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LØRDAG 8. JANUAR 1966

"Nazikomplottet" som
var en grov provokasjon

OLAF HOLM:
(\)

"Hvem vet mest"

fører til gjengjeld en meget
elegant florett i sine riposter.
Litt småkasting med boomerang har det også vært.
Nødvendig oppfriskning av hukommelsen i forbindelse
Ganske underholdende, det
får'n si ,men sørgelig er det
med den svenske presseskandale som også
I
at skikkelige folk fr emOm Quisling har vi etter- del e s l a r seg bru k e.
hånden fått høre meget rart
norsk presse engasjerte seg 1.
- ja faktisk rar t. Han syIl
nes å tynge hårdt på SamMen en ting har vi ikke
En får si at den norske dagspresse går forsiktig tilverks når det gjelder å holde sine levittigheten hos noen hver - "fått vite ut over blott og bart
sere underrettet om den videre utvikling i den såkalte «svenske naziaffære» som den i
som har samvittighet da. påstander. H vor i bes tår
Hans avstamning, hans opp- Q u i s l ing s
for r æ d esin tid laget så stor blest (im. Selv VERDENS GANG som til the bitter end forsvarte sin
vekst, hans legemlige og ån- ri? H v a e r g j e r n ing s svenske skandalkollega EXPRESSEN er taus nu da saken i sin helhe1'r er oppklart. La
delige habitus, hans forhold inn h o Ide t? Det er litt
oss da påny tre hjelpende til med den nødvendige oversikt over skandalen. Vi bygger da
til kommunismen og det tys- risikabelt for hans forfølgere
på en artikkel i det svenske blad FRIA ORD:
Ike DNSAP er blitt nøye dis- å innlate seg på en definisjon
sekert. Dette om å være noe herav, for det ender uvegerGoran-Pelz Granquist At det skulle bli en slik åpenbart for enhver normal aven enstøing på skolen har Eg med Trysil og det som
den mann sonl den svenske oppløsning på en affære som kritisk iakttager allerede en vi forresten hørt før om en skjedde der. Det er aven innavis Expressen bygget hele i begynnelsen av mai 1965 uke efter at Expressen hadde mann, som raget himmelhøyt sender i «Mgbl.» betegnet
sin sensasjonsbombe over sine omgivelser.
som historiens mest ansvarsdenne fantastiske og skanda- rystet det svenske land og latt
rike
og
som
gav
gjenlyd
over
springe,
eller
nærmere
beBlant
deltagerne
i
konkurløse
krigserklæring. Den søkløse affære på - har nu sett
hele verden - ikke minst her stemt 19 .mai. For den dag ransen er en åpenbart sur te Quisling å forhindre og
seg foranlediget til å innlevei Norge, hvor den ble utnyt- ble det kjent hvem som var over andres inntrengen på han sendte som kjent flere
re en skrivelse til Stock- tet til en ny hets mot tidliExpressens kronvitne -- Go- egen beitemark. Motparten bud til H. lVI. om å stUD.Se sin
holms rådhusrett, og i den- gen' NS-folk og "mdrc ._- '\lar
'A"'r,-'''''''~''- --,·--~-~~--~"",-.....----.,+n2HYll'iil1!t og bli på sm'~post
(som kongene av Danmark
og Belgia).
for ExpresAlt dette rot etter gamle
sens kampanje omkring C.
brever o. l., som skal st y rE. Carl bergs stiftelse. Alt
k e dom men over ham,
han har levert som beviskan fornuftigvis ikke skyldes
materiale
dokumenter,
annet enn manglende tillid
oppgaver over våpengjemtil at denne var rettferdig.
mer, sammensvergelser, kupVar dommen rettferdig, så
planer O.S.V. - var intet aner det overflødig.
net enn bluff. I et intervju
med
STOCKHOLMS-TIDIII
NINGEN sier Pelz-Granquist
For
om
mulig
å få denne
at han «inte ett ogonblick
side
av
saken
på
glid,
skal vi
tankt sig stodj a Expressens
begynne med begynnelsen.
tokerier infor domstol» og
Quisling holdt en tale, hvori
han feller en hårdere dom
han
advarte mot mobilisering
over Expressens fantastiske
for ikke å tilspisse den oppjournalistikk enn de strenståtte situasjon ved en overgeste av dets svenske kollegang
fra okkupasjon til krigsger har gjort. Dokumentene
tilstand, som da ennu kunne
om «naziligaens» bedrifter
unngåes, når man først var
ble levert Expressen på beså
ille ute. Han ble ufortøvet
stilling: «jag fick onskelistor
fulgt
opp av biskop Bergpå grona lappar om att skafgrav,
som
i samarbeide med
fa uppgifter jag kande
okkupanten
begav seg med
mig som en postorderfirma en megafon opp i N ordmarjag leverade undan for unken, hvor han henstilte til
dan dessa urlojliga dokument
ungdom, som mulig var på
- - - for varje gång tankvei
til samlingsplassene, å
te jag, att de alltmer jonsiga
dra hjem igjen. Senere er
dokumenten skulle få det att
biskopen prydet med Storgå upp for dem, att det var
kors
av St. Olav, så noe slikt
rent blaj - - men nar jag
kan altså ikke være forrædetill sist gav dem de grovsta
ri. Mobilisering men s det
idiotierna blev de i stallet eld
enn u var tid ble foroch lågor - - jatteavslojanhindret av H. 7, personlig.
det skulle ske och polisen
koplas in - - Jag drog en
IV
lattnadens suck: polisen måsUmiddelbart etterpå på
te ju skratta ut dom.» - Elverum fulgte regjering og
«J ag reste då till Israel for
storting enstemmig Quislings
jag ville inte vittna på Exlinje ved å søke oppnådd
pressens galenskaper.»
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«Man taler om gåten Vidkun Quisling. Man bør heller forsøke å løse gåten om
det norske folk.»
Vidkun Quisling.
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Slik kokte heksegryten dengang!
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(Forts. side 8)
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FOLK OG LAND

Er def bare seieherrene
som har krigsinvalider?

