft ta· ff e onsam a e som IS mg 10'1. d t f di mnes en or mng m am. rø en, unn ge~ Je~, so~ tre e. Dette gjorde vel fly-
hadde med oberst Hiorth på h . a~TI, h ~dvar ~r or. Dette punkt er altså ikke len- bl: stående urørlIg. mIdt pa geren rasende, og nå kom 
Elvei-um en gang i løpet av .:nId a • aNe k mgh ager sentralt». veien. Det var som Jeg hørte han nok tilbake for å få ram 
9. april. Da presenterte ~ele- ~Jgt ~o~:ile;rau~~n:t h:~ «Bestilte ny telefon til Wol- ~n s~e~e som befalte meg på meg, tenkte jeg. En stund 
fO, ndamen som formIdlet 'kk '11 .' til bak til lebæk. Fikk forbindelse straks. a blI stående og ikke løpe. lå vi der vi lå og ventet på 

Qu. . ' I e VI e reIse e Kl kk l· O W l D t k fl ' samtalen lslmg som «stats- O 1 f " h dd Qu·sl· g o en var Itt over 2. o - en, ys e ygeren som et nytt angrep. Ingen av våre 
·ef' s o or nu a e l lo l b k b dl·' b t . sJ ». . dannet regjering og nu stod e æ egynte me SI at mm ras e over oss l rasende fly var å se, så at vi var helt 

Jeg Slterer fra ,straffesak n.._:-l. g. . f h forrige meddelelse allerede av fart, fyrte løs på dem som lå hjelpeløse mot den mord-
t Qu. l· 'd 154 '\6UU) In l veIen or am. h b t f H l· grøft ·kk· l mo IS mg Sl e. M Qu' l. t db·· am var rag ram. an .. no-. en, og l ' e pa meg, ystne flygeren. Men merke-

' . en IS mg s o are l vel- t t d å dl d B ikkert d d tank t d .«Lagmannen (b.l bberst en for ham en dag. Allerede er e erp or y en av rauers s me en. e a e lig nok forsvant flyet, og jeg 
Hlorth) : Ble De. tkke .o~er- den 11. april sendte Brauer ord. , . v~ et stør;e mål. Fl~et reiste meg opp, og gikk bort 
tasket da hr. major Qu.tsltng bud gjennom ekspedisjons- Hele kvelden ustanseltge gJorde en SVIng, og kom til- til mine kamerater på den 
pres~nterte seg som s~atssJef? sjef Johannesen, som satt på telefonkonferanser og besøk pl bake rett mot meg. Jeg andre siden av veien. En av 

HlO~th: Det var Ikke ham plass i Utenriksdepartem~n- kontoret. Underrettet fylkes- skjønte at nå var jeg målet. dem var lettere såret i ar-
som gjorde det, det v~r telefon- tet, til Kongen at Quisling mann Christensen om samtalene «Kast deg ned da~ann» men, og noen prosjektiler 
damen som sa dette til meg». kunne droppes. Koht sier si- med Stockholm». ~krek de andr:, og sa føl~e var gått gjennom et par 
Tidspunk1:1et for denne de 55 i sin bok «Frå Skanse Altså 4 ganger hadde Kon- Jeg at her maldt det hv ryggsekker, og hadde laget 

-samtale er me'get lett å fin- til skanse: ~en anl~ning til å komme eller død. Jeg kastet meg ne- hull;r i brødene, 
ne. Det ligger i samtalen «Men så vart det eg som tok tIlbake til Oslo og få «danske Na begynte et lett regn, 
.selv. imot i telefonen ei melding som tils~de~» uten at Quisling Tyskland. Men Kongen gikk men det gikk over til hagl, 

Annæus Sch j ødt spør Bråuer hadde diktert til ekspe- stod l VeIen for ham. 2 gan- mot folkets vilje ~g fulg~ so.m var store. s?m hønseegg. 
Hiorth. Jeg siterer: disjonssjef Johannesen: Bråuer gder Nkunne ~~ h1da fått besth°tsl- den engelske min~er Sir VI sto~ fdert pa aptvne: mVa.rktil~n, 

