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Misvisende opplysninge..
i Gyldendals Store Konversasjonsleksikon

Ristes fusk omkring

FORBUNDET RETTER HENVENDELSE TIL
FORLAGET OM KORREKSJON

"eksil-Norge"

CARL P. WRIGHT

Nødvendig beriktigelse av anti-Hewins-bokens
«orienterin2:» om den «fortsatte krigføring»

POR~~NN.

21. januar 1960.

Herr Harald Franklin Knudsen
~_!!_~_E_!!_!!_~

pr. Larvik.

SN
O

for de gjenværende væpnede
styrker i Nor d - Nor g e.»
Man merker her tydelig
hensikten, og hvor skoen
trykker folr disse UD's historieskrivere på bestilling. Ikke et ord om den v i r k e l i g e kapitulasjonsavtale for
de nevnte «væpnede styrker
i Nord-Norge», undertegnet
på Spionkop ved Bjø1rnefjell
12 timer før den statlige avtale i Trondheim 10. juni
1940. Og naturligvis heller
ingen virkelig og objektiv
drøftelse av hvorvidt Norge
som stat i henhold til denne
avtale gikk ut av krigen med
for

Y/BK

Mauge takk for ditt riktig hyggelige brev
jeg mottok fra deg forleden dag. Jeg ser du har s~revet en
artikkel omtrent med det sanune emnet i et av tie siste nu.Ulucr
av "Folk og Land". Jeg tror ·ikke tlu h~r rett i det ....du sier ?t
jeg har "avsløret" sannheten ow den s<.lkalte Elverwns-fullma.<t.
Sannheten olJlKring den sakalte Elverums•

•

I et brev til Franklin Knudsen avslørte avdøde stortingsmann Wright
hele svindelen omkring «Elverumsfullmakten» og fortalte bl. a. at
han hadde snakket både med Nygaardsvold og Hambro om saken og
at de begge var fullt på det rene med den rette sammenheng. Brevet
ble offentliggjort i FOLK OG LAND nr. 29 f~r 1961.

'<',o~i31;1t~~·n~tf!*fbz;.;\~bs~al ,f?I'

heim var en statshandling
vedtatt av Kongen i statsråd.
A fremstille saken slik
b
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Riste
her
K ong H aa k on tal er I· d
en ntu e rmg -aJtmg. I ustrasJon ra o e n . )
, gJ'ør er ikke historieskrivning, men historieforfalskning. La oss da slå
I våtr første artikkel om objektivitet gjelder imidler-I fast følgende til belysning
Utenriksdepartemntets anti- tid ikke det Riste skriver i av saken:
Hewins-bok behandlet vi O. avsnittet «No'rway in exile»,
General von Falkenhorst
Ristes innledende avsnitt om som er alt annet enn objek- - som må forutsettes å være
«"Var comes to Nonvay» og ltiv historieskrivning. Forfat- den mest kompetente til å
vi anført: at forfatter~n I?å It~rer: slår ~orsåvidt an ~0fo1en uttale seg om det tyske syn
mange. n:ater ga en obJek~IV alt l de mnledende lmJ~r, på kapitulasjonsavtalen har
fremstlllmg av okkupasJo- hvor det heter at «operasJo-1 som vitne i Braunschweig ernens forhistorie - når man nene i Norge mot de tyske klært at den norske konge
da ser bOlrt fra hans lite un- inntrenge>re sluttet
for -I dvs. den norske stat ikk~
derbyggede angrep på QUi.S- mel t (uthevet av oss) 10. hadde rett til å begyn~e krig
ling i den forb~ndoelse og på j juni 1940 da en representant igjen. (Arb.bl. 31/7 1947.)
hans forsøk pa a redusere for den norske overkommanI Kongens svar til Stolrtinden engelske .skyld.
• Ido undertegnet .en ~vtale Iget av 17/7 1940 er det ikke
Denne betmgede ros ror Isom anordnet kapItulasJonen tale om noen norsk krig.
Tvertimot brukes uttrykket:
«Og ingen kan være i tvil
om at så lenge det råder krig
mellom Sto r b r i tan n i a
og
T y skI and.»
Dette
kan jo ikke bety annet enn
at den pågående krig var en
sak mellom stormaktene.
Stockholmsavdelingen (v.
Mowinckel, Bull og Wollebæk) skrev om den påtenkte
ordning med den daværende
kronprins som hjemmeværende leder av et interimstyre iflg, UK 3, s. 98: «På
krigsoperasj onene
mel lom Tyskland og
Sto r b tr i tan n i a vil den
være uten innflytelse.»
Norske sjøfolk gjorde god innsats som frivillige i den britiske marine.
Ingen norske militære st yr-

I

(Illustrasjon fra boken.)

(Forts. side 2)

eftertiden tør vi henstille
OppreIsmng har 14. Jum tll- tll Gyldendal Norsk FOldag
skrevet Gyl?endal Norsk li nyere utgaver av leksikonet
Forlag AlS shk:
'ogl eller supplementsbind å
«Vi tillater
oss
vedl.agt
å
lo.marbeide de respektive ard
ove~sen e
en redeg.Jørels~ tlkler overensstemmende
angaende en del artlkler l med de faktiske opplysnin~yldendals Store Konvetrsa- ger i vår redegjørelse.»
sJonsleksikon, annen utgave.
Det gjelder følgende emRedegjørelsen er sålydenner:
de:
Elverumsfulmakten,
Elverumsfullmakten
Krigen ~ Norg~ 1~40,
I I Gyldendals Store KonLand~svIklo:,glVnmgen og versasjonsleksikon, annen utlandssvIkoppgJøret.
gave står det om ElverumsAv redegjørelsen fremgår fullmakten følgende:
hva vi mener er uriktig eller
misvisende.
«Elverumsfullmakten, vanlig
For å få historiske kjensbetegnelse på den fullmakt, utgjerninger riktigere belyst
(Forts: side 10.)

*
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De norske soldater som ble utdannet i Skottland skulle i henhold til
kapitulasjonsavtalen først brukes efter tysk kapitulasjon. (Illustrasjon
fra boken.)
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Objektiv kilde

Riste og "eksil-Norge"
(Forts. fra side 1)

,

ker ble beordret til å følge
med over til England, noe vi
skal komme tilbake til senere.
Den norske 1. divisjon ble
med eksilregjeringens samtykke sendt hjem til Norge
fra Sverige. Ifølge Haagkonvensjonen (V., art. 11) skal
internering i henhold til
Landkrigsreglementet opprettholdes til krigens slutt.
Følgende uttrykk ble brukt
av statsminister Nygaardsvold i radiotale fra London
25. juni 1940 (jfr. «Ny norsk
Kvitbok», s. 22-24): «Norge
er beseiret» _ «De to måneder krigen varte» _ «Under og efter krigen». Ved
ankomsten til England uttalte han ifølge Scharffenberg (MO'!'geribl. 22/9 1954):
«Jeg har satt alt på ett kort,
England og tapt.»
Daværende statsråd Sven
Nielsen har i «Stavangeren»
for 22/7 1945 bekreftet at
«regjeringen reiste til England helt på det uvisse. Det
lå skib rede fO'!' eventuell
fortsettelse av flukten til
Canada.»
.Ut
'k . . t
K ht h
enn smmlS er o
al'
i taler og bøker slått fast at
h
. llf 11'
t
b

SN

For en tid siden var jeg
no~~m~:r ~94~ :;~n~~rt e~ar
inneopå et offentlig bi~liotek ,,_Pioneren og kulturbevare- \lpeJtj~llt, .med .,N91'"O'~S an m.og sa der e~ stor amenkansk 'ren-.peter L eir a h døde
l'g f t tt'" k-!!"f' . e~.
ensyklopedle
If
k
'd
ve l e or sa e tr'lg ønng l
.
or ort ti siden, noe over samband med England I et
Det km:me være. interes-,76 1/2 år gammel. Med ham P.M. datert 11.-12. septemsant å VIte ame:l~anernes har en trofast kjemper for ber, behandlet i statsråd i
oppfatnin~ av QUIslmg. Jeg Norge som suveren og selv- London 9/11 1940 konkludeslo opp pa Q, som ofte før i stendig stat vandret bort.
rer han således med at en
norske leksika.
Hederstittelen
«Valdres- ikke burde binde seg for fast
Men amerI'ka nernes syn banen pers
l'g f'kk
h an til
. en bestemt makt: «Vant
. ' onoI.»
l.
var helt likt det offisielle under sm 27-ange virksom- ikke Storbritannia hjalp det
norske. Om en slik person het som stasjonsmester på fikke med noen avt'ale.» (U.K.
er det bare en mening og en Fagern~s, hvor han nøt en Il, s. 40, Innst. 0.IX/49, side
dom!
pop~lantet som. neppe noen 24.) Det var jo forøvrig en
Hva for en amerikansk stasJonsmester l Norge før vrist erkjennelse efter å ha
universitetsmann eller diplo- ham.
,
lansert politikken om å
mat var det som hadde leHan er født i Valdtres, og «komme med på den rette
vert dett~ bidraget,. tro? ~ eg han kjente dalens melodi sida!»
slo opp I første bmd, lIste bedre enn de fleste. Her fikk
Alt det foran siterte er
over SIgnaturer, og hva sto han også gjort en kulturell off i s i e Il e no r s k e ut _
der. Jo, H a l v ~ anK o h t. innsats som har sikret ham t a l el ser og slett ikke
Det var altsa Koht som en hederfull pla:ss i dalens
hadde trengt seg frem, og historie
under påskudd av å v æ r e '
Da grunnlovsbryterne og
. kt'IV VI'tens k apsmann,
svikerne av internasjonal lov
. kDa Valdres
. . . . folkemuseum's
d
ob Je
nyttet høvet til å rakke ned ø onoml l sm tI var slik at og rett i, 1945 myldret tilpå sin døde politiske mot- det sto om museets være el- bake fra England og Sverige,
stander.
ler ikke være, var det først ble han som så mange andre
Hvorfor var dette nødven- og fremst Peter Leirah som anbrakt bak piggtråden.
dig og hva slags karakter var la seg i «arbeidsselen og
Som nordmann og germaegentlig denne Koht? Hvil- skjækene att» for å berge ner bød han ikke sitt livs
ken ve r d i hadde hans institusjonen for kommende Ibestemmeise tross. Han skjekjære historievitenskap i slekter. Og opgaven lyktes. let ikke over til den kant
grunnen for ham?
I 1952 innvalgtes han som som vil kaos og raceblanding,
A
A
æresmedlem av museet.
og servilt tilber alt som
me mes.
Hans rike musikalske ut- kommer fra den nære orient
--0-rust~ing kom Valdres sang- og Afrikas sværte jungel.
lag tIl gode. Han vatr en dyk- Han tilhørte den nasjonaltig administrator, og som politiske elite om hvilken en
DAGLIG FRISKE BLOMSTER! formann i laget fikk han ut- ikke-NS-prest i sin tid utBlomsterforretning
rettet meget for sang- og talte, at «den (NS) måtte til
musikklivet i dalen. Han for å redde det norske folks
SYN N ø V E L lE
ppptrådte også som solist, og sjel.»
.
Kranser til alle priser
/med stort hell. FramførinVi minnes Peter Leirah i
gen av fragmenter fra ,«Olav dyp takknemlighet og lyser
Frognerveien 30, O s l o
Trygvasson» og «Voluspå» fred over hans minne.
ga gjenklang også utenfO'r
En av hans mange venn6.
Tlf. 442230
fNI>",ø-o~
_-...--..~ Valdres grenser.
-0-- . . ........

.......................