RIKET

LØRDAG 8. JANUAR 1966

Ufrivillige innrømmelser

O

Fra en tale holdt for omkring 19 og 1/4 århundre sisamarbeide - også efter at kriDet er tydeligvis ikke godt
den:
gen var over - enn flertallet
å få løgnen til å henge samav hans kolleger var beredt til
«Ingen kan tjene to herrer, men bestandig. Særlig er
å godta.»
for han vil enten hate den dette med Norges «fortsatte
ene og elske den andre, eller krig» efter at landet i en
GIKK DET ALDRI «pA NERVENE LØS»
holde seg til den ene og for- høytidelig avtale hadde inn-I Det er følgene av dette
FOR NORSKE GUTTER SOM SLOSS
akte den andre. Dere kan stillet fiendtlighetene med «fremtidige samarbeide» vi
ikke tjene Gud og mammon. Tyskland for verdenskrigens sliter med fremdeles i NATO
PA TYSK SIDE VED STALINGRAD?
Derfor sier jeg dere: Vær varighet noe av et tankekors. og på annet vis.
ikke
bekymret for deres liv
AFTENPOSTEN plages naSerieskribenten anfører
Overskriften er pussig nok ikke vår. Den er hentet fra Arbeider- hva dere skal ete og hva turligvis ikke større av det riktignok at det også ble
partiets avis på Kongsvinger GLAMDALEN. Efterfølgende tekst er
dere skal drikke, eller for de- siden det ikke er nevneverdig «spørsmålet om en allianseogså hentet derfra uavkortet. Det kunne nok være noe småtteri å res legem hva dere skal tankevirksomhet som fore- avtale med England» som
bemerke, spesielt når det gjelder innsenderens to underlige front- klæ dere med. Er ikke livet går der i gården. Det er kan- medvirket til Kohts avskjekjempere og deres motiver for frontinnsatsen, men rloen konsesjoner mere enn maten og legemet skje derfor også at den ene digelse. Men det er, som våre
redaksjonelle hånd ikke sy- lesere vet bare et forsøk på
må man vel gi for li få inn et slikt inserat i norsk presse. Vi skal mere enn klærne?
Se på himlens fugler: De nes å vite hva den annen å føre folk bak lyset. Det ble
derfor ikke knytte andre kommentarer til artikkelen i GLAMDALEN
sår ikke, de høster ikke, de gjør. Bladet - som selv viste ikke sluttet noen allianse avenn den at vi synes det må være et hyggelig tidenes tegn på større samler ikke i lader, Og (Vår) slik utmerket «nasjonal hold- tale med England. Det er ofnorsk anstendighet både at en ung mann gir uttrykk for et slikt sunt Eders himmelske far føder ning» i okkupasjonsårene fisielt bekreftet.
syn og at en avis er modig og redelig nok til å gi ham spalteplass .og dem allikevel. Er ikke dere har hatt en langtekkelig se--0-rie gående om verdenskrigen ~<?~<?~
meget mere enn fuglene?
godt utstyr. Her er da innlegget:
Og hvorfor er dere bekym- - naturligvis med sterk poTannlege
ret for klærne? Legg merke litisk slagside. Men imellom
MARTIN
KJELDAAS
Jeg har noen kjente fra da på at han den dagen i 1942 til liljene på markRIl hvorle- kommer jo forfatteren, som
jeg var barn. :;: 1942 var jeg ikke tenkte på noe om poli- des de vokser. De arbeider for norske forholds vedkomHansteensgt. 2
12 år. De store gutta i grenda tikk og ikke hadde noen høye ikke (de spinner ikke), men mende oppgis å være en jourTlf. 4475 54
hjemme var 18 og 20. En av idealer om <moe å kjempe jeg sier dere: Enn ikke Salo- nalist Kjell Hanssen, i skade
dem falt ved Enare, en ved for».
mo i all sin herlighet var for å sette tingene på rette l' ~<?.o~.o~.oCarkow. En hørte til 6. arklædd som en av dem.
p~ass. Således også når .det
KRI S T N EVE N N E R
. o
meen og overlevde slaget ved
«Kampen mot b?lsjevisMen klær Gud således gjelder den «fortsatte kng».1
Stalingrad. En deltok både men~> var for ha~ hk~ tom, gresset på marken, som står Iallfall forteller han i seriens Har du lyst ttl a treffe gamle venved Don, på Krim og i Rom- menmgsløst <;>g ~n~etslgende idag og imorgen forbrennes, nr. 66 at heller ikke den nors- ner i et åpent miljø? - Kristne
meIs arme i Afrika. Alle dis- som «HallelUJa» 1 Julesange- skal han da ikke meget mere ke utenriksminister Koht var Venn.er møtes den første fredag
klar over denne krigføringen. Ihver måned i Collettsga~e 43. Etter
se karene sloss på feil side. ne. Rent. tilfeldig kom gut- klæ dere?
Det
fortelles nemlig at Koht Ien t~le er. det bevertn.mg og anEn fikk ødelagt begge trom- tene ut ! det, ~kk.urat. som
Derfor skal dere ikke være
mehinnene, en annet et bein. mange pa den nktIge SIden. bekymret of: si: Hv~ sk~l vi fikk sparken 19. !lOvember jlednmg tIl selskapehg samvær.
Møtetid kl. 19.30.
Før krigen sluttet fikk to av
Dette viser hvor menings- æte, eller nva s,kal VI drikke, 1940 «efter ansøkmng».
dem Jernkorset, og da freden løs vanvittig en krig er. Alle eller hva ~kal VI klæ oss med.
«Det hadde dels praktiske år-I ~.o.o.o-.c;>k~.o.o.ol'.0.0.0.0.0:0.:0
kom fra 4-6 års fengsel. Si- mennesker jeg kjenner har
Deres hlmm~lske far vet at
saker _ _ _ _ Men dertil
Vas, m a lng,
den har de arbeidet i jord- livet inderlig kjært. Det fin- dere trenger til alt dette.
kom
at
Koht,
som
talsmann
for
I
t a p e tse r ing,
og skogbruk. Noen hardbar- nes ingen ære, ingen skam
Søk først. Guds o Rike og
nøytralitetspolitikken,
var
komm
øt
I.
kede karer, har jeg ofte stor nok å dø for. «A dø for hans rettferdighet sa skal de'·
ns erma lng
met I. utak t me d R
egJermgen
og
tenkt, for sårene deres har andre» er krigsromantikk, re få alt dette 1 tilgift.»
.
med utviklingen (!). Det frie
RIMELIG
grodd og nervene synes å væ- sludder og vås den største
Ordene er enkle, og de bilvar
nu
i
praksis
partner
Norge
re helt i orden. Ikke engang usannhet og f~lskeste trøst Iledlige sammenligninger pre1. KLASSES FAGMANN
i de alliertes kamp.»
20 års spott fra alle oss «gode vi gjenlevende har.
I get av samtiden.
- Telefon 25 12 91 nordmenn» har synes å ha
. Hva taleren - Jesus fra
Den utvikling Koht ikke
tatt på dem.
Jeg kjenner ingen front- Nasaret legger i begrepet
Disse kampene på østfron- ~jempere som er krigsinva- Gud - 'Guds Rike - og De- forstod var at «det frie N orTANNLEGE MAAMOEN
ten, var de bare småkrangel ? lIder eller som har bedt om res Himmelske far er på ge» - alias eksilregjeringen
Ha.nsteensgt. 2
Ved Stalingrad falt det et par hjelp. For noen gjenn.ombar~ bakgrunn av talen', klart: og emigrantene - naturligvis
måtte
gjøre
nytte
for
seg
i
kede
me;m
nettopp
dIsse
rna
Gud
er
lovmessigheten
i
alle
hundre tusen mann, ved
Tlf. 444333
Sevastopol like mange, men være? Sa trenger de vel hel- tilværelsens forhold. Taleren britisk tjeneste til takk for
å delta i slike slag har altså l~r inge~ krigsinvalidepen- retter angrep mot pengevel- oppholdet:
ANNELISE PAROW
ikke vært samme nervepir- sJon, skjønt de, og deres det og krever en ny sam«Det ble spørsmålet om - falskhet
ville
bli
tatt
for
fun'nsform
og
nye
samfunnsTANNINNSETNING
rende påkjenning som 6 må- - - en felleserklæring av
neder på Grini hvor mange sannhet, kunne stå fram og forhold for de ievende menden britiske regjering samt ekTrondheim
havnet etter en «innsats» s~: ~et er 25 år siden jeg fri: nesker på jorden. Et lovordsilregjeringene for de mindre ~~.o~.o-.o
vIllIg
og
blødende
deltok
1
net
fredsrike.
Så
klart
som besto i oppkjeftighet.
den kamp gode nordmenn nå lovordnet som de krefter er
~yskokkuperte .land som gav. de DAGLIG FRISKE BLOMSTER
mdre motsetnmger ny nærIng.
Etter disse ord er jeg selv- o~rer milliarder på for å lære vi idag v~t medfører at lilje~
Koht ville ha en mindre forBlomsterforretning
følgelig gammel nazist, eller sme. g~tter - kampen mot ne på marken vokser. Et rike
enda verre, jeg er nynazist. bolSJevIsmen.
hvor det råder rettferdighet
p~iktefo1d.e utformnmg av .r~t-I
SYN N ø V E L I E
mngslmJene for et fremtIdIg
Jeg er hverken det første el.. '
.
for alle mennesker.
ler det andre. Under krigen
KngsmvalIdene, de som
Jeg trekker frem dette forKranser til alle priser
jI
var jeg bare et barn og forsto I ble helseløse etter kamp på d d
Frognerveien 30, O s l o
enda mindre enn to av mine riktig side, har fått og får for i .e forskjellige teologiske
liten støtte Deres innsats retnmger nærmest totalt har
Tlf. 442230
2~-årige sam~ygdinge:. En selv om d~n helt tilfeldig oversett at kristendommen
vmtermorgen 1 1942 fIkk de f t t'l d
d
'k .
ikke er bare religion men
en overhøvling av bonden de ør e I e t go e og ri tlge,
o
fl'
Vil du hedre din far og din
Arkitekt
o
d
Id' l
ogsa sam unns ære.
arbeidet hos. De stelte fjøset e.r mer ver dt ~nn d en l ?nn
.
mor, rna u a n g emme en
HUSTAD
der. Gubben var jøssing, og VI andre har glt~, ~en dIsse
S.
stor urett, som de har lidt.
denne morgenen sint for som deltok pa fell SIde, tren-I
--0-Du plikter nemlig å gjøre
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern
dårlig fjøsstell. Røkterne var ge~ d~ d~ ingen støt~e? Og .x....,J<J'LK-'~X.K~J<j<-><-J~Xj\J<J<lX.>< It hva du kan for å skaffe dem
Telefon 55 61 29 - Oslo
bare 20 år. For å hev n e ~VlS :'1 kJenner. etter mn.ers~ . ~
eller deres eftermæle oppseg på arbeidsgiveren brukte mne 1 oss, er VI ret~ferdlge. ~ Godt ny.tår
reisning og erstatning. Derde middagsøkta til å reise til
Alle som tror pa denne
[Ved hevder du også deg selv. Gløgge augo
Hamar hvor de meldte seg ords,:ad~, dette festtaleprek
ønskes alle mine kaGjør du det ikke, mister du må guten hava,
til Bataljon Viking. Sterkere om «a kjempe for Gud, konge
merater fra Suplandsretten til normal respekt skal han i striden stande,
motiv hadde de ikke ved si- og fedreland», kan spørre den
foss!
[både hos deg og hos andre sløge kvende
Jit ved vegom,
den av eventyrlyst~n. Den første om rettferdigheten.
Otto Johnsen.
for din egen person.
kan døyve sverd og sinn.
ene av guttene lever ennå.
t. b.
Christian Bekker.
(Sigerdrivemå! )
Jeg kan få ham til å sverge
-o--0--
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SIDE 3

•

Rettledende SItater

«Ukjent nazist»

I Deres nummer 26 har De
: en redaksjonsartikkel hvorav I FARMAND for 27. november 1965 har prost A. E.
I det fremgår at en ung oslo- H ed e m et innlegg i tilknytning til en tidligere artikkel
lærer har skrevet en bok: om den bok Utenriksdepartementet har bebudet på engelsk
«Ukjent Nazist». Oslolæresom en motvekt mot Quislingbiografien til Ralph Hewins.
- - ren opererer ifølge Deres artikkel med myten om at Prosten anfører:
l

1,.______________________
o

Aret

SOIn

gikk

Aret Som gikk atskiller seg ikke meget fra alle de andre
a"rene· som har henrullet, for a tale med In.gemann, siden
de tre store forkjempere for fred, frihet og sikkerhet: Stall'n, Roosevelt og Churchill, triumferende satte foten på
nakken av et ødelagt Europa. Det har vært fylt av krig,
opprør, uro, un d ert rykk e l se, f rykt o g ensrettl'ng.
O

Menneskene er blitt så vant til dette nå at de faktisk
ikke lenger reagerer over dette permanente resultat av det
.
f
o
groteske bedrag som de fl este f orøvrig k Vier seg or a er-

dighet og derfor ikke forpliktende for den hjemmeværende befolkning. De var «juridisk ugyldige» som finansministeren, Paul Hartmann,
kk det·l sm
. b ok «B a k
u ttryer
fronten», på s. 177.
Den folkerettslærde professor Edvard Hambro hadde i 1939 dosert i «Tidsskr.
for Rettsv.» pa" s. 375 ~ølgende: «Men en ting rna man
huske fremfor alle andre.
Folkeretten bryter landets
egen Rett.»
Il A skjelne mellom kvantitative og utelukkende kvalitative uttrykk hører med
til hva man kan kalle «teologenes barnelærdom». Når da
Eidsivating lagmannsrett,
med komplottets leder som
lagmann i sin domsbegrunneIse i Haaland-saken faktisk
endret lovens uttrykk «den
lovmessige makt» til det kvalitative «lovmessig makt» og
baserte dommen herpå, da
holdt domstolen seg ikke 10ven efterrettelig. Den krenket tiltaltes rettighet efter
grl. § 96 og avvek derved fra
domstol~I!g·_9g borgaran~» i~ommer-edens- forpliktelse;okkupasJonstIlfelle
(GJels- Dette medførte at Haalandvik). Ifølge Lkr. art. 43 gikk saken antok justismordets ka«den lovmessige makt» i sin Irakter. Herpå ble Stortinget
helhet over til okkupanten. gjort oppmerksom ved min
Den lovmessige makt omfat- skr .av 18. oktober 1952 til
ter også Lovgivningsmyndig- dets presidentskap.
h.eten. Uttrykket er kvantitaIll. Den Midlertidige KirtIvt
k l d l
dt
1944
.
e e e se sen e nov.
I samsvar hermed doserte følgende rettledende meddeden folkerettslærd~ professor lelse til prest og menighet:
Frede Castberg l «Svensk «Gjeldende rett i Norge i dag
statsv. Tidsskr.» 1946, s. 256 er: 1. Folkeretten, særlig
følgende:
Haag-konvensjonen av 18.
«Disse prinsipper for okku- oktober 1907, som både Tyskpantens rettsstilling uteluk- land· og Norge har undertegker at landets lovlige regje- net. 2. Norsk lovgivning innring fra sitt oppholdssted til 9/4' 1940. 3. Okkupasjonsutenfor det okkuperte områ- maktens modifiserte og utfylde kan gi lover med bindende lende lovgivning innenfor
virkning for det okkuperte Haag-konvensjonens ramme
områdes befolkning.»
etter 9/4 1940.»
Derav følger at LondonA. E. Hedem.
regjeringens provisoriske an--oordninger var uten rettsgyl-----..----;
sjikane og trusler om økonoHvorledes er det :
miske represalier?
Det later ikke til at det
med
~
finnes noen i dette land som
BLADPENGENE?
er anstendig nok og modig
nok til å bryte en lanse for
Har DE betalt?
de virkelig forfulgte. Men ;
hva sier !Så den nidkjære riks- _ _ ø-_ _ _ _ø-_ _" . _ " .
advokat Aulie og hele hans Drikke me trøystug
politi som ellers er så på den dyre mjød,
od
' Ider an d res om l"mist me l hev
p l etten nar
et g]e
cl land
rettigheter? Skulle ikke «al- log Ivsekns1 g e ke . d
•
ngen s a van ve ne
mene hensyn» her kreve Iall- I visor syngje,
fall noen ord?
lom han ser meg med såra bringe,
-0-(Volsungkvedet )