«Aktor: Hva ble sagt under ville gjerne koma og tala med e;. ygaar~vo som a- Cecil Dormers polItikk, og men VI an en u el. l s -
den telefonsamtalen? Vil De Kongen om (<visse nye fram-' mInister. Og Nygaardsvold ville ikke ta imot fred og te oss tett sammen med ryg
være så snild å referere det så legg». Da eg gav denne meldin- var villig. ordnede forhold i Norge. Og gene mot hverandre, og holdt 
nøyaktig som mulig. ga til Kongen, bad han meg • Og 2 ganger kunne. ha~ ha siden har han gitt Quisling ryggsekkene med brødene 

Hiorth: Han sa: Dette er svara at om Bråuer hadde nye fat~ fylkes~~nn Chnstensen skylden. Men sannheten er over hodet, og de~et ~ 
Quisling. Marxistregjeringen er framlegg kunne han gje dem som statsminister. den at Kongen har skylden, mot de voldsomme, hvsfarli
nå på vei fra Hamar til Elve- til meg, '_ og etter det svaret Og han var også ~ig, og for hadde han kommet til- ge haglene. Vi så at de med 

h rt . ikk· k . f bak ham stod preSldentska- bake til Oslo fra Hamar den stor kraft brøt ned telegraf-
ruin og akter å flykte videre til ø e VI Je no o metr ra pet og et flertall av Stor- 9. april klokken 1, før Quis- linJ' ene. Men efter en stund 
Sverige - - - ». Bråuer». tinget. ling dannet sin regjering, så stoppet uværet, og vi kom 
Legg merke til ordet nå. Kongen avslo nu for fjer- Den 9. april 1940 ønsket kunne nordmennene ha fått uten flere uhell tilbake til 

Altså telefonsamtalen fant de gang Brauers tilbud om hele folket at Kongen skulle Nygaardsvold som statsmi- våre avdelinger. Alle mente 
sted nå, mens regjeringen «danske tilstander», og nu bli i landet, og folkets repre- nister, eller en annen «god at det var et under, at vi var 
Nygaardsvold satt på toget stod ikke Quisling i veien sentanter ønsket at Kongen nordmann». Hive, men selv takket jeg 
mellom Hamar og Elverum for ham lenger. I skulle gjøre det som Quis- Orvar Sæther. I Gud for hjelpen. 
mellom klokken 7 og 8 om Og det som Koht sier at ling gjorde - ta imot fred 
kvelden den 9. april 1940. «etter det svaret hørte vi, og «danske tilstander» av LØRDAG 27. MARS 1965 FOLK OG LAND 7 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



Slutaekordet - 'J7~~~iti:n~: ~ ~ : .. ~~. '. _:-: - -~ 
(FortJ. fra ride 1) forhindras att på något vis A;f;t ~ fwe,.t .J.",a eØHM Ø(l. ~ ~"Ia 

omviHtningar satte varlden i kunn~. fortjana ett levebrod. =--=-....".. ,. - , r: Tl - f r -----""jf', 
nastan varre gungning an Det rack te med att kalla en _ .-::::::IL • ~ ! ~ - e o o .. ~ 0-;;- c 

krigsperioden. dylik individ for «nazist» 
Guld stod hogt i klang och ochi diirmed var domen fal- JOHANNES v. LEERS nøD. v ELT A L T KOSTBAR FORNØYELSE 