Inoen

agitasjon fra de døm- og sivile. Dette tilbud ble
si?e. Likev~l ofrer ikke drøftet i regjeringen. (U.K.
hlstonkeren ~ISte d~m en Il, s. 55.)
tanke. Han kJører pa med
Ifølge U.K. Il, s. 61 tok reden offisielle versjon om kri- gjeringen det standpunkt at
gen «som fortsatte».
hærens offisere'!" skulle stilVerre er det at han jukser les fritt o m de ville følge
med uttrykkene for å under- med eller ikke, - et standbygge denne versjon. I sin punkt som naturligvis var
omtale av Kongens prokla- uforenlig med hensikt om
masjon 7. juni (altså før fortsatt krig. Regjeringen tilvåpenstillstandsavtalen fast- kjennega i den forbindelse at
satte betingelsene) skriver den var på det rene med at
han: «After .stating the rea- den ikke kunne :kreve at offisor:s why It had. become s~re~e skulle følge dens anpomtless to contmue the vlsmnger.
st. rug gle on Norwegian
*
SOll», hvorefter han fortsetLike vanskelig som histoter: «However, the procla- rikeren Riste har det når
mation continued, they do han skal bortfortolke våpennot therefO'!'e aban~on the stil.1standsavtalen, har han
st r ~ g. gle to regam Nor~ det når det gjelder å slå fast
way s mdependence.» For a at Norge vatr' «alliert». Og
gi leserne inntrykk av at det dog kunne han ha sprunget
også i si s.t e tilfelle dreie~ over hele dette anstaltmakeseg om kng, bruker han I riet i et halvoffisielt arbeide
første tilfelle uttrykket
og ganske. enkelt sitert hva
st rug gle (kamp - som det heter I U.K. Il, s. 295, at
det heter i proklamasjonen) det ble «i k k e sluttet alliom den ~:r.: i g (,w ar) o som anser av noen art mellom
hadde pagatt f~ r vapen- Norge og Vestmaktene».
stillstandsavtalen. Det må
At alle slags eksilfolk som
være smått med både troen hadde søkt tilflukt i England
og argumentene når en histo- efter initiativ av Churchill
riker kan prestere noe slik! underskrev noen erklæringer
.
'd' h' l
.
At den samme mann på- om «gJ~nsl 19 Je p og aSSIberoper seg den forlengst stanse I kampen mot de felbåde' juridisk og historisk II~s f~ender» endrer naturligavdøde~El~~fullmakt» !,YISik:!te dette forhold .. De
er naturlIgvIS I stIlen.
bandt Ikke og kun n e Ikke
o
.
. folkerettsll'g bl'nde sl'ne resNar en leser RIstes besknkt'
t t
E
d'
velse av Kongens og 'r'egje- pe d lVed s a ~r.
n av !sse
ringens ynkelige flukt fra me un ersknvere. var saleland og folk ombord i et des. deI?- ?orgetrhg~ pols~e
b r i t is k krigsfartøy så får eksilregJermg, og. VI fIkk JO
en inntrykk av at det' var et se hv~ den «alliansen» var
sl
ags "
staselIg kngstog som verdt l 1945!
dro. avsted for å fortsette
Det dreier seg ellers her
:krigen: «Med dem (Kongen om den samm~ svindelen
og regjeringen) seilet det med ord s?m ~Isse fors,:,agjenværende av den norske rere a~ hls~oneforfalskm~marine - omkring et dusin gen. al.ltId dnver. med. EksI~skib og fire hundre offiserer regJermgen var. l henhold tIl
o gan d reg rad e r (!) _ HaagerkonvensJonens be-o
og et lite antall offiserer og ~temmelser ~te. av funkSJon
andre grader fra hæren og l forhooldet tIl hJemlandet og
luftvåpnet.»
opptradte derf?r bære som
Ja, en får si at det var «et p:lVatpersoner l England. ~a
lite antall av «offiserer og g.a med at de lekte ~egJed
d
t"l
k . f
rmg og lekte «kongen 'l felt»
an dre grakter:» l e~ ng ø- ved en maskeradeoppretren e rna . a være.
t
e sei
av k
nors overk ommanDet faktIske forhold v~r do. De kunne likevel ikke
at bortsett fra oenkelt~ spel- folkerettslig binde Narge som
derfly og sma ma~moefatr'- stat hverken når det gjaldt
tøye~ uten kampverd~ sa var å gjenoppta den avsluttede
det mgen norske «~tndskref- krig eller inngå allianser.
ter» som havnet l. England
*
sammen med ekSIlfolkene.
Ifølge
statsminister
NyVi nevnte foran de «væpgaardsvold (radiotale 25/6 nede styrker» som fulgte
1940) var det batr'e frivillige med over til England og som
som fulgte regjeringen til Riste gjør slik blest av England. Dette ble også be- spesielt når det gjelder makreftet av forsvarsminister nnen. Om denne overlevenLjungberg som vitne i Skan- de norske ma::ine skriver geckesaken. Han sa at ingen neral .Ruge .1 «Annen ver;
militær styrke ble beordret denskrI~», ~md I, ~t «pa
å være med til England, norsk SIde gikk praktisk talt
skjønt ttransportmidler var alle ~artøyer av ~oen kampdisponible (iflg. erklæring av v;rdl tapt, - hkes?m flyConrad Rye-Holmboes D/S- vapnet og h.æren matte den
eksp., Tromsø 5/10 1946) og ~o:rske marIne bygge~ opp
engelsk tilbud forelå om å IgJen fra nytt av over I Engta med inntil 3000 militære
(Forts. side 15.)

t~s

I

O

I partipolitikernes og un- I kastet kortene og løpt sin
navikernes Norge oppførtes vei, den forsøkte å forhand1945 - og fortsatt til idag - le! Den hadde hindret de
under regissert applaus, et militære myndigheter å molovstridig offentlig skuespill bilisere i tide. Regjeringen
av de skyldige i og ansvatr- hadde sabotert et slagkraftig
lige for Norges 9. april 1940. nøytralitetsvern,- og spillet
Man lot efter å ha fulgt under dekke med britene, i
quasirettslige former, tildels, strid med sin erklæring 3/9
en moralsk høytstående, rot- 1939 om «fullkommen nøyekte, aristokratisk nordmann tralitet».
og tidligere fO'!'svarsminister,
Oslo 10. juni 1966.
krigsforAl exand er L ange.
C.B.E., skyte 'som
.
b ry t er, vesentI19 f ord'l QUISling 9. og 10. april hadde søkt
--0-å tilbakekalle en alminnelig
mobilisering som i k k e e k Pioneren
sis ter t e og som ikke
kunne ha vært realisert o m
den hadde vært befalt da. Peter leirah død
Quisling hadde i Oslo stillet seg opp som 'representant for norsk suverenitet
vis å, vis okkupasjonsmakten
i et av konge og regjering
overgitt område. Quislings
opptreden var ikke opprør.
Området var 'r'egjeringstomt.
Han viste vilje til å komme
til ordning med konge og
regjering.
, Det var synlig i hovedstaden at regjeringen hadde

LØRDAG 9. JULI 1966

I
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UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig

Hewinsboken
på norsk

HANDVASK

l

Den nors~w sto:--presse, fra i den norske demokratiske
Dagbladet l øst tIl Aftenpos- suppe. Nei, han som Kimba
ten i vest, er blitt mektig måtte' bort i fysisk forstand
ALEXANDER LANGE
opprør: . ove~ at tidlige~.re for at det sanne demokrati
sta~smlmster l Con~o er blItt kunne bestå til velsignelse
avlIvet ved hengmng. Fore- for land og folk.
stillingen fant sted i landets
Etter skriveriene i den
hovedstad, 80 000 ne~re (tal- norske stor-presse er Molet sy~es meg utrolIg o høyt, butu en ufyselig barbar.. Ja
men na~ norsk presse sa mel- vel, men en barbar som ikke
Vi er her i FOLK OG LAND kommet i den underlige
der, rna en stakkar tro det tyr til den svindel å tvette
situasjon at vi, som ingen kan beskylde for å elske det
s~m skrevet står) sto og så sine hender.
:som idag kalles demokrati, holder på å bli demokratiets
pa.
I en velkjent bok leser vi:
Kanskje denne svarte barsiste bastion i dette ensrettede land. Til oss kommer de
- - «an tok vann og vasket bar etter beste forbillede finalle de som dagens demokrati har fratatt de demokratiske
----0-sine hender for folkets øine.» ner på å starte et oppgjør
rettigheter, og vi hjelper dem både efter evne og også med
Alt på Kristi tid var romerne med sine politiske motstanglede. For om vår munn og penn ikke flommer over med
kommet så langt i rettskultur dere. Kanskje han over natat de tvettet sine hender. ten konsentrerer rundt regfraser om demokrati, så har vårt hjerte og vårt sinn alltid
av FOLK OG LAND
Hos oss er denne tvettingen net en million politiske motvært åpent for begreper som utstrakt ytringsfrihet, likhet
meget detaljert beskrevet i standere, holder dem i fanfor loven og en uavhengig presse, som skriver hva den mener kommer nå 6. august efter vår straffeprosesslovgivning, genskap . i årevis og støter
en måneds sommerferie. Vi
og ikke bare er papegøyer for makthaverne. Begreper som
ber Dem benytte tiden til å blir en eneste detalj forsømt dem ut l det ytterste mørke
dagens partidemokrater synder mot hver eneste dag.
ordne med abonnementet forordner straks Høyesterett for livstid. For et skrik i den
ny håndvask. Internasjonalt samlede norske presse! Den
Vi avla i forrige :q:ummer en nødvendig visitt hos Ustvedts hvis det ikke alt er gjort! overvåkes denne vaskingen samme pIresse som heiet og
----0-venstreradikale kringkasting, men må meget mot vår vilje
aven verdensomspennende hi~set da pr~sis det samme
gjenta besøket idag. For det er ikke langt mellom de antijuristorganisasjon
eller skJedde her tIl lands, ?g som
gjeng om en vil. Gjengen med falkeøyne overv~ker at
demokratiske skandalel' der i gården.
opptrer almenmenneskelig, utstø~elsen skal vare lIve! ut.
Norsk Rikskringkasting har naturligvis i alle år vært i
den gjør som admiral NelNeI, heller svart rett pa og
spissen når det gjaldt å utbre den ene og saliggjørende
son, når det passer så setter a::rlighet enn hvit håndvasden sjøkikkerten f()lr det kmg og selvrettferdighet.
offisielle oppfatning med hensyn til det politiske efterkrigsblinde
øye. Men når det
A. D.
oppgjør og den autoriserte historieforfalskning omkring okgjelder
visse
stater
og
perI
kupasjonsårene. En har omhyggelig sørget for at det ikke
soner ser gjengen skarpere
--o-slapp til folk som kunne bringe inn nye synspunkter enn Odins ravner.
forøvrig i likhet med den samlede Oslopresse og størsteDet var i november ifjO'r
NS-skrifter fra
parten av landets presse ellers.
at Congos nåværende ene1933 til 1945
~'f}~~I!,.av,,,~e lesere var imidlertid av den oppfatning at
hersker, general Mobutu ved
monoP'Otforetagendet Norsk Rikskringkasting hadde større Hva hvisket de Gaulle og hans et militærku,p. avsatte Kim~ .
forpliktelser enn andre når det gjaldt å sikre ytringsfriheten russiske venner om i Moskva? ba. Hadde K~mba vært. en Hjelp til med etableringen
d
o o l.
norsk 9. april-mann, VIlle
. .
ve ogsa a sippe til upopulære synspunkter, og ledelsen
han straks flyktet nordetter
av: et blbhotek.
har da også stadig påberopt seg dette til forsvar for alle lund~ er «a~slutte~» og hel-log detretter ut av landet. Men
I forbindeolse med FORde rare venstreradikale sprellene den foretar seg. Han skrev ler Ikke v Il bh det før han var neger, han ble i sitt BUNDETS arsmøte nevnte
derfor til kringkastingssjefen og foreholdt ham hans ansvar. historieforfalskerne, både de fedreland til siste slutt, vis- vi her i FOLK OG LAND at
«Vi som mener annerledes (om den autoriserte historie- offisielle og de mere private selig vel vitende om hva som styrets medlem Georg Sttray
skrivning og efterkrigsoppgjøret) representerer en ikke liten er satt på plass. For sann~ kunne komme til å skje.
ftra k Kristia~sand t~k opp
d l .
.
..
Mobutu gikk rett på sak, an en om a samle mn bøe av seere og lyttere,» skrev han, «og det vil være all heten seirer JO alltid bl slutt: han stillet sin politiske mot- I ker og. noe soI? ka~skje er
grunn til å la også denne part få slippe til nå når så lang
Blant annet kommer na stander for en militær dom- vanskelIgere:, tIdsskrifter og
tid ~r gått.» Og kringkastingssjefen er en hyggelig mann. den bok som det norske pub- stol, som så uten langvarig blader utgitt av NASJONAL
Han svarte at «De problemer som De nevner har delvis likum bare kjenner fra mot~ prosess sendte ham rett til SAM~ING. før og u~der okvært behandlet i programmer i Kringkastingen (!). Vi over- standernes
an- galgen.
De kongolesiske
ak- ~upasJonstIden
.. HenSIkten
er
o ubeherskede
.
tører vasket
i k k e sine
a skaffe materiale
med sikte

Kringkastingen nok engang

Arbeidet med utgivelsen
av Ralph Hewin' bok «Quisling _ Prophet without Honour» går efter hva vi erfarer fremover forholdsvis
raskt. Oversettelsen er nå på
det nærmeste ferdig og trykningen under forberedelse.
Såvidt vi forstår kan en regne med at boken vil komme
tidlig på høsten engang.
Dagspressen har antydet august, men vi skulle tro det
blir noe senere.
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Neste num mer

veier å ta noen av dem opp igjen ved høve _ _ _.»
grep, pa norsk, slIk at folk
En skulle tro at dette høve bød seg nå. Den britiske for- selv.kan få gjøre seg opp en
fatter Ralph Hewins er som kjent blitt angrepet i norsk memng om h v e m som er
de virkelige skurker i denne
presse og i kringkastingen på det skammeligste uten å få sak
slippe til med noe tilsvar andre steder enn i FOLK OG
.
LAND. Nå har han selv, efter hva MORGENBLADET for- f
MenI
dette
sannheten
lat.
.
teller, tatt visse skritt for å få istand et fjernsynsprogram ør e er ~enere vIl s~lre
der han selv og hans norske motstandere i Quisling-spørs- unnskylder Ikke Norsk Rlksmålet skulle delta». Men, nei takk sa'n! Her var det ikke kringkasting for å misbruke
spørsmål om noen Sara' Lidmann som skulle belære de sin monopolstilling gang på
k l
gang og for å medvirke til
nors e yttere om venstreradikale synspunkter i program o f t f Ik d
t l
på program, bare om en annen utlending som følte trang a ra a o
e mes e ementil å forsvare seg overfor det norske folk i forbindelse med tære demokratiske rettighegrove og uefterrettelige angrep på bakgrunn aven bok han ter, mens den samtidig pohadde utgitt _ i England, og som til og med hadde avfødt serer som frisinnet og objektiv
d f
..
.
en halvoffisiell norsk mot bok. Og da fant nok l·kke den
V. ·
h
t var d er. Iallfall sIer program- U t l er
l at både
g ode U s t vedt a t «øve»
dt er or emge
t
direktør Okkenhaug i Fjernsynet at en «ikke (har) tenkt å
s ve
og S orparten av
sette igang noen ny debatt om denne s k
(') V·
hans rødmende kringkasa en .. l anser t·
.
b
.
saken som avsluttet og finner ingen grunn til å ta den mgsgJeng ør ta sIDe hatter
opp på nytt.»
og finne seg andre jobber
hvor de ikke får «høve» til
Vi skulle anta at både Fjernsynet og andre efterhvert å skade det sanne demokrati
kommer til å bli klar over at den sak det her gjelder ingen--o--.