I

O

kjenne fordi de jo selv på forskjellig vis har deltatt i svindelen og bygget sin fremtid på den.
Her i Norden er en ellers i det forløpne år blitt presentert for nok en bitter frukt av det udødelige vanvidd som
grep menneskene i krigsårene, dengang da selv presumptivt
fornuftige mennesker bukket under for krigspropagandaens
hjemevask. Vi tenker på den store svenske pre!Sseskandalen
som vi omtalel' på annet sted i dagens nummer. For det var
ikke bare i Sverige denne groteske provokasjon, som fikk
både regjering, politi og offentlighet til å gå grassat, ble
utspillet. Også på denne norske søsterscene ble den utnyttet

frontkjempere som meldte
seg skulle ha fått i utsikt en
Det tør neppe være ubebelønning i form aven bon- rettiget å anta at utgivelsen
degård.
av den «Engelsk-sproglige
bok om krigen og rettsoppSå vidt jeg vet inkluderes gjøret» vil bli påskyndet. Når
iviss
lærerutdanningen
også
en UD s t'll
innsikt i psykologi.
Dette
l er seg sao POSI't'IV t og
fag må oslolæreren ha helt aktivt til foretagendet, skylf
t H
b d'
't t des vel dette dels den opporsøm. an ur e JO VI e a merksomhet Ralph Hewins'
unge mennesker som melder
Q
ak
. 'll'g t'l k 'g
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1- vestl'1ge I~n,
d de l s ~t t'd!'
vet
tenker
.1 1på personlig vinning i noen Igere samVIrke fra regJermgshIt f
hold med det selvbestaltede
som e s orm.
arb el'dslag som l'føl ge l agJeg tror forøvrig heller mann Solems redegjørelse i
ikke at noen som meldte seg «V. G.» 2. desember 1946 lovt~l fro:r:ttjeneste på den andre messig hadde søkt å forbeSIde gJorde det: .
. r~de det forventede rettsoppDet kompam Jeg dro tIl gJør.
~stfro.nten med, bestod opp- o F?r om mulig allerede nu
n.nnelIg aytt ca.
Id 160 mann, ba gl bokens
d . lesere etl holdt
gJen.n0msm sa e~en yar ca. art vur erom~sgrunn a? ør
20 ar. Etter ett ars mnsats det være pa sm plass a anved f:onten var tallet redu- f~re følgende. sitater fra orsert tIl c~. 30 mann. Resten dmære rettskIlder:
var ~alt, saret eller savnet.
L Den norske stat ratifiKJære unge ~sl~lærer. De serte Haag-konvensjonen av
kunneoselvfølgelIg lk~e tenke 1907 med dens landkrigsregDem a melde Dem tIl front- lement og gjorde samme ved
tjeneste frivillig uten noen kunngjøring i Norsk Lovtibelønning. Men, vær vennlig dende 1910 forpliktende for
å husk at når De overfører «dei underordna styremakter,
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på den mest skamløse måte av dise evindelige hetsere som
fører det store ord her siden 1945.
La gå med at de norske avisredaksjoner er like naive
som de svenske og hopper på en slik historie i første omgang, men det unnskylder ikke at en rekke av yår~Jedende Deres.material~stiske .;~~;al.
, . ... ,r..
·leller til den lBea1iStfSke un ft".IItm"ftt t'def1i1t@r"Ststellai;f8stholdt'åtExpressens av- dom som of:r:et.liv og. ære på
slørte svindel var faktiiske realiteter. Det unnskylder heller slagmarken l.S1ste kng - da
ikke at de efter sine kjempeoppslag om denne affære full- er dette en dlre~te usan~he~.
stendig bagatelliserer Pelz-Granquists. egen tilståelse av at Meld Del? hurtIgst .mulIg t~l
det hele var en grov svindel. Og det unn!skylder aller minst et kurs .I psy~ol?gl. Da VII
I?e f?rhapentlIgvls o lære at
at norske aviser og norsk politi hengte ut norske organisa- lIvet Ikke bare bestar av ma. f b' d I
ed
.
.
sjoner og norske sagesløse enk e l tpersoner I or ID e se m
tenelle tI~g.
o
den svenske affæren. Så å si alle aviser var her mere eller
~ers?nlIg rna Jeg trekke pa
mindre skyldige, men i første rekke var det VERDENS smlleband~t over Deres grenGANG og ARBEIDERBLADET som førte an. Og ingen av seløse uV.lten~et om ungdem har tydeligvis følt noen trang til å be om unnskyldning dommen~ IdealI~me. Dessverre kan lk~e mme falne kaefter at det hele nu er avslørt som en provokasjon. Det er m:rater ~nøre det samme. De
rystende å være vitne til en slik opprørende mangel på ~a forblI tause. Derfor dette
pressemoral.
mnlegg.
Og ~nda mere ryStende er det at det ikke finnes et.t rettFrontkjemper.
ferdig som våger å stå offentlig frem og si at nå får det
--0-være stopp· med hetsen og forfølgelsen også i dette land.

.7

'0

Isteden tillater preSiSen, fjernsynet, kringkastingeE. ja til
og med politiet seg hver gang en i utlandet lager istand
en hakekors provokasjon eller lignende å sette igang hetsen
igjen mot de NS-folk som ble dømt for tyve år siden, som
har sonet sin straff og som nu bare benytter seg av den
rett enhver har i et virkelig demokratisk samfunn, den å
arbeide for å få rådet bot på en urett de mener er begått
mot dem. Det er ikke de domfelte ·det bør hetseS mot i
denne forbindelse, men de rettsmyndigheter og andre som
hindrer gjenopptagelse av saker som dengang ble avgjort
av særdomstoler påvirket av kJ;igspropagandaens løgnaktige
fremstilling av de faktiske forhold.
Vi er lei av dette nu. Vi er lei av å være spesialobjekter
for overvåkingspoliti og andre. Vi er lei av å bli hengt ut
f
f orgodtbef Innende
·
eter
av små presse- og taleknekter. Vi
er lei hetsen.
Under normale rettsforhold ville det være politiets plikt
å beskytte all e norske borgere og å gripe inn på det offentliges vegne når hetsen, drives så åpenlyst som i dette

•

land. Det er jo ellers forbausende lydhørt når det gjelder
slike bagateller som en neger som ikke blir behandlet
høflig nok på en restaurant
eller et fjols Som tegner et
hakekors på en vegg. Men er
det ikke verre når folk uten
videre med navns nevneIse
henges ut i avisene på det
aller løseste grunnlag, når
hvem som heIst tyve år efterpå har fri adgang til å sjikanere domfelte NS-folk, når
folk nektes den mest e Iementære demokratiske rettighet, den å holde og å lese
den avis de sel~ ønsker gjennom konsekvent gjennomført

I
I

!

!
t
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MED ·EN SOVJETSOLDAT
I VERDENSKRIGEN
For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian.

LØRDAG 8. JANUAR 1966

MED SIEGFRIED GJENNOM
BOKJUNGELEN
EN GIVENDE BOK

Val,erij Tarsis: Den
flue. Dreyer.

Sovjetartilleri i kamp.

de jaget av Messerschmidt'ene som skjøt dem ned en efter en over våre hoder. Vi
måtte løpe til alle kanter for
å komme bort fra våre egne
bomber. En radiobil og en
lastebil som tilhørte oss så vi
like efter i flammer. Noen
soldater ble herunder hårdt
såret.
Og allikevel var dette bare
en ouverture til det redselsfulle som skulle komme. Hele
området var så å si dekket
av våre egne saldatersom
var på flukt fra redslene, tilfots, på hesterygg, med motorsykler og i biler og andre
kjøretøyer. Alt gikk uten disiplin eller noen som helst
orden. I haugevis lå ødelagte
maskingeværer, kanoner og
annet utstyr igjen på steppen.