jakten efter penningvinster len. Fra Kairo meldes at pro-I Det hender at de en minst Erhards Wirtschaftswun
var då som nu den dominer-. Undertecknad som redan fessor dr. Johannes von Leers ; skulle tiltro det sier et forlø- der-Tyskland hlar som kjent 
a.nde faktorn i allt som han- 'från tidiga ungdomsår varit er død som følge aven hjer- I sende ord. Det gjelder blant ikke bare kostet på seg et 
d~ och sk~dde. E~~eråt .skulle i belastad med en obetvingelig telidelse. von Leers, som var i annet de~. kjent~ britiske I brudd med araberstatene til 
varlden s~as for kng och i lust att soka skapa positiva en. av de m~re fremtredende I LabourpolItIker :pa. ytterste I f~rdel for Israel. Det har og
allt vad varlden hade av 19arningar till mansklighetens skikkelser I dr. Goebbels v:nstre fløy, den Jødisk fødte' sa bestilt seg et besøk av den 
«f;edsa~kande» makthavar: jbiista fick effektivt lara sig propagandad~pa~ement har RIchard Crossman som·. i evindelige dronning Elisa
blaste I fredstrumpeter pa 'att en alltfor «annorlunda vært bosatt 1 KaIro efter at PARTISAN REVIEW skri- beth av Lillebritannia. Be
alla tankbaratungomål .. och i \uppfinnare» vore en for Tyskl~nd brøto sammen. Han ver: «Jeg har en ste~k mis- søket skal finne sted i siste 
alla de tonarter, som varlds-, s. amhallet obehaglig individ. har gjennom arene ~ært ut- tanke oom. ~t om noe slIkt.so~ l halvdel av mai. Eksperter 
press och an~r~ pr~paganda- Då och då måste jag for att satt fo~ en uopphørlig hets ty~~ ar v:l en n;ed pmlIg regner med at en vil trenge 
organ kunde Igangsatta. kunna livnara :mig och fa- o~ ble 1 verd:nspressen frem- uV~Je se .tIlbake p~ det hyk- rundt regnet 50.000 politifolk 

Det blev betraktat som milj agna mig åt affarsliv och stIllet som bade leder for en len en VIste omknng 60-tal- rundt omkring i Bundesrepu
la~dsfo~raderi och sv~k. m?t 'jigångSatte under årens lopp, naz~tisk undergru~organi- let da m.an lukket øt'nen~ for blikken for å passe på dron
manskhgheten att rora Vid tvenne ingeniorsfirmor vilka sasJon og som presIdent Nas- den rasISme som radet l det ningen og opprettholde ro og 
så ~~heliga» ting som ~ldets I dock snarast rhojligt , over- sers rådgi~er: Intet av dette svarte Afrika samtid~g som orden når de~ tyske folk 
okrankbarhet och pennmgens! lats till andra for att battre var naturlIgViS sant. Han er- man fordømte sydafrikaner- stormer til for a hylde over
i lag fas.tslagna vinstme!Oder.! kunna agna mig åt de upp- næret seg i Kairo som lære~ nes aparthe~d. - 0- - J e~ hodet for den makt som ikke 
Sanner!lgen, det var eJ a.tt. gifter. for vilka jag skapats. og had. de overh. Ode. t aldn ! kan o kanskje ogsa ko~te ~a ~ektet seg noe da det gjaldt 
undra o~~r, at! et ~amaskrik Min erfarenhet resulterade i sna~ket med Nasser .er;gang. meg a nevn~ den «anoti-~ntI- a knuse det tyske rike. Det 
utan va.:~dshls~~kt mot «att nar jag agnade mig åt Denmot skrev han -: arenes neger-hyster:-» som. far l. O? er stillet omtrent 1 million 
stycke hOJdes, nar Cen~al-, aWirer, då kunde jag åstad- l~p en lang~ekke artIkler fr~ for seg bra J~urna~lst~r til a kroner til disposisjon til av
europa och dess ledare gJor- komma inkomster medan SItt nye hjemland, bl. a. l mørklegge ugJendnvelIge be- vikling av besøket, men in-
d~. revo!t mot ~det. och helt min uppfinnarv~rksamhet FOLK OG LAND: viser for at fa~tisk også ne- forme~e kretser frykte~ for 
frackt l handlmg vIsade. ~tt sannerligen ej kunde ge lon * g:re kan b~ga forbrytelser at d;t Ikke vil strekke til. Og 
det allenast var de POSItIVt for skaparkraf1j, modor och KINESERNE FAR UBAT- nar de lager Istand oppløp og attpatil har tyskerne den 
skapande garningarnll: och kostnader» RAKETTER som har fått bokanmeidere ubrukelige britiske Rhinarme 
ett ekonomiskt utnyttjande . .. Eftersom motsetningene til i lyriske ordelag å lovpri- å fø på. 
av naturens rikedomar, som Jag hade lak~taglot att Cen- tilspisser seg i det fjerne øs- se negerforfattere for bøker * 
mojliggjorde mansklighetens t~aleuropa vant pa veg att ten kan det ha sin interesse som ville blitt bedømt helt LYKKELIG UVITENHET. 
levnadssatt. losa en del av de probleI?' å notere at de kinesiske u- annerledes om de var blitt Den røde hær:s innmarsj i 