I

hender de hadde ikke bruk på å kunne gi fremtidige
for a~ordninger, for en o?j~ktive ~istorieforskere et
Arntzen, en Schjødt, en So- r!ktIg~re ?llde q.v hva parlem, en Berggrav, en Ramn- tIet. gIkk mn for. Bøkene og
dal, en Høyesterett.
skriftene er det da meningen
Vi nordmenn med vår å samle i et slags institutt
.
s t or-presse .
l spIssen
ynder ao som kan
. ' stå til disposisJ·on
spille skolemester for andre fO'l" slIke forskere.
når det gjelder behandlingen I Vi brakte i forrige numav politiske motstandere. mer av avisen en stor anMen med hvilken rett? Har nonse fra Georg Stray, som
nordmenn i så måte ~ist ver- efterly~er en lang. rekke ~liden et eksempel tIl efter- ke sk'nfter, og VI ber vare
følgeIse? Ha'l' vi fremfor and- lesere om å være ham bere levet opp til rettens. og hjelpelig med å skaffe det
rettferdighetens ideal? Jeg som mangler. Selvet enkelt
skriver rett og rettferdighet, blad kan være av interesse.
jeg krever ikke klissen hu- Så se på annonsen nok en.,ang.f
m amsme.
.
fY
K'1mb a var dømt til døden I.
--ofør han kom f<Yl" domstolen
det samme var Quisling.
' I~.o-~.o-.o-~.o-<7'
I
Ja, for ingen med forstanTannlege
de~ ~ behold kunne tro at M ART I N KJE L O ,( A S
QUIslmg hadde noen sjanse
Hansteensgt. 2
til å. beholde livet til sin naTlf. 447554
t~rlIge dødsdag, å sitte til
sme dagers ende som et hår
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I MED EN SOVJETSOLDAT
I

I VERDENSI(RIGEN
For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian.

VED J. FREDRIK VOSS, REKTOR H.V.

Hestestall som bopel.
På det avsidesliggende sted
Heime i rektorbustaden
utenfor en landsby var der
rådde det og stor spaning.
en hestestall og foran denne
Inne i peisestova var det
sto der mange krigsfanger
samla alle dei som var att
som med nysgjerrighet måli den store internatbygna,t2 oss med øynene. Hver av
den. Vi sat berre og venta
. oss krigsfanger fikk seg
på det ufråkomelege. Og så
overlatt et nesten gjennomkom det. Ved l-tida eller så
siktig militærteppe vi måtte
stakk eg hovudet ut gjense til å innrette oss så godt
nom kjøkendøra ut mot tudet lot seg gjøre på bare jornet ein augneblink, og tidsden. Heldigvis fikk vi også
nok til å sjå nokre soldatar
noe halm og endel høy å
fara inn gjennom hageporlegge under oss, og vi var
ten. Eg sprang etter og fekk
igrunnen glade ved tanken
så vidt stansa den siste, med
på at vi nu endelig skulle
same han for om husnova.
fa sove skikkelig. Noe vi hele
«Was wollen Sie?» (Kva vil
tiden hadde lengtet efter.
De?), busa han ut. Eg bad
Norske krigsfanger hos tyskerne samlet på Akershus.
Stallen var på forhånd blitt
om å få tala med føraren
rengjort for skitt og annen
deira. Og straks' etter var /sida av Vorma, om brua var j bends» (døyande). Vår læ- uhumskhet med unntagelse
han der, ein offiser, løytnant aldri så mykje øydelagd; kjar kunde ikkje lenger ta av vedvarende hestelukt,
eller kaptein - eg veit ikkje I surne hadde vel «kravla» noko ansvar. Dei laut sjølve som stakk oss i nesen. I sam- med det i og for seg sjølv- over på utlagde gangbord, og ta over. På mindre enn ein menlikning med skyttergrat l. em
. h"e l - an d re h adde sk~ffa seg «båt- tirr:e møtte det så opp ein vene var stallen den rene
sagd e spørsmaol e,
ler morsk tone: «Was wun-skyss» trass l lensmanns- offIser til konferanse og luksusbolig for oss, trette
sehen Sie?» Då han fekk sva- ordren.
same kvelden kom det ein som vi var av all usikkerheret: «leh m6ehte nur die
bpI
tysk lækjar og overtok. Dei ten.
S ae hl age h'ler erkl"aren», (eg detUtbod
på etter
eftan meg
eit frå
- huskom nors k e h jelpesysterne heldt
Stallen var en lang murvilde gjerne få greie ut om mora i internatet. Ein tysk fram. Avtalen var, at dei ved bygning som rummet alle de
stoda her), såg han litt grans- offiser hadde meldt seg med lasarettet skulde taka seg av krigsfangene som nu toget
kande på meg, og heilt uvennorske såra på same måten inn og hvor vi kunne ligge
t a k om spørsmaol e t : «S'le sm
. d ynske
om innkvartering
for som tyske.
noenlunde u f orst y rret og
ein større
flokk om natta.
in Deutschland gewesen?» D
Denne fyrste tyske dokte~ ro~melig. De tre hundre
,
"kngsfoanger som ble ploassert
(De har vori i Tyskland?) ette vart det likevel ikkje
noko av, for just medan vi ren verka heitt overnervøs h l l
b
«Gewisz» (javisst), kom det sat og drøfta saka, kom det og ute or lage; han hadde er,~ angs ,veg.~~ne p,! e
spontant frå meg. Lenger var
Id'
t
vori om bord på kryssaren ge Sl er og l ml en pa ifu ikkje samtalen. Han snudde me mg a vegen var trygg Bhieher då den vart skoten vet. Mellom hver av disse
seg brått til dei 6-7 solda- langt opp ·etter Vorma, like
rekker gikk der ganger som
til Holtbrua. Dei for så vi- og torpedert i søkk ved Osdro t
tane i patruljen med kom- d
t k
k
° karsborg natta til 9. april. Eg gjorde et m,!-llg a re av om
mandoordet: Weiter! Og så are og o natte varter
. b gdpa minnest, at like etter han natten uten a forstyrre noen
gardane leng
for dei alle vidare i same
er oppe l y a. hadde teki over ved lasaret- sovende. !'"vtredet lå utenfor
farten. Dei stana ein augneDagen etter, sundag 14.. tet, kalla han vår dokter og stallbygmngen,. hvor ~t par
blink på hagetrappa ved ho- april, var det til å byrja med meg til samtale, og her i ein- tyskere patruljerte tIl stavud.inngangen på vestsida, roleg og stilt på gymnasom- mæle klaga han seg ille over dighet f~r ",at ingen sk~lle
litt tvikande om dei skulde rådet. Men det vara ikkje stoda og bad oss inntrengjan- kunne vage seg over plgggå inn på ransaking. Eg kom lenge. Snart hadde vi både de om å få slutt på heile trådg~erdet som .omga plasse~
just tidsnok til å få sagt: ein og to bilar med såra tys- denne ulukkelege krigen. omknong b~gnmgen. Ogsa
«Drinnen sitzen Weiber und ke soldatar til gymnaset. Han hadde vel som tysk ara- her s~ det tIl en begynnelse
Kinder» (der inne sit kvinner Kampen nord om Holtbrua, ne i det heile gått ut frå, at elendIg ut, men efterhvert
og born). Og på nytt kom i Langset og p.å .Morskogen hærsetjinga skulde gå føre ble det bdre.
kommandoordet: Weiter! Eit hadde no koml l oga~g, og seg utan motstånd frå norsk
lite bel etter stod den vesle tyskarane haodde pa em el- side, og langt på veg hadde Leirsjefen, underoffiser Max.
troppen samla på platået ved ler annan mate fatt spur}ag dei nok fått rett i det. Vi
Den underoffiseren som
flaggstonga åt gymnaset og pa det ves.le lasarettet vart.. høyrde tolmodig på han. Men avhentet oss krigsfanger fra
tok eit kringsjå over lendet. Næraste s~ukeI:,uset, det'pa kva kunde vi to stakkarane bondegården og førte oss til
Men dei fann ikkje teikn til Stensby, lag pa andreo SIda gjera? Avgjerda låg nok på stallbygningen viste seg som
fiende eller fiendlege stillin- Vorma, og det laut batom- eit mykje høgare plan
en slags sjef for. oss krigsgar. Det fanst då heller ikkje lasting til for å koma dit, når
"
fanger installert l stallbygnorske soldatar sør om Holt- brua ved Minnesund var
D~gen etter ~ekk denne ningen. Han het rett og sl'2tt
brua og Minnesund.
sprengd. Med ubroten bil- l~kJ~ren avløysll:g. ~oktor' Max og vi hørte aldri noe
Dette har nok vore den skyss var vel Akers Sjuke- LI~blg, det var VIsst sa han efternavn. Også tyskerne
fyrste patruljen som kom hus det næraste, men dit h~ltte, som no overtok, var kalte ham Max. Han var en
over ved Sundbrua. I «Kri- var det 7-8 mil om Vorm- em røynd, korrekt, roleg og middelshøy, mager kar, men
gen i Norge», «Kampene på sund. Dei fyrste pasientane vanleg robust lækjartype, meget livlig og. ~orsom i
Romerike og Hedmarken 1», tok vår dokter seg av, men som tok alt med tolugt mod, hverdagslaget. VI fIkk snart
er det fortalt, at lensmannen allereide ut på ettermidda- etter kvart som . vanskane begrep om at han var meget
i Eidsvoll hadde meldt frå, gen kom han og bad meg melde seg. Og vanskane vart streng og nøye med å holde
at ein patrulje på 8 mann i melde frå til den tyske loka- str~ks stør;e. I det tronge orden i leiren som han had12 tida hadde sett over Vor- le Kommandantur, som no defIleet p~ Morskogen og
rna i robåt, og at han der- hadde slegi seg ned på Eids- Strandly~kJa, der la~deve- I
etter hadde gjevi order til voll Jarnbanehotell, at dei fen og Jarnvegen kmp se?:
at alle båt ar ved elva skulde fekk overta heile lasarettet; ~am ~ed bratte. skogb~er pa
førast over til austsida, så all han kunde ikkje ha meir eme SIda og Mjøsa pa den
rotransport kunde stansast. med det å gjera. Det var andre, hadde. ~en vesle norsDet må vera denne flokken grei skuring. Eg ringde opp ke styrken blt~ seg godt fas:
som kom innom landsgym- Ortskommandantur og for- og .heIdt stand l 4 dagar, enda
naset ein time seinare. Men tal de , at vi hadde så og så ~el berre :rar. utrusta med
snart etter var det nok både mange såra tyske soldatar, rIfler, maskmgJevær. og nok100 og fleire av dei på aust- ein av dei var jamvel «ster(Forts. Jtde 12.)
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de ansvar for. Men på en måte var han hjelpsom, menneskelig og av og til kunne
han være rent barnslig.
Hver morgen ved sekstiden innfant han seg presis
i hestestallen, blåste i en
fløyte for å vekke oss, og
påså at ingen ble liggende
på sengeleiet efter at han
hadde vist seg. Han foresto
matutdelingen, delte ut de
tre hundre gram brød og de
tyve gram margarin til hver
mann, foruten et par, tre
sukkerbiter. Han passet på
at alle fikk utlevert en liter
kokt kaffe fra kjøkkenet.
Straks frokosten var unnagjort gikk han i spissen for
sine trehundre fanger fra
Hestestallen til arbeidsplassen som lå bare hundre meter borte. Middagen besto av
en liter suppe, poteter og
k'Jø.tt bl an d e t sammen, nærmest en slags suppelapskaus.
Til aftens fikk vi en liter
kokt kaffe. Det var hele vår
f angerasJon.
.
Selvsagt ble vi ikke mette
av dette, og vi følte oss nedfor efter den voldsomme sul°
tek ur vi hadde mattet
gjennomgå før vår ankomst til
stallbygnl'ngen, hvis geo gra~
fiske beliggenhet vi ikke
hadde det minste begrep om.
Hertil kom så at det brød vi
fl'kk utlevert ofte var muggent, undertiden helt grønt
utenpao , sa° VI' maOtte skJ'ære
av muggen før vi kunne
skride til nytelsen av det for
oss så kulinariske måltid.
Leirsjefen ville tydeligvis
helst bli kvitt alle rester og
alt som var gammelt av matvarer i lageret, for undertiden fikk vi tildelt sovjetisk
kjeks istedet for brød. Kjeksen var så hård at vi måtte
bløte den i vann for å kunne
spise den. Tiltross for det
middelmådige kosthold, merket vi at maten var bedre,
og våre opblåste maver, som
følge av tidligere, langvarige
hunger, fikk en mer naturlig fasong efterhvert. Det
var tross alt: mer næring i
den mat vi fikk, selvom brødet kunne være lovlig muggent. Enkelte hjelpsomme
tyskere kom også med sine
feltkasseroller og de ga noen
av oss både middagsmat og
sigaretter.

l

(Forts. side 13.)
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En storby udvikler sig

Små kulturportretter post mortem
Il.