Denne bok er virkelig noe av et
funn, breddfull som den er både
av bitende satire og av klok iakttagelse. Forfatteren er et ekte skudd
på det 'gamle mektige russiske litteraturens tre. Hertil kommer da
den interessante bakgrunn for Tarsis' bok. Han hører til Sovjetsamveldets opposisjonelle forfattere og
manuskriptet til boken ble smuglet
ut til England og først trykket der.
Forfatteren selv ble behørig innesperret i et sinnssykeasyl - alle
makthavere som tråkkes på trærne
og ikke begriper at andre kan ha
en annen mening griper som kjent
til dette middel. Han er imidlertid
på fri fot igjen nu, fordi en hel
verdensopinion reiste seg til forsvar for den forfulgte. Det er jo
ikke lenger slik som i Stalins dager i Sovjetsamveldet heller.

sjon i den forbindelse og den aversjon mot Tyskland og glede i England som han ikke legger skjul på
har nok røttene begravet i langt
senere hendelser. Noen stor menneskeskildrer er Hierman heller
ikke, men han forteller interessant
og underholdende innenfor sin begrensning. De teologiske stridsspørsmål fra dengang som trekkes
SPIONEN WENNERSTROM
inn i beretningen har vel liten inH. K. Ronblom: Spionen teresse idag da vi som kjent har
Wennerstrom. Aschehoug. avansert så langt i sekularisering
Jeg holdt nettopp på å skrive at vi på det nærmeste har avskafat denne fremstilling er spennende fet hele kristendommen.
som en kriminalroman, men så er
den jo nettopp en rystende slik og
en uforståelig slik. Derfor fengs- SPENNING FOR PENGENE
ler også historien om offiseren og
James Leasor: Pass til evigdiplomaten, den udadelige familieheten. Capp,elen.
mann og den elegante og «dannede» svenske obersts femtenårige
John le Cam!: Telefon til
virksomhet som spion de fleste.
avdøde. Cappelen.
Hva var det som i virkeligheten
Donald Gordon: Tokt til
drev ham til det og hvorledes kunMoskva. Aschehoug.
ne slikt noe skje. Ronblom er jo
kjent fra før som kriminalforfatter,
Spionlitteraturen har fått et oppnoe som både kan være en fordel sving som aldri før de siste årene,
og en bakdel når han skal skildre hva det nu kan komme av, og spedenne forbryter fra virkelighetens si elt er det britene som er mestere
verden. Det er vel derfor ikke så også på dette område som de har
sikkert at hans analyse stemmer. vært det på den vanlige kriminalKanskje har fantasien løpet av litteraturs. De to første av de ovenmed ham. Men interessant er det for nevnte bøker er i toppklassen
iallfall å følge fremstillingen av når det gjelder denne genre. Fordenne svenske 'SMrspions',·under.' Jatteren av. den~.J.L,x.A" k-". ~.,,_"<_
tiden tredobbelte spill i fremmede sere ha hørt om før. Det er manmakters tjeneste.
nen som også har skrevet en spennende bok om Rudolf Hess' Englandsflyvning - «Sendemann uten
opdrag» som den het. Også den
EN VIRKELIG CHARMEannen
forfatter vil være velkjent.
RENDE BOK
Det er han som skrev bestselleren
Marcel Pagnol: Manon og «Spionen som kom inn fra kulkilden. Dreyer.
den». Også i disse to årets bøker
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KRISTIANIA I 1860-ÅRENE
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MASSEFLUKTEN
Noen av våre kanoner gjorde en god innsats der, idet de
skjøt mot de tyske pansere og
tanks. Imens måtte vi om en
stund ta flukten videre ennu lenger vekk fra fronten
- for til slutt å blande oss
med den tusentallige menneskehop som nu vandret tilbake uten stans, mens de tyske fly eskadrer uten opphør
fløy over menneskemyldret
uforstyrret av sovjetfly. En
skulle tro det var gjetere som
jaget hjem husdyr som flo~ket seg sammen f:a ~ted til
sted. Dette var altsa vare heltemodige krigere, de tapre
forsvarere av fedrelandet på
vandring tilfots fra krigens
redsel.
Var dette en strategisk tilbaketrekning? var det enkelte som spurte seg selv. Eller
var tyskernes overmakt så
stor at vi måtte trekke oss
tilbake uten pardon? Sannsynligheten var for at det
siste var den riktige årsak.
Hvor lenge skulle vi vandre
slik tilbake uten mål og mening, bare for å redde livet?
Ingen gjorde seg opp noen
klar mening, de visste bare
at de måtte ·trekke seg. tilbake uten å kunne stoppe
tyskernes fremmarsj. Slik så
det i hvert fall ut.
For denne masseflukten
fikk efterhvert usedvanlige
dimensjoner. Snart kom det
også sovjetfly, som gav seg
ikast med de tyske. Men tyskerne viste seg overlegne også i luften, og under voldsom
skuddveksling falt våre egne
fly brennende til jorden som
ofre for tyskernes Messerschmidt-fly. Redselsfullt var
det da fem av våre bombefly
tok sikte på de tyske stillinger, men ved fremkomsten
ubarmhjertig ble møtt av tyskernes Messerschmidt-jagere
som var på vingene og derfor
måtte vende om. I all hast
lettet de seg for sine egne
bomber for å kunne fly raskere tilbake, og likefullt ble

blå

seg selv og snudde om. Slaughter
forklarer disse Peters svikt i en
blodig og grusom ungdomsopplevelse i forbindelse med det nevnte
jødiske opprør. Om det er noen
bakgrunn for det, vet jeg ikke,
men det lyder overbevisende.
,

. M~sseflukten var det umuhg a stanse. De fl~ktende
suggererte hverandr~ mnbyrdes. Andre flykter, Jeg flykter som alle de andre ..
Generaler og høytstående
offiserer løp omkring med
revolvere i hendene og ropte
at soldatene skulle stoppe
flukten, men ingen hørte
dem, de bare dro videre. Om
en eller annen adlød ordre,
var det bare for en stund, han
lot som om han gikk i retning
av våre stillinger, men så forsvant han og tok veien tilbake sammen med de andre

KLIPPEN

Frank Slaughter: Klippen.
Ansgar.

Amerikaneren Frank G. Slaughter er ikke bare en produktiv, men
også en meget populær forfatter.
Han har skrevet ialt 30 bøker og
de er kommet i tilsammen 25 millioner eksemplarer. I denne bok
skildrer han en av Nytestamentets
merkeligste skikkelser, fiskeren Simon, som ble apostlenes leder, som
den katolske kirke bygger på og
som for alle kristne, enten de nu
er katolikker eller protestanter står
som Sanct Peter. Slaughter følger
ham fra han som l3-åring første
gang besøkte Jerusalem hvor han
kom midt opp i et jødisk opprør
som kostet hans far livet og frem
til korsdøden i Roma. Jesu kalte
Simon for Peter - Klippen, men
også denne klippe hadde sin svakhet. To ganger sviktet han i panisk redsel, den ene gang da han
fornektet Jesus og hanen gol, den
annen gang da han ville flykte fra
Roma og møtte Jesus på veien. På
hans spørsmål «Domine, quo vadis?» - «Herre, hvor går du?»
svarte Jesus: «Til Roma for å korsfestes.» Da fant Peter tilbake til

(Forts. side 7)

I

Audun Hierman: Mer enn
livet. Lutherstiftelsen.
KEISEREN AV ELBA

Salve fra Stalin orglet (Katusha) som omtales i dette avsnitt.

_"~

Hierman har også sin trofaste leserkrets. Han har omfattende kunnskaper om forrige århundres historie og kulturliv og han er en slik
nidkjær kristelig patriot at det
lukter sjuårskrigen for syttende mai
lang vei. I denne bok skildrer han
et studentermiljø i Kristiania i
1860-årene med alt snakket omkring krigen mellom Danmark og
Preussen. Forfatterens argumenta-

Anton Mohr: Keiseren av
Elba. Aschehoug.
De franskes keiser Napoleon er
en historisk skikkelse som vel alltid vil komme til å interessere både
historikere og skribenter. Like hatet som han var av sine fiender,
like elsket var han av sine beundrere. Og det er disse siste som Sel-

(Forts. side 6)
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Storindustrien bak fluoride- quislin;: o;: de «(militære oppl~sllin;:er»
ringen av drikkevannet
HEVDER SKJERMBILDEFOTOGRAFERINGENS
FAR,DR.F.B.EXNER

III

Idag: Den tyske Abwehrmann Benecke
og hans virke'

Fluorgiftens herjinger ved norsk
aluminiumsfabrikk: Nakne og uttørkede trær.

riet har foretatt av fluorforurensning, synes å ha til hensikt å frikjenne fluor for skadevirkninger.

*

l

Norge.

Vi nevnte i forrige artikkel
den tyske Abwehrmann, major Benecke, som tydeligvis
er Sverre Hartmanns hovedkilde når det gjelder boken
«Spillet om Norge». Vi fortalte at denne Benecke høsten 1938 ble fast plasert i
Norge som såkalt krigsorganisasjonsleder, men han var
da alt godt kjent her. I juli
1937 ble han sendt til Norge
med spesialoppdrag fra admiral Canaris og det var tydeligvis ikke vanskelig for
ham å få kontakter som skaffet ham de «militære opplysninger» han ønsket. Hartmann forteller om det bl. a.
på side 36-37 i sin bok. Men
det var også andre som samarbeidet intimt med tyskerne
på det militære område uten
at Sverre Hartmann finner
noen grunn til kritikk, enn si
anklage om «landsforræderi».
Vi siterer fra side 29 i hans
nevnte bok:

O

Et oppsiktvekkende foredrag om økonomiske motiver
bak fluorideringen av drikkevann, holdt av den kjente
amerikanske
fluormotstander, røntgenspesialisten dr.
F. B. Exner (skjermbilledfotograferingens far), er nu
sendt ut i brosjyreform i
norsk oversettelse av Norsk
Forening mot Fluoridering av
Drikkevannet. Det bør ha
spesiell interesse nu da
Evangs helsedirektorat gjør
nye fremstøt for å få lovfes~
tet adgangen til fluoridering
av drikkevannet å få en påvisning av hvilke krefter som
bl. a. står bak dette.
I sitt veldokumenterte foredrag viser dr. Exner at den
drivende kraft bak fluoridering er amerikansk storindustri. Hovedmotivet er frykt
for at verden skal bh klar
over dens helseskadelige og
naturødeleggende virkninger,
nemlig at omgivelsene i
uhyggelig grad forgiftes av
fluorrøyk eler annet fluorholdig avfall. Mye slikt avfall
er blitt tømt i elver og vann
eller i sJøe.!l~ r .