Varldens «ifredsalskare» som k~r:na .. skapa effektIv båter nu skal utstyres med skrevet av forfattere med en Tyskland og Øst-Europa var 
igångsatte alla sina propa- e~.o~oml at .~a~?er och folket. raketter. Det dreier seg iføl- annen hudfarve». Vi skulle som kjent ledsaget aven 
gandaresurser och mobilise- Borjade ... darfor ~~n kamp, ge DEUTCHE WOCHEN- tro at Crossmans ord har orgie av mord voldtekt og 
rade allt tankbart motstånd som ~lltJamt fortsatter .. Slog ZEITUNG riktignok bare om minst like stor adresse til plyndring. Ofrenes antall 
for att hindra Centraleuropas ett forsta slag med sknften raketter med konvensjonelt nordmenn, og da kanskje først gikk opp i millioner. Likevel 
vaxande valstånd och makt. «Guldet-:. tro~~makt», som ute/sprengstoff og e~ rekkevidde og fremst til hans egne me ... er en i Sovjetsamveldet like 
Hela Ostern revolutionerades kom s~:ax fo~e utbrottet. av I på 500 til 600 km, men like- ningsfeller på den ytterste uskyldig uvitende om sine 
till marxistiskt slavbundna 2.dra varldskr::get. .Men. Jag I vel er USA's efterretnings- venstre fløy. krigsforbrytelser som de be-

ktk ntratl'oner Som flCk snabbt lara mIg vllket . . ' * . rna once . o o .' .. itJeneste sterkt mteressert. rømmehge gode nordmenn er 
alltid i varldshistorien lycka- val~dad, som Jag .. darmed * NATURLIGVIS det. Iallfall svarte presseatta-
des «fredsvannerna» fram- begatt mot den harskande SOPHIA LOREN Norges såkalte utviklings- cheen ved sovjetambassaden 
kalla ett krig - 2dra varlds- Mamr~lOnsk;uten: Eftersom BOIKOTTES hjelp tar tydeligvis sikte på i Bonn på spørsmål om sov-
kriget - mot Centraleuropa de~s m~ehall. eJ kunde be- De 13 land i den arabiske å utvikle noe av hvert. lall- jetsoldater som hadde begått 
och dess «vettvillige» ledare. s~ndas tIllgreps maktens far- l' g h edtatt ikke mere å fall opplyste en kronikør i krigsforbrytelser i Tyskland 
GuIdet, penningvinsterna, ~I~~t~ vapen. Tystn~d och \ afih~~k:es illerinnen So _ Fjernsynet nylig at den in- ville bli stilt for retten i Sov
borsjobberiet och all slags I?JiiltIgande. Ve ~en Jo~a-~. L i :reisetillatelse da diske forbundsstat Kerala, jetsamveldet at han ikke 
handel stod i dadligaste fara. lIst, som en~art vagade VISka hIa .orenbn _ hvor Norge har satt inn sin kJ' ente til at det var begått 
V .. Id b'l' d . b om dess eXIStens un 1 ara ernes øyne er en l' h' l d ar en mo Ilsera es 1 e- . . . .... 'd" l' t rt berømme Ige Je p er en slike forbrytelser! 
frieisekriget. «Religionernas Atengen borlar den «freds:- Sl Ig Israe onen e . eneste kommunistiske for-
ledare» återfunnos - som alskande» propagandan ska- bundsstat i India. Går pappa 
sedvanligt - bland uttolkar- pa. faruts~ttni~gar. f?r' ett Gerhardsen og hans menn i 
na av vad manskligheten kng - ,3dJe. varld:;;knget - fortjanstintressen. Varfor då barndommen? Eller kanskje 
borde tro och beakta i denna vars helig ~ndamål trots.alla ~ndra over att det så inten- rettere sagt i den røde ung-
gigantiska kamp. arter av krIStna och okristna Sivt baxas samman for dommen? . 