RULLE
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Vi lever i en tid hvor brubivåne en «absurd» teater.talitet og hjerteråskap domiforestilling, høre på den
I nerer i en skremmende grad.
«nye» musikks gyselige ulåPolitisk
taskenspilleri og
ter eller glane på det skrekkprestisjejakt går foran alle
kammer som nå går under
hensyn til det enkelte menbetegnelsen av Statens Høstneske. Det snakkes fra leutstilling.
dende hold ustanselig om
A gi en noenlunde innhvor glade vi kan være for
gående beskrivelse av Rulles
.å leve i et fritt demokratisk
umåtelig aktive liv ville k'reland i motsetning til i diktave flere numre av bladet så
turstatene. Vi skulle t'r'O at
vi får nøye oss med et gansgradsforskjellen i etterkrigske kort 'riss av hans betydårene ikke har vært særlig
ningsfulle
innsats
innen
Børsen i København.
Istor, og vi har rike personteater- og musikklivet.
lige etrfaringer. Rettssikkerheten skal vi tale lavt om.
Allerede som ung trådte
København er en anden ;Job som Ferieafløser i Tiden Den fikk vi føle til gavns
han frem som teaterdirektør
By i Dag end for 50 Ar si- II fra 14. juli til 7. August, blev under det s.k. «rettsoppgjør»
idet han i noen hektiske seden. Det v'rimler på Gader- jeg Deltager i den overdådi- der alle fundamentale .rettssonger ledet den scene som
ne med udenlandske Turis- ge' Diner.
prinsipper ble trampet i støsene're skulle bli Centralter, mest unge Mennesker
Når Solen en Dag i Juli vet. Alt vi i generasjoner har
teatret. Med maleren Otto
med et udpreget mongolsk l\/Iao ned l' tIT'
h
k'
sett opp til og satt pris på
Sin din g som sin nærmes. k'
o v lmer ar s lnte medarbel'der
h
FySIOt fl"
k f . H'
l
blir nå systematisk tilsvinet
an var
e Iler sy d europæls
gnomi. Et. iøjnes1?ringende :urfl:d:~ ~gYA~~altlI~:ehJ"~I~ og latterliggjort. Kringkastsceneinstruktør, forfatter og
Fænomen l Gadebilledet er pet med til at opvarme Luf- ingens overlege ved sin hås~lvsagt dekorasjonsmaler ~et himm~lhøje Royal Hotel ten, kan Atmosfæren i Ga- pefull~ sønn gi~k i spissen
s apte han forestillingetr som
l Hammenchsgade. Et Hotel derne blive trykkende hed ved pa selve nasjonaldagen
vakte berettiget oppsikt.
med Restaurant, Selskabslo- Men nOr Aft
f Id
o., å gjøre narr av og håne tidMen det var som impreskaIer, Snack-Bar, Vinterha- iS od' a D fetnen f ad erf I?a, lligere slekters varme og røsario man først og fremst vil
a nver u en a en ns.. .
hkh
H
b k
h'
ve og Tea-Room; e~ komfot!,- ike Vegetation fra Anlæg og lrende uttry~k for patnobs:
us e am.
an ra te It
tab elt HoteL der Ikke star P I k
d .' t f f ' k
me. For va're folk som I
til landet kunstnere av veropført på Listen over almin- d ar~ er tm. e d SIg e I~r rI~ en-I kjærlighet til fedrelandet
densformat, sangere og san- .
delige Borgeres Hotel-Servi- ; cl ~s I? d ~~er ov~ erne har måttet ofre mer enn de
gerinnetr, dansere og dance. En flot udhalet Portier ~a pe b~.~n e l~ ;:;arc e~en- I aller fleste på jøssingfronten
R li Ra
serinner, klaver- og fiolinmodtager de ankomne Gæs- fe RUod.lhumlPda
røt%lgaKen, har kunnet drømme om var
u e
smussen.
virtuoser. Og nasjonale krefusp a sen l
on- denne radIOsendmg
. . en
'sær- .
t er t ok h an seg ogsao av. A
t er f oran I n d gangs d øren. Et ra
ens Na torv
.
.
.
Patr tunge Rejsekofferter slæ- g
y
.
llig Flinefull oplevelse. Attetr sJef. !lan vIlle aldn ha tillatt loptre under merket «Direkbes med Besvær hen til Bu- oDer var mange Besøgen:I e ser vi fruktene av A.P.-re- en slik opprørende smakl~s-Isjon: Rudolf Rasmussen» var
reauet i Rec~ptionen. Mer; ~a «Den fran:,ke KunstudStIl-/gjeringenS politiske anse.t- het som de to rø~e Ustvedt er st1raks noe av et kvalitetsden elskværdige Chef rna hng />,. der fo~ en h~lv Sne~ telsessystem.
All
fornuft presterte 17. mal.
!stempel.
bekla~e at der intet Værelse lAr sIden holdt es ~ben pa skulle ha tilsagt at Knut
Ingen stedetr har de nivel-\ Men ~an .glemte aldri sin
er ledIgt.
(Forts. sIde 12.)
Tv e d t ble kringkastings- ler ende og oppløsende kref- første kJærlighet: teatret, og
Den venlige Taxi-Chau.fter vært i den grad virk- I han ble da også en av de
før fortsætter Kørselen, idet
somme som på kultursekto- drivende krefter bak starten
han forsikrer at han nok skal
ren. I de siste par decennier av Nobel Rod es Mayolfinde et Hotel. Et pompøst
har de radikale kunstnere teatret. Da teatret var en
og mondænt Hotel, en !r"egukastet alle hemninger til kjensgjerning sto Rulle som
lær Pragtbygning i en forside og boltret seg i de vil- dets sjef.
nem Bygningsstil ligger på
leste kunstneriske utskeielHan begynte med ballettRådhuspladsen. Det bærer
ser. Ved hjelp av rikelig un- pantomimen «Prima balleriNavnet Palace-Hotellet, hvilderstøtteIse av statlige pen- na». Lillebil lb sen, som
ken benævnelse minder om
gemidler, som disponeres av på det tidspunkt hadde nådd
Palais Royal, Palæet i Paris,
A.P.-Iedete «råd» og «ut- zenith i sin dansekarriere, inde'l' for ca. 350 Ar siden opvalg», beherskett de nå grun- nehadde hovedpartiet.
førtes til Kardinal Richelieu.
:nen så godt som alene. En
Johan F a hIs trø m var
Der' kører vi hen på 3 Minut-!
ensrettet presse, som skjel- i en rekke år et av norsk
ter. Denne kolossale Byg-I
ver for ikke å være «moder- scenkunsts ledende navn, og
ning opførtes af Slagtermesne» understøtter humbugen. ikke minst ble han populær
ter Anders Jensen i Arene
I et lite selskap forleden og avholdt ved opptredener
1907-08. For at skaffe den
kom samtalen inn på de siste på sitt eget teatetr, Fahlfornødne Kapital tilstede
redsler og sætrlig var et spe- strøms Teater i Torvgaten.
henvendte Bygherren sig til
sielt kunstnerisk mareritt Etter å ha solgt teatret, som
Kongen af Danmark, Fredegjenstand for kommentarer. ble til kinoen Verdensspeilet,
rik den attende. Monat.rken
Var dette «bånn» eller skulle trakk han seg tilbake og lelånte som den taktfulde og
vi enda dypere ned?
vet i ro på sin eiendom ved
kloge Regent han var, AnDa var det en som sa: «l-Iva Slemdal hvor han syslet med
ders Jensen så mange MilliO-,
ville mon tlro R u Il e haiskulpturarbeide. Med usvlner at Bvggeprojektet var
sagt til dette?»
l' kelig sikker sans dro Rulle
sikret. Palace-Hotellet åbneJa han kunne spørre Ru- ham firem fra privatlivet og
des den 15. juli 1910 .. Den
dolf' Ras mus sen . hele Ilanserte ham i enakteren
15. Juli 19?0 fejorede E~ablisbyens Rulle, var i ~ver et «Tab~rins kone». Det ble en
sementet SIt 50-ars JubIleum.
halvt århundre de en av ,formIdabel suksess.
Den. daværende Ejer, Genehjørnestenene i vårt kulturMen Rulle. had~e ikke
raldIrekt~r Valdemar J~nliv. Hans sikre smak og fine v~rt Rulle hVIS han Ikke o~sen, gav l Dagens Anledmng
artistiske sans var kjent og Isa hadde sett seg om etter
en Festmid~ag til det st?re Rutle i midten, sammen med tiivenstre H. Wiers Jensen og tiihøyre 'respektert av alle. Hvor han' krefter med verdensnavn.
,~erson~le.pa Hotellet. pa Jeg
ville ha gremmet seg hvis IDet ble ingen ringere enn
hlfældlgvIs' havde faet et
David Knudsen.
han hadde vært nødt til å
(Forts. side 11.)
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Men nu er jo saken den at 10 R DET FRI TT:
v i i motsetning til sjøfOl-1
kene, hadde en grundig mili•
tær trening bc:k .oss. Vi had- I
de meget reahstIske øvelser,
der skarp ammunisjon ble
Ja, endelig en mann som kjære hjemme i Norge som benyttet. Dessuten hadde vi
Kjære redaktør, inderlig l som ville la noen spytte setter tingene på reite plass. 'de trodde ble utsatt for all lært disiplin!
takk for din lederartikkel pr. hverken på seg selv eller siJeg kan bare konstatere at slags tortur fra tyskerne og
Men vi har en del som ble 30. april.
ne landsmenn. En englender
han har det samme syn som NS. Det er en kjent sak at hårdt såret, og ~om nok
I mange - mange år har kan otape sine s~ag - de kan
jeg har kommet til, uten England brukte enhver an- kunne trenge en lIten pen- jeg fulgt tysk politikk og ut- bega mange f~ll - men la
dessverre å ha lest hans bok. ledning i sin propaganda til sjon, ja.
vikling, har også forsøkt å noen spyt~e pa ~eg eller la
Særlig hva han skriver om Iå la sjøfolkene få de mest
H.
sette meg inn i den psykolo- s~g kue til s~rvil under~aQuislings besøk hos Pieken- hjerteskjærende historier
--0-giske bakgrunn for tysk mghet neI. det ~ar Jeg
brock. Det slo meg allerede servert. Noe som skulle sette
Imentalitet - kontra britisk. første gangen tilgode a se.
da jeg leste i «Dagbladet» mot i dem til å holde ut! At
Efter 1. verdenskrig forDette tyske skrytet «et
om dette Sverre Hartmanns disse historier for det meste
undret det meg at tyskerne folk av tenkere» - det er
brev, som skulle være det var oppdiktet, vet vi som
var så lite populære, trodde ma~ge måt~ å ~enke på .. endelige bevis for Quislings bodde i landet under okkuat dette måtte komme av HVIS de vlrkehg var shke
forræderi. Dette var jo intet pasjonen!
Som det framgår av lede- krigspropagandaen etc., men tenkere, måtte de forlengst
bevis, tVertimot. Akkurat
Da så krigen endelig var ren i nr. 11 av «Folk og at dette måtte ha lite med de ha forstått at er det noe ærsom Hewins er kommet til. slutt, skulle de få utbetalt Land», er det mange ting virkelige forhold å gjøre.
liJ5e, normale ~olk ikke liker
Quisling var interessert i sitt tilgodehavende i Nortra- som tyde~ på a~ vi har jernVi s?m den gangen fulgte s~ ~r det all denne tyske serhva o tyskernes planer gikk shi2, og bli belønnet som teppe ogsa her l Norge og at den Irske frihetskampen, vlhteten, det er som e?- gamut pa.
helter som de der reddet muren blir stadig vanskeli.- kanskje på litt for nært hold mel englender sa hl meg
Jaja, sannheten kommer vår frihet! Når man leser gere å forsere. Når til og med (årene 1916-22) stod riktig- «det er til å spy av».
for en dag etter hvert. Men innlegg f. eks. i «Dagbladet», blinde mennesker blir for- nok temmelig uforstående
Jeg glemmer aldri under
hva skal vi si om undervis- så ser det ut til at det ble fulgt om de nå engang har overfor det forunderlige for- en kontrovers jeg hadde med
ningen i skolen, i skolekring- heller lite av det. Notraship- hatt navnet i kartoteket til ræderi overfor irerne som vi noen tyske offiserer: «Vi tyskastingen, når det gjelder fondet fikk de selvfølgelig Nasjonal Samling, da begyn- hadde grunn til å anta kom kere glemmer aldri våre venokkupasjonsårene? Her ter- ikke et øre av. (Det kostet jo ner det å grense til råskap. fra et høyere tysk hold
ner.» Jeg tidde nok stille den
pes det stadig på den evin- en del å holde Konge og «Re- Faktum er at alle som sog- men slikt noe måtte en ha gangen men jeg tenkte
delige og heroiske innsatsen gjering» i et fremmed land.) ner til denne kategori, selv grunn til å tro bare var en mitt, «mine herrer, englentil heimefronten og Kongens
Nei, England hadde vun- hvor bra og hederlige men- engangsaffære.
derne har noe som heter
Nei. Det fremheves som det net seiren, og hadde ikke nesker de nå enn måtte være,
Vi beundret nok tyskernes fair play» - det er på tide
eneste riktige og storslåtte. bruk for disse mer. At de n~rmest blir behandlet som masseoppbud i årene 1933- at dere kommer efter og læHva må barn og etterkom- hadde fått sine nerver øde- om de er spedalske av «de 39, samt landets økonomiske rer litt av dem.
mere etter frontkjempere og lagt, spiller jo ingen rolle.
g?de nordmenn» selv om de oppsving, vi kunne nok også
For et par år siden ble jeg
NS-folk få for inntrykk av
Jeg håper i alle fall at alle gjør ?ragde~ a.v. ymse slag. forstå at Tyskland den gan- stoppet av noen velnærte
sine foreldre? At de var for- disse nu skjønner hvor godt De bhr da tIet Ihjel og ellers gen ikke var noen søndags- tyskere på ferie her i landet.
brytere og landsforrædere! de er blitt lurt. Og at hesten skamløst behandlet, slik som skole med eventyrfortellin- I samtalens løp stakk det en
I denne minnenes tid har de red på neppe var den de mange eksempler i lede- ger om Alice i eventyrland. djevel i meg, så jeg fortalte
vi ikke hørt ett anerkjen- beste!
1
ren taler sitt tydelig~ sptrog Vi trdddekort sagt at tys- dem at jeg var frontkjemnende ord om dem som med
Tross dette, var der en sjø- om.
soI? følg~r lltto med kerne virkelig var mannfolk, per, så det var da ikke min
livet som innsats kjempet i l,mann som hadde seilt under ser JO stadIg beVIser pa det. kanskje litt overspente i sitt skyld at det eksisterte en
hårde vintre på Østfronten i krigen, jeg snakket med som
Den viktigste årsak er eget syn på seg selv og sine mur omkring Berlin, eller at
kampen mot bolsjevismen. sa følgende: Ja, at dere sloss sannsynligvis Ralph Hewins evner, ikke minst som ten- Tyskland var delt. Jeg
Eller om de menn i NS som mot Russland kunne han nok bok. Det er angstbiteri som kere, men stort sett anså vi skal si de fikk farten opp i
forsøkte å gjøre det beste ut forstå, men at vi ville være driver verket. «De gode dem som reale mannfolk med luksusmercedesen sin - nesav okkupasjonen. Som v i r - frivillige hos de fæle tysker- nord:nenn~ forstår så godt at sans for fair play.
ten som om de hadde sett
keI i g forsøkte å bevare ne, det kunne han ikke skjøn- de SItter l gla~shus, full av
Nu var det ikke nettopp djevelen selv - eller kanvår nasjonale selvstendighet. ne så lett.
ormey~gel. !fVIS det no~ske så hyggelig å få dem hit til skje en landsmann fra 0stHeller ingen ting om de
Nei, med den propaganda folk fIkk VIte den fa~tIske landet, noen måtte se til å tyskland!
mange som ble krigsinvali- han hadde vært utsatt for, sannhet om det som s~Jedde opptre som buffer overfor
Tja
slik er det - det
der under sin innsats på kunne han nok ikke skjønne u~der. og etter okkupaSJonen, skrythalsene og det norske verste er at vi skal likesom
Østfronten.
det. Men jeg tror jeg har alle VIlle JO deres byg/?,verk byg- folk, en historie som har være i NATO-samarbeide
Det skrives side opp og frontkjempere med meg når get pa løgn og fortielser st yr- I va'rt terpet temmelig meget med dem - det forundrer
side ned i avisene og blader, jeg sier at det kameratska- te sammen .og .alt det onde lom og som det ikke er nød- ikke meg at det grøsser i
fjernsyn og radio stilles til pet som hersket mellom be- av deres g]ernm~er s: da- vendig å komme inn på her. folk når de tenker på det.
disposisjon til forherligelse fal og menige ved fronten Igens lys. Noe slIkt ma for I Det som her har interesse er
D t . t
t t l
av dem som seilte for Eng- glemmer vi aldri Og det va; enhver pris forhindres, sann- som jeg begynte med, den k' e SIS e herttat Yts,-ehrne
.
. .
.
h t
l
of
h
.
'.
løper opp y e om er er
land under krIgen. Og av neppe bedre l noen alhert e ens ys ma or en ver pns psykologIske bakgrunnen for . l d t O k
.
dem som arbeidet som agen- hær. Vi så jo selv hvordan I'stenges ute. Og midlene har tyskernes upopularitet:
fl atnk·e °f~ Isa t'lar; v:
.
d d
f Il d'
..
tt
.
ron Jempere a ov l a s t a
ter og sabotører for samme Irussiske soldater ble drevet . e en u e ISPosisJonsre
La oss se på de tyskerne
f
o
k
o
nasjon. Pluss dem som på frem av befalet med revolver pver: presse, radio og fjørn- som vi blev belemret med i ut er. o~ ~g se ra o~ ten ~ pa
Englands side deltok som fri- i hånd!
syn..
årene 40-45, hvem av oss : u~g ~e~~:ns~~i a m~~Pv~~:
"1illige.
At vi førte krigen i opptil
Det var kanskJe noen som grøsser ikke når vi husker
k y
. f
og dd
Når det gjelder sjøfolkene, 20 kuldegrader, og noen gan- hørte gudstjenesten i radio mange brautende arrogante ~e ampa;J:
a. r~. e versabotørene og agentene, så ger uten søvn en uke eller I fra Tromsø søndag 8. mai oppkomlinger - flotte uni- t e~ r t e VI Sl Isse mavar det vel nærmest engelsk- mer, er en ting vi ikke syter I' i år. De~ fikk «nazistene,> i former - nuller når disse e~a IS en:
t . NS -f Ik
mennene som burde gi dem og klager over, heller ikke høre av bISkop Monrad N or- herrene stod overfor en med h eg. syn~s aott VI k' . o .
den fornødne økonomiske n~en mils dagsmarsj. Ingen derval hvordan de hadde en stjerne mere enn seg selv, .:{ g]en~o~g~ b t \ lom v~
støtte. Som en liten takk for klaget. Når provianten kom lo?pført seg under okkupa- disse «vi alene vitetypene», ~ /d og:a s . ah t l ~ er:;re_
'1jelpen. Her i Norge har vi og vi fikk et døgns pause! sJ?nen.
hadde bl. a ..ranet underforstått «vi har mak- \ l o eVIg e me
en
dessverre lite å takke dem bak fronten, var alt glemt. bade hjemmene og knsten- I ten» (men bare ikke æren). s alS. så
"or!
Trass i uavlatelig innsats dommen fra «de gode nord-Il. Mange ganger i mitt l i v a
tyskerne fortsette
med sine innkjøp av 25-øres
Dette er ikke ment som noe i kampene beholdt de fleste menn».
.
har jeg hatt an1-2dning til å vennska _ densla s betak:mgrep på de nevnte per - nervene intakt. Jeg vet bare
Da var tonen l prekenen komme sammen med folk fra k ~
. p,
g
son e r særlig ikke på sJ'ø- om ett tilfelle d~ en ung til småkirkeprest Kjell-Pet- de forskJ'elligste nasJ'onalite- er VI oss for - vi er noe
,
t
D hl . T
Ok' k
.
mere verd
folkene, da de fleste vel mann «klikket» ved den er a
l ~yen s~a lr e, ter, oppriktig talt - jeg har'
.
Cal.
nærmest ble tvunget til å (hans) første trefning med Osl.o, y~~ radIOgudstjenesten neppe truffet et folk hvortil
--0-seile. De fleste trodde vel fienden. Han ble da øyeblik- 5. Jym lar aven helt ar: nen det gamle norske uttrykket
også på grunn av propagan- kelig sendt bakover, kom på ~ahber. ~an sa bl. a.: «KJær- passer så godt - «opp som ~~~,c;>.Oo.C>.o
ANNELISE PAROW
daen at de gjorde det rik- sykehus, og ble videresendt hghet blyr er og mer man- en løve - ned som en skinntige. Det verste for disse var til Tyskland. Enten slapp !g~lva:e l vart s~mfunn. M~n fell».
TANNINNSETNING
'leI da ikke de livsfarlige han fri, eller han ble satt til :k]ærhghet .er. hvsnø~ven~hg.
La oss nu se på englenTrondheim
peilasene med våpen til rus- depotarbeide langt fra fron-j Uten at VI l prak~ls VIser derne - jeg tror neppe at
serne, men tanken på deres 'ten.
(Forts. side 16.)
det eksisterer en englender ~~~~