EN ARTIKKELSERIE A V SIEGFRIED -

Foredraget er s.endt til de

~orske h~lsemyndIghete?e.og
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tIl Stortmgets og regJermgens medlemmer som en advarsel både mot fluoridering
og. mot
aluminiumsindustnens voldsomme eks pansjonher iJ~ge.h~", __",~"~-".,.,·i".·s,,,_.",,<-~,-""7'"=-'-·
§ft:iUf~~ . ol'/§'''''' -'. --,
Det er planer om å fordob«For å skaffe seg nærmere
I en historisk oversikt viser le vårt lands produksjon av
opplysninger om situasjonen
forfatteren hvordan fluorfor- råaluminium, enda Norge er
(nordpå) og for å undersøke
urensning i større stil har nr. 2 (Canada er nr. 1) blant
hvilke personer man i krigs tiløket med industrialiseringen. verdens råaluminiumsprodu- I felle kunne stole på eller ha
Det er især smelteverkene senter. Hvordan skal det gå
nytte av (!), hadde dr. Sahm
(jern-, kobber- og alumi- med landet vårt når det nå
(den tyske sendemann) på egen
niumsverk) og fosfatfabrik- «velsignes» med stadig flere
hånd sendt en pålitelig mann til
kene, men også mange andre og større aluminiumsverk
Nord-Norge for å sondere terindustrier, som forårsaker som spyr ut giftig fluorrøyk?
renget. Om hans person ville
fluorforurensning. Allerede Det er nok å nevne Høyanger,
sendemannen foreløpig bare si
omkring 1900 var smeltever- Ardal, Sunndalsøra, Mosjøen,
at denne som en forhenværende
kenes eksistens i Tyskland og- Tyssedal o~ Odda, så vil vi
høy offiser hadde gode forbinStorbritannia truet på grunn huske meldm~~r om ødelagt
deIser på de militære kommanav erstatningssaker og lov- skog eller forgIftede dyr samt
dosteder og at han som norsk
regler, og siden har den sam- øket ast~aforekomst blant
patriot og erklært fiende av
me trusel hengt over Ameri- f~lk - :r:>a grun~ av fluorholkommunismen betraktet den I
kas raskt voksende industri. dIg fabnkkrøyk.
økende fare med uro og bekymDerfor har storindustrien
Mengden av giftig fluorring. Dr. Sahm sendte foreløpig
skaffet seg stadig større makt holdig aV.fallsrøyk ø. ker med
med to rapporter som "i sin miover helsevesenet der borte. produksjonen av råalumilitære knappe form forteller om
hans arbeidsmetoder".
Fluorskader blir ikke pub- nium, som også lages av imlis ert i medisinsk litteratur i portert råstoff, og de nye
Denne norske offiser hadde
USA, hvor det meste av storfabrikkene blir oppført
vært underveis fra 7. til 23. deforskningen finansieres av for utenlandsk kapital! En
sember (1937). Han hadde tatt
storindustrien og/eller av eventuell fortjeneste skal altruten Trondheim, Bodø, HarHelsedirektoratet (PHS). Dr. så gå ut av landet, mens Norstad, Svolvær, Narvik, Tromsø,
Exner sier at de undersøkel-Ige først og fremst får forVardø og Kirkenes like til den
ser som PHS og det industri- giftningen og ødelagt natur. I finske grense. I den ene rapport:
dominerte Ketteringlaborato- ,
--o--"om de russiske interesser i

I

I

Aluminiumsverket på Sunndalsøra.

Nord-Norge" gjengav han fortrolige samtaler med general
Erichsen, divisjonssjefen i Harstad, opplysninger han hadde
skaffet seg i forskningsfartøyet
«Michael Sars», inngående beskrivelse av den russiske spionasjetjeneste til lands, av sambandstjenesten i Nord-Norge og
av den kommunistiske agitasjon.
Den annen rapport inneholdt
offiserens inntrykk av personer
han hadde støtt på eller oppsøkt
under reisen, men som var
tyskvennlige eller nazister, eller
menn som man kunne mistenke
for å være hardkokte kommunister, for å stå i Moskvas sold.
Der ble nevnt mange navn som
idag har en aktet og ærverdig
klang i norske ører, og det er
ingen grunn til engang å antyde
hvem denne hemmelige utsending siktet til»,

skriver den Sverre Hartmann
som finner det tullballet som
general Piekenbrock kaller
«militære opplysninger» gitt
av Quisling så «avgjørende»
for Quislings «forræderi»,

men som nu plutselig er blitt
så fintfølende at han ikke engang vil nevne navnene på
disse andre som gav tyskerne
ganske anerledes verdifulle
opplysninger.
Og hvorledes var det så
med de «militære opplysninger» som nordmen gav til den
anen krigførende part, britene? I det nøytrale Norge
var det jo hipp som happ
hvem av de krigførende opplysningene ble gitt til hvis
det var klanderverdig å gi
slike opplysninger. Vi siterer
i den forbindelse litt av major
Beneckes rapport efter reisen
til Norge i 1937 (<<Spillet om
Norge», side 44):

«- - og så noen ord om britene som stadig ansetter flere
visekonsuler og funksjonærer i
kystbyene. Deres selskapelige
forbindelser finner man først og
fremst hos forleggere, redaktører og journalister, dernest hos
noen få offiserer og enkelte
(Forts. side 6)
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Quisling og de "militære"
(Forts. fra side 5)

LØRDAG 8. JANUAR 1966

ning til å demonstrere det på
Om meget betegnende:
en så eklatant måte at ingen
«Ifølge Benecke har «nydantvil er mulig. Og måten sanelsen» av regjeringen Quisling
ken ble behandlet på av Abvoldt overordentlig store vanskewehrsjefene - bl.a. Piekenligheter for Tyskland. Det har
brock
klarlegger også
han hørt fra alle lag av befolkutenfor tvil der e s innstilningen. Tysklands virkelige venling og dermed såvidt vi kan
ner (!) var dypt rystet: "Vi har
forstå også bakgrunnen for
Men det var vel det Hart- brevet til Hartmann.
holdt så meget på Tyskland, vi
mann og Piekenbrock og alle
hadde tiltenkt det både storhet
Sverre Hartmann forteller
de andre kaller «militære
og styrke. Men den som rådet
opplysninger» denne hærska- om dette bl. a. på side 149
Tyskland til å befatte seg med
«Spillet om Norge»:
re av britiske konsuler og
Quisling må være en av deres
visekonsuler m. v. var ute efsåkalte britiske agenter." Da det
«Major Benecke, som nu er
ter. Hva skulle det ellers væi gårsdagens kunngjøring ble
leder av etterretningsavdelingen
re? Og de fikk dem vel også
talt om en «foreløpig» regjeved Abwehrstelle Norwegen i
i de kretser som foran er
ring, pustet befolkningen lettet:
Klingenberggaten 7, er den tysnevnt. Likevel er det ingen av
"Vi visste dog at Tyskland ikke
ker som kanskje er best oriendisse britenes venner som
ville la det ha sitt forblivende
tert om Quisling og som med
klandres og beskyldes for
med det."
en gang skjønner hvilken skjeb«landsforræderi». Bare QuisBenecke hadde dagen før talt
nesvanger skade den norske maling som med den rett den ofmed utmerkede menn (!) om
jor kan volde tyske interesser ( l).
fisielt proklamerte norske
"den tragiske kjensgjerning at
Det er Benecke som har gitt
nøytralitet gav ham hadde
telse.»
man
ennu iforgårs aften sendoverkommandoen nøyaktige forsympatier for og venner blant
te unge og de yngste nordmenn
håndsanalyser og karakteristikden annen part i krigen.
(fra 17 år) i hundrevis ut av
ker av ledende norske politikePå side 154 skriver HartMajor Benecke var altså av
Oslo
for å la dem 'kjempe'. En mann om Abwehrkontorets
re og militære.»
Abwehr blitt anbragt fast i
helt igjennom honorabel og for- sjef, major Pruck:
N orge for her å forestå efter«Den 13. april (1940) forenuftig mann svarte meg: Folkeretningstjenesten. Høsten
ligger det fra hans hånd en utne vil jo slett ikke kjempe mot
«Det var forøvrig en mar1939 ble han kamuflert som
førlig rapport om den nye «reTyskland
(!) De vil la seg utkant forskjell mellom Pruck og
«assisterende handelsattasje».
gjeringssjef». Og det er ingen
danne for å kjempe mot QuisBenecke. Selv om førstnevnte
Som vi senere skal se diversmigrende karakteristikk majoling.»
delte sin kollegas oppfatning av
gerte hans syn på nasjonalsoren gir av sin norske kollega.
Quisling (Han ville jo ikke
sialismen og beslektede ideoBenecke vet at opplysningene
vært
Abwehrmann hos Canaris
Men
den
utrettelige
tyske
logier ikke fra det admiral
skal benyttes på høyeste hold, -- Abwehrmannen gir seg ikke
ellers! Vår bemerkning), holdt
Canaris og hans medarbeideog i første rekke være til orien- med det (side 152):
han seg strengt til tjenesten og
re, de senere generaler Oster,
tering for, von. Falkenhorst og
fremla opplysningene og rapPiekenbrock og v. Lahousen
hans stab samt den tyske befull«Den 16.apriI utarbeider Beportene gjennom de offisielle
hadde. Han gav vel også utmektigede under forhandlinger
necke en ny rapport hvor han
kanaler og alltid formelt kortrykk for dette syn her i Normed tyske spesialutsendinger fra
ikke
unnlater
å
komme
inn
på
rekt.
Benecke derimot var den
ge og overensstemmende med
Berlin, bl. a. om Quislings stilsitt
yndlingstema
Quisling,
tiltemperamentsfulle
herre som i
det søkte han også sine agenling som regjeringssjef. Det er
tross for at denne er trådt tilstor utstrekning fulgte sine egne
ter ikke blant nasjonalsosiaen sjanse som Benecke ikke lar
bake. Han sier at han under sitt
innskytelser og som i bekjemlister eller medlemmer av
gå fra seg.»
mangeårige
opphold
i
Norge
pelsen
av Quisling ikke generte
NASJONAL SAMLING, men
ikke har truffet en offiser som
seg for å ta den jesuitiske metotvert imot i den motsatte leir.
har endog bare den ringeste
de til hjelp - hensikten helliHartmann forteller på side 54
Og samtidshistorikeren
aktelse
for
Quisling
Offiger
midlet. Derfor var de rapog 55 i boken:
Hartmann fortsetter med fØl-I
serene betrakter det som en perporter som von Falkenhorst og
gende, som jo må fortone seg
sonlig fornærmelse å følge ordhans stab mottok fra «Abwehr«Kaptein Benecke fikk etter som det reneste sprøyt siden
rer som er undertegnet av Quisstelle Norwegen» i en rekke
hvert en liten, men utsøkt krets tyskerne ikke kunne kjenne
ling.»
tilfeller inspirert og formet av
av medarbeidere. Og det lyktes til dette forhold i aprildagene
en offiser som fulgte sin egen
ham å gjennomføre en uhyre 1940:
(Og Canaris' og Piekenbrocks?
heldig personalpolitikk. Helt
På side 153 fortelles det at
Vår bemerkning) personlige og
frem til krigsutbruddet i sep«At Quisling attpå til vegret
politiske linje, og som ikke gikk
tember 1939 unngikk han nem«Abwehr sendte da også før
seg mot å følge beordring i tilav veien for å opptre fullstendig
invasjonen rapporter om Quislig å benytte seg av tyske agen-' felle krig, under henvisning tiL
på egen hånd for å bringe sitt
ter - - - »
ling
til
Berlin,
helt
bortsett
fra
at han ikke ønsket å gjøre tjesyn frem til seier.»
at Benecke i sin oversikt over
-«Det gjaldt for Benecke å
neste for den sittende regjering,
medlemmene av det norske konhøste frukten når den var modet var rent ut sagt opprørende
gehus, norske politikere og miden. Den slags folk (som den
Men major Beneckes stofor den stand som satte lojalitet
litære sørget for å ta med et par re genistrek, som førte til
østerrikske sosialdemokratiske
og ubetinget pliktfølelse som
kraftsatser om Quisling til slutt.» at han måtte forlate Norge
pasifist Neumayer) var de vikførste bud.»
tigste vervningsagenter, nettopp
for godt får vi komme tilbake
fordi de var innarbeidet i den
En kan naturligvis undres til i neste artikkel, hvor vi
En må vel smile litt over over hvor majoren har fått også med Hartmanns bok
motsatte front som anerkjente
denne
hartmannske panegy- denne rent hatefulle innstil- som kilde skal fortelle hvorpasifister, antinazister og
rikk over de tyske høyere of- ling til den for ham ukjente ledes admiral Canaris og «Piantiantisemiter.»
fiserers «lojalitet» og «plikt- Quisling fra. Riktignok var ki» mottok og behandlet den
følelse»
når en tenker på de- Abwehrsjefenes
Men før vi går løs på de
innstilling fortapte sønn og meningsres
ustanselige
intriger og di- klart uvennlig, men når det felle Benecke da han møtte
militære opplysninger tyskerne blant annet ifølge rekte forræderi, på Oster og gjelder Benecke, er det kom- opp i Berlin for å få sin
Hartmanns bok faktisk Canaris, på attentatforsøket met noe direkte personlig inn straff. Det som berettes herhadde skaffet seg og som mot Hitler og alt det andre! i det. Vivet ikke hvilke om er efter vår mening kagjør det Piekenbrock fortelnorske kilder som kan ha rakteristisk for den innstil«Major Benecke nøyet seg medvirket her - skjønt en ling også Piekenbrock og Caler om sin samtale med Quisimidlertid ikke med disse av- kan naturligvis gjette - men naris hadde til Quisling.
ling enda mere uforståelig og
sløringer og informasjoner. For hovedpåvirkningen kom nok
latterlig, skal vi komme litt
--o-Quisling hadde, ifølge majorens fra en mysteriøs dame som
nærmere inn på major BeD
l
k It b
.
no a, erre em
rapport, stått slik i midtpunktet operer t e l. O s l o og som var 'kk' etk'agar . seg
neckes innstilling når det
l
.l
av store avis skandaler at man Beneckes meget gode vennin-1 1 Je Jem t u ag Sjø v.
gjaldt personen Vidkun Quisikke kunne glemme det.»
ne. Hun var russerinne, og
(Garborg)
ling. Han fikk nemlig anled-