Mitt under kriget fingo vi 1;oner och strammar avviil- igångsattandet av tredje 
skåda det uppbyggliga spek- klingande ord - ar bevaran- varldskriget ? Mammonskul- -
taklet av Atlantchartans d:: av Mammonskult~n .. - t~n har ju alltid.so~t sky~da som verkat i 5.000 år _ ge
tillkomst, dar de «stora» Varldspress och ~la .. ovng~ SIg. genom att mb~la Ill:an- nom ett 3dje varldskrig. Har 
fredsalskarna under avsjun-. propagandaorgan lnsta~a 1 sklIgheten a!t de~ ar krIget galler for manskligheten. att 
gandet av «Framåt, Kristi !franske .. ledarens krav pa .~ttl~om or~akar mfla?on, ~edan valja vilket slutaekord det nu 
stridsman .... » fastslogo att I g~ld:t ar de~. ab~.oluta nod- l verkhghe!~n kngen asted- onskar skall spelas upp till' 
så fort de lyckats krossa Cen- vandigheten for varldens be- kommes, nar av kulten or- ett avgorande om antingen ' 
traleuropa och dess oledare st~nd, samt att i~ga hinder s~kad inflat~?n nodsakar krig ett an hårdare slaveri under 
skulle varlden sedan fa UPP-j' rna resas mot pennmgens l~g- for a~t radda Mammons Mammons piska under tusen
leva en s1lrålande period av liga vinster genom obe~ran-) herraval~e. . tals år framover eller befri
valstånd och «Frihet frånsad .handel o~h produktI?n. ..Nyss fmg~ VI se h~ en av else från alla de falska natio
fruktan och nod». Dessforin- i . VI hadessl~kes nyss s~adat Iv~rl~ens st~r~~a affa~sor~a- nalekonomiska laror, som ge-! 
nan måste fienden under- Ivilka fantas~Iska hylln:ngar Imsat:oner .. tIllats att 1 vart nomsyrar och forkvaver allt 
!eckna en villko::.slOs ofred, arrangerat~ VId begravm?gen I Svenge, dar en Gus~af yasa vad verkligt sunt fornuft kan 
mnefattande framfora1lt ater- : aven av tIden~ allra storsta i och ~n Olaus Petn ~~som åstadkomma. Det hela ar ju 
gång till guldmyntfoten och fredsfurstar, vIlkens fred~- i Martm Luthers efterfolJare, så enkelt blott vi krossar 
penningvinsternas fornyade' garningar skap at enorma .. n- i i Sverig.~s. foronamst~ stad~- guldets makt och forvandlar 
lagliga fore'tradesrattigheter. i kedomar åt hela hans slakt, l hus oholJt ~~tt drIV.~ sm penningen uteslutande till 

Nå, vi fingo uppleva freds- ,medan hans land och folk nu propaganda for ett fornyat den tjanare den vid sitt upp
utbrotet och segrarnas hatis- står vid :uinens brant, tr0!B inf?r.ande i Norden av de~~a hov var t~nkt att vara. I 
ka och skrupelfria behandling dess bestaende motto «bUSl- relIglOn,. son: ~yckats for- egenskap av lagligt kapital 
av de besegrade. Envar, som ness as usu~1>~: . ... vand~a sm knst!Iga verks an:'" kan penningen blott åstad
upptradde till forsvar for allt I Oster saval som 1 Vaster het tIll synnerligens lukratIv komma mansklighetens for-
det goda som utrattats i cen-I står penningvardena vi.~ ru- affarsrarel~e. . o... darv. 
traleuropa behandla des lika- inens brant trots allt vallov- Idag sta, VI alltsa mfor St kh l d 15/2 1965 
ledes som en fredlOs varlds-\ligt schackr till behag for fullbordandet av denna odes- oc o m en . 
fiende, som absolut borde gul dets makt och penningens digra historiska period - Erhard Fliesberg. 

TANNLEGE 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 447554 

FOLK OG LAND 
KierJchowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 . Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. l'). 
Mandag og lørdag holot:', 
kontorene stengt. 
Redaktør Melsom bn b:Irto 
påregnes truffet efter forut
gående avtale .. 

Abonnementsprtser. 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,
Fr. hal vår i Skanrlina\< ia. Ut· 
landet kr. 25,- pr.' halvår. 
I nøytralt omslag innen
lands: Kr. 50,- pr. år, 

kr. 25,- pr. halvår. 
Løssalg kr. 1,00. 

Bruk postgironr. 16450. 

Utgiver AlS Folk og Land 
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