Ad Ralph Hewins' artikler
~ Folk og Land

T'
y 5 k' I a n d og

'I

I

l

SN
O

Jernteppet i det
norske folk

pe

I

I

pe

:n

?f

VI

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

FOLK OG LAND

LØRDAG 9. JULI 1966
ADVOKAT SVERRE HELLIKSEN:
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SIDE 7

•

Norge

I

nor~k rett~oppgjør

!

i J/;Iin

KAPTEIN ERIK LÆRUM

rokkes ikke

Det sto en flokk ved Oders bredd Den kom på fedrelandets bud.
Dens vei ble full av blod og sved,
forræderi og løftebrudd. , ,

ved det nye norske f{)r~var på engelsk

I
Tyske okku,Panter rykker
inn i Oslo
i 1940.

!!

l

-

1 filler var de fleste kledd,
med skjegget langt og stritt,
av savn på våpen tile stedd av ukers kampe rent forslitt . ..
Av sted for en ide de dro,
hva få i Nord forstod.
Ideer, tro, de visste dog,
betales må med liv og blod.
Vi samlet oss og holdt et råd,
for .fjefen - han var falt Da reiste seg til herlig ddd
en kjempe - her av flokken valgt.
«Så lenge var vi hjemme fra,
at vi vel glemt er der - - VJr siste dåd .fkal være da,
å skape ry om kampen her 1 1

SN
O

-:rtla.ndets protest fra il:- iku~ne den da fra ~ngland lovbestemmelser. Ikke ente'rnasJonalt
folkerettslIg utgI nor s klov? «mterna- gang den eksile justisminishold er rettet mot Norges [tional Law», 7 utg. Il, s. 464, ter kan ha kjent «lnternabrudd på rettslige og huma-: skriver: «Det er opplagt at et tional Law»s bestemmelser
ne prinsipper, vedtatt i den! okkupert lands kriminallover ,herom. Men det var ikke så
rettskultiverte verden, Det i1illlå vedbli å gjelde medmind- lett å stagge norsk eksilgjelder Haagerkonv~nsjonens I re de er opphevet ellel!, sus- i ulovlighet. EtteIr' først i rebestemmelser om kng og ok- pendert av den okkuperende ~gjeringskonferanse 23/8 1944
~upasjon, kl~rt adskilte, men makt.» Det bestemmer like-Il å ha ventilert en forgjeves
l norsk oppgJør sammenblan- ledes Artikkel 43 i Lovt. s. tanke om opphevelse av «den
det.
500. Og det heter i «Inter-!allierte okkupasjon», hemHaagerkonvensjonen
av Ina!ional Law», 7 utg .. Il, ~.Imeligholdt man .den som så
I907 ble vedtatt av Norge i! Gl!): «Okkupantens dlSPOSl- ~meget annet, skJønt det he1910, inntatt i Norsk Lov- ·sjoner i henhold til ar:jkkcl ter l konferansen at denne
tidende 1910. Som folkeretts- 43 er legale. Dette må ikke okkupasjon
innebar
«en
bestemmelser også anerkjent bli ignorert av den legitime mengde vanskeligheter».
ved strfl. §~ 14 og 86, siste 'regjering etter at 'den igjen (Paul Hartmann: «Bak Fronledd: «Straff kommer ikke har tatt territoriet i besit- ten» s. 257, øverst.) Tanken
'til anvendelse paa nogen i telse.» Denne skarpe påmin-på ophevelse av alliert okkuU dlandet bosiddende nO'~sk j' nels~ må antas særskilt ret-:. pasjon bygget på at det så
Statsborger for
Handlmg tet bl Norge som det eneste, ut som «tyske'rne gir opp».
hvortil han efter Bostedets tysk-okkuperte
land,
der .Den 3/5 1945 anføres imidLove er pliktig.» I «lnter- bygger rettsoppgjør på en: lertid «at den britiske og
national Law» (Oppenheims), eksil'regjerings straffebei amerikanske regjering had8. utg. I, s. 287, formuleres stemmeIser. Og Norge ble Ide gjort henvendelse til den
«Bostedets lov» derhen at I det eneste som måtte tåle' svenske regjering om at de
enhver som passerer et lands I alliert okkupasjon etter den, to
regjeringens
militære
grenser blir underkastet ved- tyske. Jfr. tre avtaler 16/5 :myndigheter skulle t're i forkommende lands overhøyhet 1944 med Storbritannia, USA bindelse med de svenske miog lov. «Quidquid est in ter:- og Sovjet, pkt. 1, 2, 3 og 13. litære myndigheter for å
ritorio est etiam de terri- I pkt. 5 omtales «kompetente forberede en invas;on i Nortorio.»
norske myndigheter i sam- ge i tilfelle det ikke ble kaHva
er
konsekvensene svar med norsk lov». Egent- pitulasjon». Svensk reg;eherav?
lig2n hensynsfull gjentagel- ring enig (s. 389). Men eksiJNo'rdmann, som bositten- se av a'rtikkel 43, som man regjeringen forsto ingenting,
de i Norge, England eller, kjente til at norsk eksilre·- og be1,:laget seg over at den
Tyskland, har meldt seg igjering ikke lot til å forstå selv ikke va'!' blitt holdt å;our
som ftrivillig i et krigførende Ivar fo'rpliktende mot eksi]'2 «og at ikke norske militære
lands styrker, plikter å delta
i krigen. Som bekjent ble
norske som således deltok i
britiske og andre allierte
styrker ikke satt under tiltale. De derimot som deltok
i tyske styrkel[ fikk hårde
straffer. Norge var ikke selv
krigsdeltager etter 10/6 1940
og heller ikke alliert. Det
f"u'ste fremgår bl. a. av
skrriftvekslen mellom Kong
Haakon og ambassadør Collier, angust-september 1946
(mer herom senere). Det siste
fremR'år bl. a. av «International Law», 7. utg. Il, s. 253,
note 1.
Norsl~
eksilregiering var
iflg. «Bostedets lov» underBritiske oHupanter i 1945.
lagt b r i t i s k lov. Hvordan'

sisle kommando -

Det dreier seg om timer, kun,
og - .få er slaget endt - - Men - det er Nordens skjebnesttmd,
om kampløst vi blir overrendt 1 1 1

'I

Og - ender det med nederlag
ved Oderflodens gamle strand,
da krever netop Nordens sak
å slåss til siste mann 1 1 1

I·

l

lj
!

Tr.ed an, soldat, ved Oders kyst,
og fell din bajonett
til Nordens siste, harde dyst selg livet dyrt, slutt rekken tett 1 I»

Det ble en kamp, som satte dem
i Norden varigst ry:
Den hindret østen å nå frem
til deres barndoms by - - O g det bYe alle ofre verd
i nederlagets harde stund - De fleste falt - men fikk ved denne ferd
en nordisk rett til fredens blund. , .