SN
O

høyere politiembetsmenn. I Oslo
er kretsen selvfølgelig trukket
noe videre. Disse britiske konsuler, visekonsul er og hva de nu
a)le er, arbeider for Intelligenee
- for Secret Service.»

I

M cl S·
e

f· d

Sovjets innstilling til QUis-1
ling er jo ingen i tvil om.
leg rle Hatet der rekker ut over tid I (Forts. fra side 4)
og grav til denne dag, som I
..
anmeldelsen av Hewinsboken ret da «hlstonens dom» ble avviser. Hartmann skriver i sin sagt. Jeg tror det kanskje vil gå
nevnte bok på side 153:
slik også med andre som idag er
forkjetret på samme måte som Napoleon.
Sant nok var hans vei blo«Pruck var sikker på at meget
av det materiale Benecke mot- dig og hans metoder ofte klandertok om og brukte mot Quisling verdige, men tar historien slike
skrev seg fra Marina (den foran hensyn? Er det andre enn de som
nevnte tyske etterretningsagent, må ta på seg både skyld og det
og sannsynligvis også russisk som ut fra vanlig menneskelig mådobbeltagent) og dermed fra lestokk må kalles ugjerninger som
Sovjets legasjon, ja Benecke skaper de nødvendige bølger på
hadde til og med sagt at hun fremskrittets hav? Mohr har et
kunne skaffe ham enda flere mangeårig interessant politisk-hisopplysninger
om
Quislings torisk forfatterskap bak seg og er
"kommunistiske fortid". At det en dreven veiviser gjennom histovar Marina som hadde skapt riens labyrinter. I denne bok skildBeneckes usedvanlig sterke uvil- rer han Napoleons liv fra han satt
je mot Quisling, hverken var på Elba til han mislykkedes i sitt
eller er Pruck et øyeblikk i tvil desperate forsøk på å tvinge utvikom. Benecke var begeistret for lingen tilbake. Her er meget nytt
den vakre og forlokkende rus- og interessant stoff å finne om
siske danserinnen og lå i noen denne historiens kanskje mest fascigrad under for hennes innfly- nerende skikkelse.
SOLDAT UTEN ILLUSJONER

Paavo Rintala: Geriljaløytnanten. Cappelen.

Dette er boken som som vakte
slikt oppstyr i Finland da den
utkom. Ikke mindre enn 40 finske
generaler - en er like flott utstyrt
med dem der som her - underskreven fnysende protest mot den.
Rintala gav nemlig ikke bare en
skildring av soldatens hårde lodd
slik den fortonet seg for en gruppe
ødemarkskrigere under den finske
vinterkrigen, men' den var ogsll
meget nærgående mot visse høytstående offiserer og mot de sagnomsuste lotter. Dertil kom at de
soldater han skildrer ikke lar seg
imponere av svulmende herodiske
fraser. Bare når det gjaldt innsats
og kamp hadde de ikke sine overmenn. I Norge er mange som kjent
fremdeles fylt av denne hule og
frasefylte patriotisme. Den stikker
ugenert frem i bøker, i aviser og
på film. I Finland som jo ikke
hørte til verdenskrigens «seierherrer», har vel vurderingen endret
seg. Iallfall fikk Rintala trass i protestene mot denne bok diktergasje
i 1964 og boken kom i et opplag
på 70 000 eksemplarer. Det er en
alvorlig bok, men også en fin og
poetisk bok og dertil både spennende og full av humor.

PRESTELIG PATRIOT

Eirik Guldvog: Hjemover.
Lutherstiftelsen.

Den norske kirke hadde mange
slags underlige både kristne og
patrioter i okkupasjonstiden. De
fleste av dem forekommer meg inderlig usympatiske og i større
overensstemmelse med det de mente var deres oppgave som tjenere
for den stat som var gått fallitt
enn med Kristi lære. Men noen
edlere skikkelser var det jo blant
dem også - naturligvis. Skal tro
om ikke Eirik Guldvog var en slik.
Riktignok er han også breddfull
av patriotisme der han sitter som
(Forts. side 8)
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SIDE 7

«Nazikomplottet»