Men vi, som alt, om enn foreslåtte, overlevet har,
med ydmykt sind av hjertet takker dem, som falt,
for deres gjernings verd langt over graven bar de har med sine liv for oss og troen ALT betalt . . ,

Vårt bClnner
vårt harniJk
men - bak
der flammet

var rtmeprydet,
t'art kaldt Jom stål det, har dere vel tydet det hjerters bål - - -

~

~#~~#~##~#~~##~##~##~~#~~~#~!

myndigheter var blitt representert». De myndighetene,
som de selv hadde «befalt»
norsk overkommando, gene'al Ruge, å oppheve iflg. Ru'{es telegram 6/8 1940 om «å
innstille fiendtlighetene».
rverksatt ved at alle norsKe
,titidskrefter ble demobilisert og kapitulerte og der~tter i Trondheim 10/6 1940,
1kt. 1, hadde inngått våpen,tillstand «under den nåvæ'ende krigs varighet».

vel i Norge som i utlandet.
Men ordren til Ruge om å
innstille krigen mellom N orge og Tyskland fremgikk bl.
a. av «Svenska Aktstycken»,
19·47, s. 302 og dok. 309 og
de tre avtalene om alliert
okkupasjon av Norge. Der
behøves sterk innbildningskraft for å t'ro at stormaktene
underkastet Norge en okkupasjon hvis de alle - også
Norge var allierte. Regieringen søkte sannsynligFormentlig bygget eksil- vis å komme over de vanske'egieringen på at dens g;<:m- ligheter den selv forutså at
nomført hemmeligholdte dis- den allierte okkupasjon inne(Forts. side 8)
posisjoner ble ukjente så-
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Nygaardsvoldregjeringen var godt
orientert om de tyske planer
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Okkupasjonene

og norsk lov, kan jeg fra en
betenkning fra den sveitsiske
f?lkerettsprofessor Waldklrch a~føre, at sluttbestemmeIsen l § 86, den av domstolene mest nyttede hjem«Und doch werden sich sowohl Danemark als auch Norwegen
mel.(men med eksil ugyldig
'iiberrascht, zeigen»
endrmg), den alene opphever
etter norsk rett de derpå
SENSASJONELLE AVSLØRINGER I «DIE WELTWOCHE»
byggede d?mmer, og § 86 var
OM FORHISTORIEN TIL AKSJONEN MOT NORGE
uen.dret. gjeldende for okk:rpas~onshden. Det fremgar
Idag er det 26 år siden kri-Iwehrmacht gegen Skandinao.gsa av ~rl..§ 97, forbud mot
gen overrasket nordmennene vien vorging, haben die
hlbakevlrknmg. JfIT. strfl.
i og med at stormaktene dro Schweizer Danemark und
§ 3.
.
Norge inn i sitt oppgjør. Det Norwegen
insgeheim
ge. Domstolene ~ygget lOVgIVer et faktum at nordmenne- warnt. Und doch werden sich
mngsretten pa «Elverumsne var uforberedt og så å si Isowohl Danemark als auch
Det hadde vært mer 'fett fullmakten» som aldri har
ble «tatt på sengen» om mor-Il Norwegen «uberrascht» zeiof? rettferdi~
Wold og eksistert og' var falsk i forgenen den 9. april 1940.
gen.
LIe hadde gatt mn for opp- hold til det som virkelig ble
M
o
he,,:else av sin~ eksile provi- vedtatt 9/4 1940 på Elverum,
. en. man er enna ikke
Der Kanig von Diinemark
sorlske anordmng.er, som. le- nemlig at reg.l·eringen pliktet
bht
d. e t .d oms t ol '2ne h l ubevlsst.e å holde seg til Grunnloven,
d emge omf hvem som had- besucht am Abend des 8.
e ansva'ret or at Norge ble April das kanigliche The]us.hsmord og Norge. hl I'hvis § 17 fO'rbyr provisoriske
overrumplet" hin
morgen. ater...
l:\:Jen d se..
l D
l
s
- et var hl og Ianordninger å endre storM an h ar o ff ISle t kastet skyld k
d
den på en nasjonal syndeAuch das norwegische Kame s Jen sel enten m~n sa! tings given lov og ikke har
bukk, og de ansvarlige har binett legt an dies em 8. Apden norske som al~e hdezs i lengre gyldighet enn til Storhyklerisk toet sine hender.
hril. eine merkwurdige 'I\'agstørste forrædernasJon ~ed tinget igjen gjenopptar sine
M
..
N
elt an den Tag, obschon
ca. 10 prosent av befolknm- I møter. Også regjeringen byg~~r reg~~~m~en k ~- mehrere Schiffe gesichtet
gen (NS pluss ~ver 2~0 000 get sine eksile provisoriske
g aar~n
n 19 sa uts y - ,wurden, die Norwegens Kus'g
svo
'teged
nors~,~ tyskar.beldere 1 am-I anolrdninger på den falske
d
,lOg UVI en e om d e som te entlang f hr
mumsJonsfabnkker m.m.) el-I «Elverumsfullmakt». Eksilforesto dengang?
a en.
RøJJI er Jom ograo meId te om den l er s?m 'tett ss.k an d ale ved .'1 :regjeringen
I
D"
burde imidlertid
Ifølge det godt unde'l"rette- h 't'
lese k'
elgenartige Lahm- tysk
e Norgesaksjon s
lang tid i t
e pa e opgJør b aser t pa visst at «Elverumsfullmaknachthragliche
l ov b e- ten» var falsk og nytteløs
de bladet «D'l'e Weltwochp,>,
_' Kel 1St k eme
.
f o r v e i e nretts
. ' st 1'1'd'g
l e e .k'l
s~ e
som utkommer l' Zu"rl'ch, var d
onstru hon; sie geht B
aus
stemmel s e I' 0bd' ;Ul
l g s.d e It age l - , overf'or Artikkel 43 og pkt.
'
den norske regjering på et e n e leg e n e i n se Istedetfor vItterlIg okku- 5 i de 3 avtalene 16/5 1944
meget tidll'g tl'dspunkt l'nfor- w and f rei her v o ~".»
planer. (KanskJ'e også de al- p a .S J o n . .
og sine andre hemmeligmert. Og på den aller beste
Disse såkalte «Belege» be- liertes planer?)
Betegnelsen «krigsforbry- holdte avtaler. Domstolene
måten.
finner seg i arkivene til den I Den hollandske militær- terne», som Wold og Lie nyt- Ivar ukjent he'rmed inntil den
«Die Weltwoche» forteller sveitsiske
efterretningstje- attasje i Berlin får et vink tet ved konfe'ransen med Mo- viktige våpenstillstandsavtai sitt nr. 1689 av 25. mars nesten, hvis leder var Roger lom det forestå2nde tyske an- lotov, nytter også (men med ilen 10/6 1940 forelå i Rt.
1966 om hittil ikke offisielt Masson. Avdelingssjefen for grep på de skandinaviske motsatt betydning) «Interna- 11948, s. 164'-165, men i urikkjente meldinger, som ble kontor «Ha» var major Hau-Iland av. ~en sveitsiske mili- tional Law», 5. utg. (1935), tig oversettelse fra den tyske
gitt via Sveits til den norske samann.
tærattasJeen.
Il, s. 432: «Hvilkensomhelst o'riginal av ordet «gesammsendemann i Bern. MeldinDen 25. ma'rs 1940 blir den
Også oberst Oster i Cana- handling i strid med en ka- ten» som «samlede», istedetgene kom til Sveits fra en I norske regjering gjennom ris Abwehr gir en melding pitulasjon ville bety et in- for «samtlige» eller «alle».
gruppe høyere offiserer i Hit- I sin sendemann i Bern orien- til Sass. Oster er Canaris av·· ternasjonalt rettsbrudd hvis
Den øvrige militære og
lers hovedkvarter i Berlin. tert om de tyske planer som l delingssjef, og er også en en krigførende regj-ering ga rettslige verden kan lese
Noen av disse offiserer va't går ut på en okkupasjon av meget god venn av holl ende- ordre dertil og en k'rigsfor- tysk og i Landklrigsreglesågar medlemmer av den Norge. En av kontor «Ha»s ren Sass.
bryteise, hvis begått uten mentet gir Artikkel 37 (Lovt.
spesialstaben som utarbeidet agenter ~ppsøker se~demanOberst J. G. Sass gir hur- slik ordre.» Om våpenstill- 1910, s. 498) klar beskjed:
operasjonen for angrepet på n.en og gIr ham ~e mfo'cma- tigst denne nyheten videre stand (<<armistice») det sam- «Vaabenstillstanden - indNorge, den senere så berøm- sJonene som major Hausa- til den danske marineattasie roe s. 440-441. I 6. utg. (1914, stiller overalt de krigførende
te W ese ru b ung.
mann har mottatt fra Røss- i Berlin, major Kjølsen, so~n mens eksilregjeringen bodde ,;staters krigsoperasjoner».
I januar 1940 sendte denne ler. Hausamanns nyheter blir sender den videre til d'2n i London, hvor utgaven ut-I Følgelig var også krigsdeloffise'Tsgruppe med dekknav- også sendt til England. Den danske regjering"
kom) s. 440. I 7. utg. (1955) tagelse i England slutt. Det
net WERTHER den første 30. mars 1940 mottar W.
Den 1. april 1940 får den s. 555. Og anordning om va't også hensikten med
melding til sin kontaktmann Churchill dem. Så langt «Die norske sendemann i Berlin, krigstilstand 26/7 1940 var iKongens, Regjeringens og
i Sveits, tyskeren Rudolf 'Veltwoche».
minister Scheel, infolrmasjo- effektiv oltdre mot våpen-IRuges
disposisjoner etter
Røssler, om at tyskerne arHvorfor sov regjelringen ner som går ut på at tyskerne stilstand 10/6 19·10 og «befalt» ,ordre 7/6 1940 om «å innbeidet med en studie over en Nygaardsvold?
laster inn tropper i Stettin. innstilling av fiendtlighetene. Istille
fiendtlighetene»
og
okkupasjon av Norge. WERDen var jo ifølge foran- Disse tropper kan ha I"'Torge
I tillegg til hva jeg oven-Iprotokollasjonen «håpløst for
THER telegraferte også en- stående lenge før 9. april blitt som mål.
for har anført om «Bostedets i Norge å fortsette krigen».
keltheter. Meldingen ble av holdt a jour med de tyske
(PortJ. side 15.)
lov» fra «International Law» li I Rt. 1948 s. 165 blir de feilRøssler gitt videre til den
. ,aktige «samlede norske
sveitsiske efterlretningsmann
Istridskirefter» derimot tolket
major Hausamann.
'som «de gjenværende stridsI februar 1940 (efter Alt!krefter i Nord-Norge». Det
ar imidlertid med Norge,
mark affæren i Jøssingfjorden?) sendte gruppen WER;Ikke Nord-Norge, Tyskland
'fHER nye detaljerte meld inI førte kirig, og at norsk og
'5er om det forestående tyske
tysk overkommando skulle
angrep på NO'rge.
komme sammen i Trondheim
Lenge før tyskerne overfor å vedta at krigsdeltagelhodet foretok seg noe mot de
sen mellom Nord-Norge og
:;kandinaviske landene, hadTyskland m. fl. ble innstillet.
de sveitserne i all hemmeligmen fortsatte for det øvrige
het underrettet både den
Norges vedkommende er vel
norske og den danske regjenærmest latte<rlig. Og det ble
"ing om det som var ivente.
da heller ikke forholdt slik.
Men politikerne sov! Ellel"
Den allierte okkupasjon av
lot som de gjorde det.
"
Norge 8/5 1945 iflg. avtalene
Ordrett skriver «Die Welt- Nygaardsvoldregjeringen hørte ikke på advarslene og måtte tilslutt flykteo ttl E~gland". Pra venstre stats- 16/5 1944 foregikk også ved
woche»: «Lange bevor die rådene Ljungberg, Hindahl, Ystgård statsminister Nygaardsvold og JtatJrad HJelmtvett.
(Ports. side 10.)
(POI/J. fra Jide 7)
bar, ved at eksil justisminister Terje Wold og Trygve
Lie overfor Sovjets utenriksminister Molotov 7/10 1944
utredet hva Wold «hadde
foreslått og fått vedtatt»,
dor oppgjøret med krigsfor,bryterne». De som eksile
anordninger rammet fordi de
baserte sin opptreden på et
vitterlig
okkupert
Norge
istedetfor på den eks ile innbildning om Norge som
krigsdeltagende. Jfr. Lies:
«Hjemovef», s. 154.
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Vesterveg

Peder Aas

EMILlUS:

Spionen Dled de tre ansikter

TILEGNES GENERALKRIGSDESERTØR
JOAN CRAWFORD ROLLMOPS

Historien om ·forræderen og Abwehr-mannen Paul Thummel
med det gylne partimerke i NSDAP
Paul Thiimmel innehadde
det gylne partimerke i
NSDAP. Han spionerte for
den tsjekkoslovakiske efterretningstjenesten under
dekknavnet A-54. Thiimmel
var en meget betrodd mann
innen det tyske Abwehr,
spesialisten for Balkanspørsmål og for saker angående
Tyrkia. Thiimmel var en av
Cana,ris' mest betrodde tjenestemenn.
I skyggen av glitrende ordener og viktige generaler
arbeidet
tyskeren
Paul
Men Pedetr Aas var ikke dahl Grieg den 17. mai 1940. Thiimmel. Han ble ført i akdød.
Ikke fra fronten, men fra tene til den tsjekkoslovakisFørste gang ville ikke fall- Grand Hotell i Tromsø, der ke efteflretningstjenesten før
lemmen åpne seg.
han søkte ly sammen med krigen og Sudetland-krisen
«Beklager, herr desertør. Gerd, Halvdan og Unni.
1938 'som agent nr. A-54.
Hans
hører
blant
. opererte Karlsbrucke
De faOr vent e.»
Krig i uniform stilletr alt
t 'historie
t
t
t de
Pra Praha, hvor den tyske storspIOn
Andre gangen røk tauet.
for store krav til individet, mes meressan e agen - og
«Beklag'er , herr general - mener Grieg, og så «er vi .sao spionasJ' eaffærer fra den 2. den t k
~'rt
D fO
t
verdenskrl·gen. Og allikevel H
ys e. s t a t ssek re t ær K . d et l. T'
sJe kk osl ova k ia illed es"",
ør.
e
ar
ven
e.»
få
her
i
landet».
F
k
P
(P
h)
T d'
f
k t f'kk
etr det først utkommet bøker . rane l rag ra a.
galt. Thiimmel sørget også
re Jeend».
orsø e
I
en
Nao venter VI' en hel sen- om ham i Prag nå i løpet av
I nn t'l
. kk erne f'kk
«happy
I 1961 h adde man ba- f or a t t SJe
I
greie
Da Peder slo øynene opp, ding med hybellitteratur hit de siste årene.
re kjennskap til A-54, alias på det illegale Henlein-parkom en mann bort til ham. f'l'a Oslo, blant dem han
«Rene», som hadde sama'r'- tiet som arbeidet i Tsjekko«Snille Satan, gjør meg Evensmo, for videresendelse
Tyskerne i Bundesrepu- beidet med den tsjekkoslova- slovakia, men ble fjernstyrt
ikke noe vondt.»
vesoto.ve'f: Men. vi tr~nger blikken får først greie på kiske
undergrunnsbevegel- fra Dresden. Agent A-54
«Dette er politimesteren i smaslldflske~e til? navigatø- hans eksistens nå i disse da- sen. Man hadde visket ut meldte også om tyske tropAlesund, Bare spøk. «Keep re:. Tar du Jobben. Den eld- ger. (Mai 1966).
hans spor.
pebevegelser og utløste med
smiling.» A kaste børsa og fr~ske
norskdomsmannen,
Denne lange og dype tausFørst inngående studie av sine meldinger den så berømspringe hjem fra krigen, tar ~7ahalds~annen og. vekk- heten om hans meritter lig- arkivene til den forhenvæ- te og skjebnesvangre Vå1r'vi ikke høytidelig melr', for Jm:spr~dIkanten Ezeklel Ha- ger ikke bare i den berømte rende, tsjekkoslovakiske re- mobili~ering av, ~en tsjekkodet gjorde alle her i politiet ne am adu g halr dne.ttopp vært Itesen «0steu'ropa vet intet gjeringen i London under slovakIske arme l 1938. Den_ på Andalsne~ Noen pussa ~o~e.~ m~ en a nmg «tørste om spioner». Man har gans- krigen og de berømte Himm- n~ storstilte mobilisering som
7ifla ogs.å, før d~ l~ve~te den s ~e~~r~r:D t blI'
l
_ ke enkelt ikke visst hvem ler-alrkiver brakte beviser HItler mottok som en utfordmn og fIkk lov a ga hJem av
.
e
r ve. a denne mannen bak dekknav- for at age~t A-54 i virkelig- ring O? s0!ll skadet Tsjekko_ tyskerne, mot æresord om ~ert f<:r ~o ~alla-mor?1 hIet net A-54 egentlig var. Første heten var identisk med tys- slovakIa sa meget.
å leve som sivilister.
mne pa s Iran ens grus.»
gang hans navn ble nevnt i keren Paul Thiimmel. Han
Fra september 1938 til i
Men det gir vi blaffen i.
(Ports. side 14.)
denne sammenheng var i de- var født den 15. januar 1902 mars 1939 leverte Thiimmel
En vil jo nødig dø fra noe
sember 1945 i rettssaken mot i Neuhausen i Erzgebirge. nøyaktige
meldinger
om
en har så kjært som fed'reVidere var han gammelt tyskelrnes planlagte innmarsj
landet. Stakkars fattige
medlem av NSDAP og hadde i Tsjekkoslovakia. I løpet av
spurv! Nå kan du få bedre
det gylne partimerke. Hans denne tiden forandret fordager. Det drives verving til
foreldre var gamle omgangs- ræderen Thiimmel sin mekongshirden _ Norges nye
venner av Heinrich Himm- ning. I mars 1938, et år før
elite.
Fine
aksjeutsikter,
ler. Paul Thiimmel hørte okkupasjonen av Tsjekkoslogrosseretr med statsstøtte etogså til Himmlers gamle ;vakia, hadde Thiimmel medter endt tjeneste. Det er
venner.
delt sin Pr ager kontaktmann
andre boller det enn vassThiimmel hadde i et ano- «at fra nå av arbeidelr' jeg
graut og wienerbrød.
nymt brev allerede i 1936 kun for betaling».
Historie er ikke handling,
tilbudt sine tjenester til den
Generalstaben i Prag tvilmen litteratur. Cæsalr var
såkalte «2. Avdeling» i den te på hans oppsiktsvekkende
litterat og det er Churchill.
tsjekkoslovakiske
general- meldinger.
Men efterretMen vi står sterkere rustet
staben. Og hans tilbud ble ningstjenesten, det 2. Konenn både Rom og England
godtatt. Han arbeidet for tor, tok meldingene bokstatil å vinne krigsglorie. Tenk
denne tsjekkoslovakiske av- velig og satte igang med .å
på hele vår littelrære hær,
deling inntil februalr' 1942.
ødelegge sitt arkiv. Dette ble
på Rytter og hans tre døddelvis brent og delvis tranfødte sjåfører som ga sitt liv
Han klarte å overbevise spolftert til London hvor det
for Norge ved Randskleiva.
sine herrer i Prag om at han var i sikkerhet for tyskerne.
Og Koht: «Et folk som ikke
var en god mann for. dem. Offisere;ne i 2. Ko:r:tor reiste
kjemper for sin eksistens,
Man merket snart der i går- fra TSJekkoslova~Ia ~age:r:
har ingen livsrett.» Og ho:
den at Thiimmel va'r en be- før tyskerne marsJerte mn l
Unni. Det er «kvinne i krig»,
trodd medarbeider av den P'I'ag. Canaris installerte sitt
det. General Ruge er i gruntyske admiral Canaris.
tyske Abwehr i det eksklunen også mest litterat:- «Jeg
Thiimmel brukte mye pen- sive villastrøket Dejvi~e. Og
har sett at dette folk vil ikke
ger og den tsjekkoslovakiske han hadde med seg sm bedø,» sa han, da soldatene
efterretningstjenesten hadde trodde mann, Paul Thiimsprang fra ham. Og Nordahl
bruk for nyheter fra Det mel.. Han leide seg en leiligGrieg tolket de tusen hjems
tredje rike. Thiimmel var het I B:evnov under navnet
følelser da sønnen hjem ifra
stasjonert i byen Dresden og Dr. Ste~nberg. Herfra hadde
slaget sprang: «Vi vil ikke
S .
herfra forraOdte han tSJ'pk- han utsIk. tover h.ele Prag.
d
pIOnen var av den gamle garde som tmgdommen
d ø s l I. k en d ø.»
kerne navnet på de tyske
For SItt atrbelde for den
Ja, det skrev kaptein Norstolt,e på - Abwehr-agenter som arbei(Ports. side 16.)
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Norge

skrev i «Norge under okkupasjonen» (1945), s. 49: «Innbyggerne må adlyde okkupa-:sjonsmaktens bestemmelser,
innen Haagreglementets
ramme. Men landets lovlige
'regjering er på sin side avskåret fra å gi bindende direktiver for innbyggerne i
landet for så vidt angå'r de\res forhold i det besatte område.»

Misvisende
(Forts. fra side 1)

æresord på general Ruges eller noe ultimatum, slik
formet av C. J. Hambro (s.d.),
henstilling og samtidig som Artikkel 1 (Lovt. s. 475) kresom ble gitt i stortingsmøte på
total tysk kapitulasjon av statsministeren 25/6 1940 ut- vel'.
Norge overfor de allierte og
.
Elverum 9. april 1940, og s<{m
samtidig total alliert okku- ta~te at krIgen hadde vart 2
Det standpunkt Kongen i
ga regjeringen adgang til å
pasjon.
Riktignok
kjente m~neder. o~ Norge var .b~- lik~~t m~d britisk regjering
treffe de tiltak som var nødHøyesterett i 1948 ikke den Is~Iret. ! JulI kom fø~ste dIVI- offlSlel.t l~mto~ og som ble
vendige inntil Stortinget igjen
hemmeligholdte allierte ok- sJon hjem. fra SverIge, hvor offentlIggjort l august~sepkunne tre sammen. E. hadde
kupasjon, men eksilregjerin- ,der: var mternert, og .efter tember i avisene, eks. Af tenstor politisk betydning for den
gen hadde pliktet å forelegge )offlserenes ~resord. Emghet posten 20/9 1946, kan man
lovlige norske regjerings mynden for Høyesterett allerede i N or~e, SverIge og Tyskland. ikke komme utenom. KonBetydelige norske for fatdighetsutøvelse uader krigen,
1945, før godtagelsen 9/8 1945
Det er både internasjonal gen hevdet egentlig stand- teres lære stemmer således
derimot er det omstridt hvilken
av dødsdommen over Haa- og nasjonal mangel på stats- punktet allerede i 1940 over- med britisk «International
selvstendig rettslig betydning
land. Og ~ hva der er tra- manns evne at eksilregjerin- for den ulykkebringende og Law», f. eks. «Bostedets lov»
den hadde.»
gisk - samtidig, nemlig 7/8 gen 15/12 1944 vedtok lands- utrolige anordning 26/7 1940 og «landets kriminalloveT må
1945 ble svindelen med Elve- svikanordningen og 16/2 1945 om «den nåværende krigstil- vedbli å gjelde, medmindre
Selv med den reservasjon
rumsfullmakten åpenbart av rettergangsanordningen, sis- stand». 26/8 1940 hyldet de er ophevet av den okku- som er gjort i slutten av arsamtlige 6 stortingspresiden- te uten jury, når den 16/5 Kongen AdministrasjonS'rå- perende makt». Og Castberg tikkelen er den misvisende.
ter. (Dokument nr. 5, for 1944, pkt. 5, hadde vedtatt det som «fortjent av fedre- hevder også at «ElverumsIfølge det fullstendige re1945.) I Dokument nr. 2 det motsatte, nemlig: «kom- landet ved - å stå som mel- fullmakten» ikke har eksi- ferat fra Stortingets møte på
(1945) korrigert fra 9/4 petente norske myndigheter lomledd mellom de nåværen- stert.
Elverum 9. april 1940 (do1940 - uttaler presidenten, i samsvar med norsk lov.» de makthavere og befolkninkument nr. 2 1945) uttalte
C. J. Hambro: «Stortinget Jfr. straffeprosesslovens § 1: gen i Norge» og for «å oppDet er følgelig en oppgave stortingspresident
Ham _
bekrefter alene ved sin be- «Alle spørgsmaal om Straf - rettholde ro og orden - for for norsk rettsvesen å er- b l' o:
slutning den generelle ad- behandles efter de i denne hele nasjonen». Anordningen kjenne sannheten, så ikke
gang til å gi proviso'riske an- Lov fastsatte Regler», som 26/7 og . føl~ende om den miseren skal bli større. Nor«Presidenten har altså foreordninger som regjeringen for skyldspørsmålet ved § ~al~ke krI.gstII~tand ble satt ge er nemlig med i F.N. og
slått at Stortinget bemyndiger
har i den tid da Stortinget 357 er henlagt til juryen som l. sl'rkulasJon, Ikke de tyde- Europarådet og generalsekRegjeringen til, inntil det tidsikke er samlet.» Altså Grunn- kompetent myndighet. Haa- l~ge ~ongsord om ok~~upa- retær Smithers vil forlange
punkt kommer da Regjeringen
lovens § 17 med forbud mot land ble dødsdømt av lag- sJonstIlstand. De herJmger raport fra alle medlemsland
og Stortingets presidentskap etå endre lovene. Domstolene mannsretten uten jury. (Også som ble følgen brøt" den «ro over hvordan de oppfyller
ter konferanse innkaller Stortinkan ikke sees underrettet om andre lagmannS'l'ettsdommer og orden» som altsa hersk.et sine plikter
(Aftenposten
get til neste ordinære møte, å
opdagelsen i 1945 av falsk var særdommer uten jury.) før, og Ko.ngen ga ~en tII- 31/8 1964). «Internasjonal
vareta rike:s interesser og treffe
«ElvetTumsfullmakt».
Høyesterett godtok dommen stand som mntrådte sm kor- Juristkommisjon»
foreslår
de avgjørelser og beføyelser på
uten å ane pkt. 5 eller pkt. 17 re~~te betegnelse som. borger-!ombudsmenn i F.N. fOT menStortingets og Regjeringens vegFor e~hver nor?ma~n. er i Sovjetavtalen om de like- kng: «Det som kanskje smer- Ineskerettighetene (Dagbladet
ne som må ansees for påkrevd
det f?rtvilet at eksIlr.egJer~n-llYdende avtalevilkårs ikraft- ter meg mest av a~t, er de~ 21/10 1965). Men idag nekav hensyn til landets sikkerhet
gen Ikke oppfylte sm plIkt tre den «straks ved under- uvæpnede borgerkrIg som na tes
gjenorr"lgelse
etter
og fremtid.»
til å forelegge alle avtalene skriften». Høyesterett ante pf:går hjemme i Norge.» Det straffeprosEssLoven § 414, der
m~d Tyskland og med de ikke engang at den dømte i bl.e ~:lgt 24/12 1940. Jfr. Som- krever det når falske dokuDerefter fulgte en !replikkallIerte før Høyesterett. Nor- et
alliert-okkuper~
land. :~-:c.rre!dts,
m~d
Kon~ens menter har vært benyttet, ;veksling:
ge hadde da sluppet skam- Denne på mangr: måt:, .' ::erk]ennelse, l 1947 Wglt- slik som falsk «Elverumsfull~en, dødsdommene og ut-Iugyldige dorn ble -pre~udiklt I Le: «Kong Haa~on VII Ta- makb, falsk krigstilstand ved
«Førre: Jeg vil spørre hvilken
g~ftene med selve rettsopp- for det såkalte rettsoppgjør l~r», henholdsvIs s. 38 og anorrdn. 26/7 1940 "og fa!sk
hjemmel man har i grunnloven
g]øtret og de lange fe.ngse!s- (~g man går fremdeles ikke SIde 40.
oversettelse av v:apenstIllfor en sådan beslutning. Jeg
straffene. Hadde. eksilreg}e- med på gjenopptagelser!
Hva er sannheten, Kon- standsavtalen, som l det hele
går ut fra at den er der, men
ringen unnlatt sme ulovlIge
o
gens standpunkt eller eksil- tatt ikke engang var kjent
jeg vil spørre hvilken paragraf
anordnI'nger eller opphevet
Skriftvekslen mellom Kong
d d d d
." d
det er.
.
'regjeringens? De som ikke ve
ø sommen pa
en
~em. eller etterhånder: offent- Haakon og britisk ~'egjering tør se sannheten _ så sørge- unge Haaland, som først ble
Stray: Det gir seg av seg
hgg]ort de hemmehgholdte er en offisiell konstatering lig den enn er _ i øynene NS i desember, etter 10/6
selv, for vi har en bestemmelse
overenskomster ville masser av at bare norske borgere'.
k d l
Og va; 1940 § 414 krever også
om at Regjeringen kan gi proør s dan ba er: vterre · t' Iser! gJ' en~pptagelse
av menneskeliv vært spart.! deltok i annen verdenskrig. ?kJk
<<når
nye
f
visoriske anordninger i det til..
"
'11 S f ' '11'
. b 't' k
tIe
e
eVIss e or le .
.
Bare den VIktIge vapensh -lom nVI Ige I n IS e s yr- h
k'l
. . g
g nn kjensgjerninger
opplyses» \ felle Stortinget ikke er samlet.
stand og de allierte okI::upa- keI'. Og Kong Haakon avsI ut- t'~s f e .~/e~]~rm ~n d ru eiEks. både tysk og alliert ok~
Det er den samme fullmakt vi
sjonsavtaler ville ha umuli g -, ter sin skrivelse 6/9 1946: .1 N orsl It·e t me d de tny f' kupasjon av Norge den siste"
gir nå.
O'jort effektueringen av den «at mine landsmenn deltok'~ ? o'r~eo u J~~l et ~ ss
vedtatt 16/5 1944 'effektuert
Førre: Hvis Regjeringen har
~sannfE'rdige
krigstilstand
'i de britiske krigsanstrengel- .erd·t tt aPfens l s dan ekn' g ars 8/5 1945 ved «en 'alliert eksden fullmakt, behøver den ikke
"
.
ve a
or vel' ens n en
.
iflg. anordning 26/7 1940 m/edo sMer sa lanfg~ ?lel.t ~ar mtUlI g .» varighet.
pedisjonsstyrke» og ved pkt.
å få en ny.
dødsstraffanordningen
3l
er ~nn nVI I~ mnsa svar
5 pålagt å respektere norsk
Getz: Fullmakten ligR;er i si1941 og anordning 22/1 1942 nemlIg forb':l~t 1.Grl. § ~5 og
Der er utarbeidet på en- lov. Alliert okkupasjon varte
tuasjonen, vi kan ikke begynne
om inntil dødsstraff fo'r et v~d demobilIsermg, vapen- gelsk et forsvarsskrift over- ca. ett år og forløp liberalt,
å granske etter paragrafer.
medlemsskap i NS tross art. stIlstan~ .m. m. og bekreftet fO'T den krasse kritikk, hvor slik som den tyske i DanPresident Hambro: Det er
50 (Lovt. 1910, s. 501) med ved bntIsk betegnelse om endog norsk ~orgerkrigs- mark de første årene og i
en helt riktig bemerkning, og
forbud mot «fællesstraff», k;rigstilstand som <<inter.na- men~alitet . e~ gItt uttrykk Norge de fø'rste månedene,
Stortinget bekrefter alene ved
som norske dommere ikke ISJonalt rettsb;-udd» og allIert for l forskJel.lge ordelag fra som Kong Haakon 26/8 1940
sin beslutning den generelle adkan ha vært oppmerksomme betegnelse p~ . avtale~e. 16/5 sv~r:sk, amenkansk, tysk og hyldet Administrasjonsrådet
gang til å gi provisoriske anordpå, mens Niirnbergdommer- 1944 «om SIVIl admmlstra- bntIsk hol~ med fremhe:relse for å ha medvirket til. Jfr.
ninger, som Regjeringen har i
ne frifant når der bare fore-sjon" og jurisd~ksjon i no.rske av at NS Ikke var naZIster, IRt. 1946, s. 703, som erkjenden tid Stortinget ikke er samlå medlemsskap i N.S_D.A., omrader befndd av allIerte ~en :rar klar over okkupa-Iner tysk humanitet ved å
let.»
som hadde et nazistisk pro- styrker». Jfr. pkt. 6, at nord- I s]onstIlstand. Det nye forsvar unnlate «å stille for retten
gram. mens NS bygget 'på I menn var . <<u?derlag~ alliert! overfor utland:ts
~ritikk Ien lang rekke fanger som de
Av dette referat går det
et borgerlig, ..konservahvt
rett, VII Ikke blI ansett Ih:v~er retten
ekSIl lov- i kunne ha dømt til død~n. for klart frem at «fullmakten»
program. I N~rnberg ~le som medlemmer <l:v de norske gIVnmg, basert pa den falske Isabotasje og deltagelse l Ille- ikke fikk noe ekstraordinært
for. ~.lag om. D.)~rhstraff ''lvv. '. St v~pnede styrker l denne for-Il og nytteløs.e. «Elverumsfull- gale organisasjoner».
omfang utover rammen av
fordi kolle ' dlV straff var bmdelse». Norske «enhetel!,» makt», offISIelt kassert av
hva grunnlovens § 17 herettsstridig og umennes~eli~. fantes ikke, bare frivillige. stortingspresidenter og korriEt rettsoppgjør ved ekslle stemmer om adgangen for
I Norge fi 1zk derimot en 01- Derfor ble der av England og !gert av stortingsr~fer~t for særdomstoler og etter poH- regjeringen til å gi provisofiser 12 år, stillingstap og USA som nevnt· foran /1945. Prof:ssor SkeIe papekte tiske partilinjer iste.detfor riske anordninger _
dvs.
ø1"onomisk straff, one~satt av loplyst 3/5 1945. - søkt kon- allerede l 1945, at «Elve- etter
~aagerkonvens]?nens fullmakt til å gi og oppheve
Høyesterett til 10 ar pa grunn ,ta~t med Svenge, og .n?rsk rumsf~l~ma~ten» var grunn-I klare skIlle m~llom k~Ig o~ anordninger vedrørende hanav hans militære fortienes- MIlorg «ble først J?obII~sert Ilovstndlg, Ikk~ vote1rt over: okkupasjon VII aldri blI del, toll, næringsveier og poter. Han hadde kiempet tan- ved tys 1zernes kaplt~lasJon» og at ~er aldri hadde h~rs-. 'respektert ..Jfr. J?reY~llssaken liti. Det ble ikke formulert
pert sålenge der foreko. m (R~. 1946, s. 702, SIste aV-I ket ~lIk l~vløshet, skJønt; og Syd-Afrika-sltuas]onen.
noe skriftlig forslag og ikke
noen våpenkamp mot o tys- s.mtt) .. Etter 10/6 1940 f~re- han. Ikke kJen~e den hem-.
~""l" ...e Helliksen.
votert over forslaget.
kerne og til han leste vapen- .lIgger Ikke noen norsk kngs- I melIgholdte allIerte okkupa(Forts. side 14.)
.stillstandsavtalen og avga erklæring overfor Tyskland sjon.
Professor
Castberg
--0--
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O