reagert på tvilen om pelz-I de intressena Sveriges Radio
Granquists pålitelighet. Man och TV?»
utferdiget til og med et sertifikat for pålitelighet som
Affærens ekko i Norge var
(Forts. fra side 1)
Wrigstad. Vid sammantradet
Og søndag 16. mai skrev ingen i våre dager våger å forøvrig like lite gledelig som
ran Pelz-Granquist, hvis løs- fick den hogsta polislednin- Expressen i sin lederartikkel: trekke i tvil: «Han har jude- det som hendte i Sverige. Bilslupne fantasi var dokumen- gen en fullstandig redogorel- «Expressen har under den blod i ådrorna!» Det norske det viser noen presseklipp vi
tert i svenske politiarkiver og se for ligans verksamhet. gångna veckan skrivit tid- VG sluttet trofast opp.
dengang brakte omkring afrettsprotokoller. Men slike Michanek och Sjoquist kunde ningshistoria. En nazistisk arEt telegram som Michanek færen fra norske aviser. Så
kritiske iakttagere fant man presentera en fullstandig betsgrupp med forhoppnin- og Sjoquist sendte til Pelz- kan jo' enhver selv sammenhverken i Expressen eller i kartlagging av nazistorgani- gar att genom vål ds metoder Granquist i Israel 12. mai be- ligne med de ørsmå notiser
sikkerhetspolitiet eller hos sationens verksamhet ... Så tilskansa sig makten i landet lyser det intime vennskapet de samme aviser brakte om
påtalemyndigheten som så- inleddes den stora polisaktio- har genom tidningens åtgar- mellom kuppmennene: «Ar- affærens avslutning. Vi viser
dan. Heller ikke her i Norge nen ... Sakerhetspolisen slog der avs16jats. Konspiriltions- tikI arna enorm succe. Alla le- ellers til dagens lederartikkel.
fantes de i dagspressen eller til natten till tisdagen.»
ligans ulovliga underrattel- darna anhållna. Press, radio
-o-for den saks skyld hos poliI de tidlige morgentimer sesverksamhet har belysts. och television fyll da av nytiet.
ble statsminister Erlander Dess for varje normal hjarna heter om den enastående po- SOV}"
FOLK OG LAND skrev for vekket av rikspolitisjefen ofattbart kusliga rashets, lisaktionen. Regeringen omesin del i numret for 29. mai som holdt et foredrag for ham konkretiserad i sigillforsedda delbart informerad, exstra
(Forts. fra side 4)
«de'n
versJ·on
som
legges
om
det
truende
statskup.
Stildodsdomar,
har
belagts.
Dess
kabinettsmote.
Varma
ste
tack
o
at
de ·Iget inte rna tI· oneIl a k ont a kt er h ar modig hJ·alp.»
flyktende nar offiseren gikk
·
l d
f Il l mgens
a l vor forIan
·
f
rem l pressen y er u - innkallelse av ekstraordinært analyserats. Dess aktuella
til side.
stendig absurd - - - . Vi statsråd hvor man formo- I forråd av vapen, sprangamEn må vel også ha lov til forferdelig skuddveksling. En
synes det lukter av grov pro- dentlig 'drøftet hvorledes si- nen och gaser har, så långt å spørre seg selv hva det er kunne ikke strakls oppdåge
vokasjon. Og lukten blir ikke tuasJ' onen best skulle kunne upptackterna strackt sig, re- for slags politi- og sikkerhets- hvorfra den kom, men kulene
bedre når en ser hvorleedes mestres.
o t na b ol an d Sl'den pep over vare
o h o d er. H un d redovisats. Alt dette har skett t·Jenes te 'l var
svensk og norsk presse uten
Og så rullet sensasjonen genom en overvaldigande do- de lot seg ta så pyramidalt der av tyske fly gikk lavt
skam trekker inn navnene på over land og rike og ut over kumentation, som kom saker- ved nesen av dette frekke be- ned, brukte maskingeværene
helt sagesløse folk - -».
grensene, i presse, radio og hetspolisen att ingripa over drag.
fra flyene og meiet ned menHva som nu har fått Pelz- fjernsyn: oppgaver om store en natt. Bakom denna insats
Den svenske regjering som neskemassen på flukt. Blant
Granquist til å legge de fals- våpenlagre, ammunisjon og står två i hogsta grad fort jan- ble så rystet i starten, gjenPlutselig oppstod der en
ke kortene på bordet og giftgass, om en militært dril-! ta medarbetare, som utfort vant jo efterhvert roen, spe- de tyske og rumenske fly var
skammelig avsløre sin opp- let avdeling som skulle om- ett beundransvart jobb. Sam- sielt da den aller høyeste po- der også italienske, som lot
dragsgiver Expressen og sine fatte 500-1 000 fullt bevæp- i tidigt ar arbetsuppgiften och litiledelse forsikret at «situa- til å ville spare menneskeliv.
gode venner Michanek, Sjo- nede menn _ _ «lOO-tallet jden. intensi:ra arbetskoncen- sjonen. ar under kontroll». Italienerne t.ok sn~rer~, som
quist og Wrigstad får være personer på polisens lista tratIon ett dJupt medvetet ut- Statsmlmster Erlander redu- de~ syntes, sI~te pa kngsn;ausagt. Men det er nærliggen- over sammensvarjingen» _ tryck for hur denna tidning serte selv affæren til mindre skmer og kJøretøyer. Vare
de å tro at han har funnet «Ytterligare vapen och pen- fatt ar sin uppgift och sitt an- skrekkinnjagende proporsjo- egne fl:y var oogo ble borte og
det på høy en tid å trekke seg gar från Forenade Araber- svar: att stå i den kamp ande ner under et besøk i Moskva sy~tes Ik~e a va~~ seg frem,
ut av leken. Situasjonen var republiken for att storta re- demokratins tjanst och full- i juni, men dette foranlediget skJønto vare ~llhtærflyv~re
blitt uholdbar og straffen for geringen
genom
vapnad folja en outtrottlig vakthåll- Expressens sjefredaktør,
var ~ade dyktige og modIge
mened er stor.
kupp.»
ning i gransmarkerna mellan presseetikkens nidkjære vok- nok. mnen d~n tyske storofIdag gjenstår det av Ex- ~.9_~l'da,g"J2~c- mClLiira,_E~_demo~rat~Toc~_~ikctatur.»
ter, til en anklage om at Er- fenslV satte mn· o Men deres
~"""""--p"'i"'e"'S"'se"'n""s"- unøne-engasjeiihg pressen): «Under onsdagen
Tirsdag 18 '.maikunne Ex- lander forsøkte å føre den fravær svekket are soldaters
av den svenske regjering, den sl og polisen till mot ytterli- pressen meddele at den jødis- sovjetiske regjering bak ly- moral betrakt:hg.. Et sted~
svenske politimakt og andre gare ett antall medlemmar i ke overrabbiner i Stockholm, set:
var der oppstatt gJørme pa
bare en mistanke om at en nazistligan - - Hur allvar- dr. Kurt Wilhelm var blitt
«Statsministern harskyn- grunn av vedvare~de regnung mann har båret pistol lig affaren ar, visas av att alla rammet av «hjartattack efter dat att under sin sovjetryska v. ær , og ~er kunn~ kJøre~øyer,
uten behørig lisens. Men sakerhetspolisens toppkrafter nazistligans avslojanden» og res a soka bagatellisera den h.kegyldI.g av hVIlke d~~en
hvorledes var det 11. mai engageras i
utredningen.lble ført til sykehus hvor han avsløjade vapnade nazistli- sJoner, .Ikke komme IgJe~1965?
Rikspolischefen Carl Persson, senere døde.
gan i Stockholm. Det fore- nom. BIlføre~ne ba om bI~
Da hadde Expressens sik- har sjalv tagit mycket aktiv I Så ble Expressen 19. mai faller inte vidare klyftigt av stand, ~er: .mgen hø~te pa
kerhetspoliti, herrene Micha- del. Avdelningschef Per Gun- tvunget til å avsløre navnet hr Erlander. Syftet med be- d~m ... DivisJonsk?mmiSSaren
nek og Sjoquist, med carte nar Vinge och byråchef Otto på sitt kronvitne, på sin hem- soket måste ju vara att skapa SJah~man pekte pa stabsmedblanche fra sjefredaktør
Danielsson leder for ovrigt melige agent: Goran Pelz- fortroende for den svenska arbeIde::ne da han oppdaget
Wrigstad i sitt samarbeide' det falttog, som efter Expres- Granquist. Det skjedde under regeringen. Det syftet uppnås vans~eh~hetene og befalte
med den i «naziligaen» in- sens larm startats mot nazist- overskriften: HAN AR NA- dåligt genom bortforklaringar oss a hJelpe dem .. Jeg nærfiltrerte hemmelige agent: ligan. Namnlistan på over 100 ZISTLIGANS BANEMANN! av konstaterade fakta.»
met meg en av bIlene so~
Pelz-Granquist «efter må- aktuella personer borjar reAvsløringen av «mannen
Når det gjelder den svens- var ~ek~et med teltduker l
nadslanga, ofte farofyllda un- dan svalla - - Detaljerade' bakom verket» ble et chock ke kringkasting og fjernsy- forskJellIge. far:rer. Det v~r
dersokningar» fått istand «en! planer på att massemorda ju- for de aviser som hadde fulgt net, så er det nok omtrent av første gang Je~ fIkk se ~en saovervaldigande bevisning»
diska personer i Sverige och Expressen. Ikke engang søs- samme arten som det hjem- k~lte «Katus.Ja». OffIserene
om et forestående kup mot branna deras kropp ar har ut- terorganet DAGENS NYHE- lige. De engasjerte seg straks kJer:te n?k til dette berømdet svenske rike. Alt forelå arbetats av den svenska na- TER ville nu holde følge len- i Expressens hetskampanje ~elIge vapen, men de~ meferdig i kjempeoverskrifter, i zistorganisationen.»
ger og skrev om Pelz-Gran- mot
«sammansvarJnmgens mge soldat had.de al~n sett
bilder, dokumenter og rep orTorsdag 13. mai: «Hela quist: «Han ar kand av poli- hovudman og mot organisa- det. Det fantes Ikke sa overtasje fra de sammensvornes toppen fast. Medlem nummer sen som en otroligt fantasi- sjoner og enkeltpersoner som veldende mange av dette
høykvarter til chockpublise- 7 i nazistligan anhållen for full person, som utgivit sig Bonnierorganet hadde utpekt skytse~ med flere kanonrør,
ring tirsdag 11. mai. Men misstanke om hogmålsbrott.» for att vara sydafrikansk kap- som lovlig vilt. Dette engasje- som mmnet om et ?rtfel. Jeg
Expressen kunne jo ikke selv Docent Tarschys: «Jag lyck- ten och algerisk overste i ment fra radio og fjernsyn hadde hørt o~ det l var stab,
sprenge ligaen og uskadelig- onskar de skickliga reportar- FLN-rorelsen redan som 20- har fortsatt med Expressen og det var blItt meg fortalt,
gjøre høyforræderne. Derfor na på Expressen till avslojan-!åring.» Også andre aviser be- som dirigent hele det for- a~ den. tysk~ overko~~andos
hadde man mandag kveld un- det har har Expressen I gynte å grave i Expressen- løpne halvåret og man deltok ~Ire~tIver gIkk ut pa a skaffe
derrettet landets sikkerhets- verks amt bidragit till en sam- 'agentens fortid og la frem til og med via Expressen i fi- t~lveIeo uskadd dette. forferd~
tjeneste. Slik skildret Ex- hallets cancerforskning.»
Ioplysninger som alt dengang nansieringen av provokatøren hge vape~, ~en «kJøttmaskIpressen hvorledes den enga- «Den underjordiska nazist- antydet utgangen på hele af- Pelz-Granquist. Det hører nen» og a. fa undersøkt dens
sjerte disse hjelpetropper:
organisationen har omfattan-/færen, den som nu er lagt med til historien at da Pelz- konstr~ksJon koste hva det
«Expressens uppgifter slog de kontakter runt varlden.» frem av Pelz-Granquist selv. Granquist selv foretok den kost~ VIlle.
.
ner som en bomb i polisledFredag 14. mai: «Lundahl', Med en frekkhet uten side- endelige avsløring av svindeVI efterkom nu kommIs.saningen. Det var vid 20-tiden lovade Naser 5.000 man mot, stykke har Expressen i det len, så gikk det flere dager r~ns ~rdre, og sammen ~Ikk
i går kvall, som Expressen- Israel.» «Kupphot mot! halve år som har gått siden før kringkasting og fjernsyn VI skJøvet den ~unge o bIlen
reporterna traffade rikspolis- Slottet utloste stort polispå- ibladet lot «bomben springe» sendte ut en ynkelig liten be- med det. hemmelIge vapenet
chefen Carl Persson och sa- drag.» Michanek & Sjoquist:
trass i alle de fakta som skjed. Men ingen bilder, in- ut av gJør~en. Men mas?ekerhetspolischefen Per Vinge «Det var ett enastående ! efterhvert har kommet frem gen slag på stortrommen nu. flukter: tok mgen ende og mvid en hemlig konferens i ,'scoop', ett eget nyhetsarbete,
holdt fast ved at alt det
Det er ikke rart at FRIA gen gJorde seg noesomh~lst
P?lishogkvarteret. I øverlagg-Isom pågått i flera månader.1hadde lagt frem om «nazi- ORD spør: «l hur hog grad begrep om hyordan .det VIlle
nmgarna deltog också Ex- Riskabelt. Topphemligt.
sammensvergelsen» var au- beharskar Expressen och de, ende. Ved mIddagstider lykpressens chefredaktor Per Spannande.»
tentisk. Med harme har man med denna tidning forknippa- I
(Forts. side B)
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Hvem vet mest?
(Forts. fra side 1)

samme okkupasjonsstatus for
Norge som Danmark hadde
sikret seg ved avtale med
okkupanten god tid i forvei en. Kongen av Danmark
ble i sitt land og er blitt
høyt æret for det. Island og
Færøyene
inntok
samme
~tandpunkt overfor invasjon
vestfra.
Vi har ikke hørt at de
begikk forræderi.
I Trondheim rekvirerte en
nordmann norsk mannskap
til å bygge flyplasser for tyskerne. Det var enda før 7.
juni da krigstilstanden opphørte.. Mannen ble senere
fylkesmann!
Henimot to hundre tusen
tyskerarbeidere, som arbeidet på tyske
befestn ing sve r k e r ble ikke
aksjonert ifølge opplysning fra en hjemmemoskovit
-fordi man manglet plass.
Var det også av plassmangel
at de ikke ble fratatt stemmeretten slik som med
NS? Det passet nok ikke
trådtrekkeren Stalin det, nei,
å sette dem utenfor politikken. Følgelig ble Stalin seierherre ved det norske stortingsvalg i 1945.
Så hadde vi ca. 800 norske
medlemmer
av Deutsche
Handelskammer in N orwegen, som stod tyskerne bi
med leveranser av alle slags
varer, som de trengte her fra
skibindinger og truger og
oppover. Stalin må ha tenkt
som så, at «patrioter» og
«gode nordmenn» av det slaget kunne det være nyttig å
ha i påkommende tilfelle. De
er gått fri for sin v i t ter l i g e bistand til fienden.

pasjonen enn noen annen
tyskokkupert stat og det skal
vi takke Gud for. Den man
skal takke er Vidkun Quisling. Ved samme leilighet
fortalte også H.M., som svar
på noe smiger om, hvor
vanskelig det måtte ha vært
for ham å beslutte seg til å
forlate landet, at det slett
ikke var vanskelig, for på den
ene side vinket fangenskapet,
på den annen friheten. Det
var annet kongelig stoff i
broren Christian X av Danmark. Kronprinsen hadde et
tilløp, men heller ikke mer.

GERMANSK I HØYESTERETT
Her i landet er en som
kjent uhyre opptatt av å

derretten at den italienske
far ikke skulle få lov til å besøke sine egne barn engang.
Det var tydeligvis ikke noe
annet galt å si om ham enn
hindre rasediskriminering i at han var italiener. En av
andre land. Fortrinsvis er det
da negere og jøder som lig- de velsignede sakkyndige
ger alle på hjertet. Og vak- psykiatere, hvis prov retten
kert er naturligvis det. Men, bl. a. bygget på sa det slik
hva skal en så si om en at «selv om en ser bort fra
høyesterettsdom som nylig herr N's nasjonalitet - -».
k En av dommerne i lagmannsble avsagt i en skilsmissesa rett sier at «vel er det så at
mellom en norsk kvinne og faren avviker fra norsk adVII
en italiensk mann. Høyesterett fastslo i likhet med un- ferdsmønster» - og da så!
Det er tidligere påvist her _____________ Nei, teori og praksis er tydei bladet at det går en rød
ligvis to ting.
tråd fra Moskva over London. VERDEN RUNDT EN FILMtil «retts»oppgjøret i Norge, FOTOGRAF
ledet etter Lenins helt geAPENBART FOR ALLE NU?
Elisabeth Dored: For meg
niale anvisning på den tak-:od' l
.. .
l
Ba ~ Hi~ er .og Gormg s o
er jorden rund. Aschehoug.
tikk, som skal brukes i unsom kjent i ~r~gens. slutt~ase
dergravningen av de frie staElisabeth Doreds bok er også en fast at det britiske ImperiUm
ter i Vest. Våre londonmoskovitter gikk naturligvis på gammel traver som efter en rekke ogsa hadde ødelagt seg selv
limpinnen for å redde sitt ordinære opplag nu er kommet sammen me~ Tykland og Euforlorne
politiske
ansikt. som Fontenebok. Forfatterinnen ropa forøVrig. En har ved
Ideen til den høyst unorske taler i boken på vegne av sin av- alle sl~gs kunstgrep, ~l: a.
bigamiloven, må nødvendig- døde mann, den kjente filmrepor- ved hjell? av den politiske
vis komme sammesteds fra, ter JohnDored, balter av fødsel, vanskaP!1m~ Commonwealth,
men angelsaksisk av sinnelag og f?rsøkt a skjule denne sør.gefor norsk er den ikke.
virkeområde. Boken gir ellers Det er i «retts»oppgj øret noe som kanskje er forretnings- hge arv efter d~n gemale
et tydelig politisk skille mel- messig nødvendig? - inntrykk av statsmann Churchill for det
lom NS-folk og andre, mel- at John Dored var sterkt tysk- engelske ~olk, me? na lar det
lom innbitte antikommunis- fiendtlig helt fra sine unge dager, seg vel Ikke skjule ~enger.
ter og de likegyldige. NS- så den vil nok iallfall av den grunn Affa;ren med Rho?e&Ia har
folk som notorisk hadde be- ni en slor lesekrets også i billig- :reI apnet øynene p~ de mest
nyttet denne plattform til å utgaven. Den er ellers interessant Lungnen:nne. ~et kJente engelske ~Idssknft ~ ew Statesholde okkupanten innenfor nok og gir et tverrsnitt av det som man
sl ar da ogsa klart fast
Folkerettens
grenser når har hendt i Europa i dette år- at «Storbritannia har ikke
hans appetitt ble for stor, ble hundre - selvom det altså er sett lenger den økonomiske og miogså straffet for sitt med- med litt aven trollsplint i øyet. litære makt som skal til for
lemskap!
å være kjernen i dette store
Innen den av rikskommissamveldet». Og det håper ogsær opprettede regjering til NY SKJÆRAASEN
så på at en nå for alvor løsavløsning av administrasjonsriver seg fra avhe.ngigheten
Einar Skjæraasen: Sang i
rådetsommeren 1945 ble der
av USA: «Kanskje mener
V
september. Aschehoug.
o
ved «retts»oppgjøret skjelnet
Wilson at det ennå er tid til
M.~.t. Nygaardsvold s~ ble mellom NS og ikke NS. «The
manøvre idet han klynger seg
Lyrikeren
Einar
Skjæraasen
har
han I 1945 lar:~somt .skJøvet Moskva touch».
sine røtter begravet dypt i norsk til den siste illusjonen - vårt
ut av det pohtlske hv. Han
jord og det er det ikke så mange spesielle forhold til De forenble takket være Høyres fører
VIII
av
hans feller en kan si om. Men
nektet riksrett over sitt forMan kan bedra hele folket nettopp derfor har han også et trohold, som han hadde forlangt
og fikk istedet en forsmede- en del av tiden, en del av fol- fast publikum som føler norsk
lig attest for at «han hadde ket hele tiden, men ikke hele med ham midt i all internasjonalis(Forts. fra side 7)
gjort det så godt han kunne», folket hele tiden, sa Abraham men når han skriver linjer som
Lincoln.
disse
fra
«Far
og
sønn»
(som
elkedes det å få stoppet soldaen ærespensjon og BorgerNu får vi se da om 1969- lers er et hyldningskvad til den tene i flukten, og små avdedådsmedaljen. Hvorfor skulle nå han settes utenfor i valgene skal bli et nytt 1945. norske kongefamilie, som jo ikke linger ble organisert og oppmotsetning til alle london- Det er på tide at nordmenne- er så generende norsk at det gjør fordret til å forsvare seg. Men
seiersmålet var en blott illumoskovittene? Han ved ne begynner å t e n k e II noe):
sjon. De tyske militærstyrker
.
siden av Paul Hartmann - norsk.
Far og sønn. Stans opp, følg sporet. truet tvertimot med å avtenkte nor s k under oppOlaf Holm.
Se hvor jorden først bar skrint.
skjære Krim fra omverdenen.
holdet i London og la ikke
-0-Se de gamle der de vristet
Etterhvert lykkedes det å få
skjul på det. Følgende utbrød av bark og ild av flint.
samlet også vår stab, men det
talelse fra ham er bevart:
Se dem alle hele tiden.
var snaut nok halvparten av
«Rettsoppgjøret er det verste Med Siegfried Vi og deler deres gråt.
dem som var med om morjeg har måt tet gå med
(Forts. fra side 6)
Frosten lurer på en åker.
genen, for angrepet av tyske
på.» Dermed var han ubrufly og planservogner hadde
kelig for kamerat Stalin i prest for flyktningene til Sverige, Havet freser mot en båt.
gj(,)rt det av med temmelig
fremtiden, og dermed ble han men han er mere stillferdig i beretmange. Men vi fikk da samnektet det rimelige krav på telsen enn de mest høyrøstede av Her var nok å se og finne.
men tilsist vel 100 mann, og
å renvaske sin ære ved riks- denne kategori. Og interessant er En fant hav, og en fant fjell.
det naturligvis også å lese om hvor- En fikk gods, og en fikk bare,
så satt vi da der i skyttergrarett.
ledes de følte det de på «den rette virketrangen i ham selv.
vene og ventet på tyskerne.
VI
sida». Bare de ville interessere seg Og her var så mange leier.
Og lenge varte det ikke før
På en fest som Oslo Kom- like sterkt for hvorledes vi så og En tok øst og en tok vest.
voldsomme sammenstøt melmune holdt for H.7 høsten Ifølte det, så kunne kanskje Norge En red sorgens mørke ganger,
lom våre egne og tyskerne
tok til igjen.
1945 uttalte denne, at Norge Ise fremtiden lysere i møte der det en red gledens hvite hest.
--0---0-var sluppet bedre fra okku- levet i hjertene hos et enig folk.
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te stater. Bare når denne vedvarende myten blir endelig
knust kan Storbritannia være
klar til å foreta en viktig
omvurdering av sin historiske rolle.» Og når så skjer,
vil vi for egen regning ønske
også Storbritannia velkommen i Europa!

*
NYE BØKER
Tiden Norsk Forlag har i
sin billigserie TIDENS TEMA sendt ut: «Par Lagerkvists hysteriske angrep på
nazismen «Bøddelen» i norsk
oversettelse. Den ble som
kjent fr~mfø:t i fj~rnsynet
for en tld Siden. Videre et
aktuelt innlegg av medisinaldirektør Karl Evang «Bruk
og misbruk av legemidler».
Evang sier meget fornuftig i
denne lille bok. Synd bare at
han ikke blant misbruk av
legemidler regner fluorideringen av drikkevann som
han går så sterkt inn for.
Den tredje bok i denne serien
fra forlaget er Åse Gruda
Skard «Vanlige vansker med
vanlige barn». Og det tør vel
være et aktuelt tema for
mange foreldre i våre dager.
Utenat vi dermed vil ha sagt
at forfatterinnens syn ikke
kan diskuteres.

*
AlS OSLO HAVNELAGER
har i anledning av sitt 50årsjubileum sendt ut et lite
hefte med interessant innhold for dem som er interessert i det gamle Kristianias
historie.
Foruten
aktuelt
stoff omkring jubilanten inneholder det nemlig byhistorisk stoff fra Wergelands tid
og fremover. Tekstutvalg og
tekst er ved Harald Sverdrup, tegninger ved Gunnar S.
Gundersen.
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