(Forts. fra side 8.)
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lig medlem av NS? Egen- skrik. Under passasjerenes
interesse var utelukket. Det bifallsbrøl ble Rulle ublidt
va'I' ganske opplagt at han lempet av trikken.
hadde alt å tape og intet å
Forunderlige verden.
(Forts. fra side 5.)
I Rodes kasse var ikke uut- I Men selv om Rulle var vinne på det. Hva var hans
Kort tid etter døde han,
Alexander
M o iss i
som Itømmelig.
aldri så søkt og fetert så for- motiver?
ensom, fattig, og allerede
gjestet i T o 1st o y s «Er
Rulle var det elskverdigste hindret dette ikke at han og
Man kan straks slå fast at glemt.
ist a~ allen Schuld», også det In;enneske u~de; solen, n;ten hans næ'rmeste venner var hans tilslutning såmen ikke
Relator.
en kJempesuksess.
,nu var han tIl :,,11. avvekslmg gjenst~nd for ads~illig sl~d- skyldtes noen overdreven
--0-Moissi va'r den typiske vir_lofte omorsk ?g trn:a~e,1:
der. ~ .det smaborge~hge kjærlighet til tyskerne. Han .------'-----------;
tuos som iskaldt beregnet
Pa de~ tId oppLraace ~et Chnsh~ma. ?elv ola .han Ikke såvel som de øvrige «landssine virkemidler. En aven P r I n ses seM a r I a synderhg skjul pa SItt «man- svikere» - fy pokker, for en
skuespillerne fortalte en- Chr i sti n a i byen. Hun ly a.ttachement>: som den svindel med ord! - så på
I KIERSCHOWSGATE
gaClg signaturen at han nes- ga under utfoldelse av. n;te- am~nkanske
dikter
Walt dem med ytterste mistiI"o. Og
ten fikk sjokk da Moissi like, gen re}dame. danseforeshllm- Whltman kalte denne sin skulle det usannsynlige ha
h o Ide s ste n g t for ~
etter et av sine store ut- ger pa Casmo Teater. Man egenart.
skjedd at han virkelig «holdt
besøkende i tiden fra ~
brudd et utbrudd som fikk skulle ikke være meget av
Da Rulle høsten 1940 med» dem så ville de etter
og med 4. j u l i t i l
publikum til å sitte som en Sherlock Holmes f~r å meldte seg inn i NS, truet ganske kort tid ha kurert
og med 8. a u g u s t. ~ ~
fjetret midt på scenen spur-I oppdage at herr var det Ikk,e hans omgangskrets ham med ham for det. Vi glemmer
Post mottas som vanlig, ~
te hmr: med lav stemme: «Du, nødvendig å kikke etter i fullkommen ostrachisme hvis aldri ukerevybildene som
men en kan ikke regne
wir trinken ein Glas Bier Gothakalenderen - prinses- han ikke øyeblikkelig meldte viste de tyske troppers innmed noe omgående svar
nachher, nicht wahr? Culm- setitelen var et uhyre dumt seg ut igjen. Han nektet. Vant marsj i Uktraine, mottatt av
hvis svar kreves.
,
bacher Hof vielleicht.»
impressariotrick, og Rulle som han var til liv og rørelse befolkningen med jubel og
Noter ovenstående, så ~
Mayoltea~rets første se- var ikke nådig i sin kritikk omkring seg fulgte nå lange blomster i overstrømmende ~:n~:::el~!~r t:rf!~~:~
song ble litt aven triumf av den~lags metoder. ~et var og tunge år. Ofte var det som begeistring for å være kvitt
rene i denne sommer- it
for Rulle. Aften etter aften synd I?a den a::me pirmsesse, ensomheten knuget ham ned. bolsjevismens ulidelige åk.
tiden.
~
fulle hus.
som VIste ~eg a være dat~er Hans trang til selskap kunne I løpet av noen få måneder
aven beskJeden vertshuseier bli overveldende.
klarte tyskerne ved sin klosFOLK OG LAND
Og teatersjef Rasmussen i Hamburg, for hun var slett
En aften vi skulle til en sethet, arroganse og brutali- ~
~
var ikke knepen på gasjene. ikke uten talent. Flere av tilstelning nede i Presseklub- tet å vende denne begeist'ring ~
FORBUNDET
Aldri inntil da er nOTske hennes «dansebilder» hadde ben traff vi Rulle utenfor.
om til dødelig hat. Hvor Z
\
skuespillere blitt bedre på- en egen sprød
. k eIg
l' - - - - - - - - - - - - - og'mntagen d e
- Bli med opp, foreslo vi. rna°tte 'kk
I e d en som vIr
skjønnet. Selv en skuespiller ynde.
._ Nei, det kan jeg ikke, sympatiserte med dem for- ~.o-~ _ _
med
KRIST N EVE N N E R
, en enslig replikk kunne
Da pubilkum uteble til svarte han, J' eg får ikke lov. t Vi'1 e over d enne mange l pao
hver måned heve en gasJ' e henens forestillinger, kom' - Hva skal det bety?
d en mest elementære for- Har du lyst til å treffe gamle vensom var klekkelig selv etter
ft
at impressarioavgiften på 10 hun i en alvotrlig knipe, og
- Jeg er nektet adgang.
nu.
ner i et åpent miljø? - Kristne
prosent _
til impressalf'io i sin nød henvendte hun seg
Temmelig e'rgerlig tok vi
Det er all grunn til å tro Venner møtes den første fredag
Rasmussen _ var fratruk- til sjefen for «Den rødte lyk- et øyeblikk etter fatt i Pres- at Rulle i likhet med andre. hver måned i Collettsgate 43. Etter
~ ket.
te» i håp om et engasjement seklubbens leder.
ansvarsbevisste og fedre- en tale er det bevertning og ander. Rulle opptok dette me- Hvorfor får ikke Rulle landskjætrlige nordmenn slut- ledning til selskapelig samvær.
Teatrets eier, Nobel Rode, get unådig. «Vi skal ikke ha være med?
tet seg til NS i bevisstheten
klaget stadig over at endog noen prinsesser her», ropte
- Vi vil ikke ha seksuelle om at det var den eneste
Møtetid kl. 19.30.
med fulle hus så ble det un- han sint. Hvorpå den arme' avvikere her.
mulighet for effektivt _ el- ~.o-.o-.o-.o-.o-.oderskudd.
supplikant rett og slett ble I Han brukt, e forresten et 'ler iallfall noenlunde effekRulles neste entreprise var kastet ut.
annet ord.
tivt - å bekjempe de tyske i
kabareten «Den tøde lykte»
Men Nemesis er alltid på
- Sludde'r og vrøvl, sa vi. inngrep og mildne virknini Chat Noirs gamle lokale, vakt. Kort etter kom tUTen Rulle er 80 år. Han er en gene av dem. Han kunne ik-.
også den med Nobel Rode til Rulle selv.
kulturpersonlighet som det ke rolig se på at alt det som
som den økonomiske ryggFor kunstlivet i hovedsta- ikke går an å behandle på han gjennom et langt liv
rad.
den var denne siste utkastel- den måten.
hadde holdt høyt ble gjenMen her ble publikums- se ikke noe særlig tap, tvertFritt Folks varmhjertede Istand for fremmedes inntilslutningen langtfra den imot vil vi betegne den som I sjefredaktør, dette blads for- blanding.
i
man hadde regnet med. en vinning, for nå ofret han tjente redaktør, trådte til og
Vi vet også at den sterke I
Tross et lødig og avvek sl en- seg helt for sitt egentlige fag, understøttet vårt syn.
nasjonale følelse som besje- i
de program og tross etablisse- impressarioarbeidet, og ut- I Det var forgjeves.
let NS-kunstnerne var en
mentets optimistiske navn foldet her all sin eminente I Vi løftet på blendingsgar- bidragende faktor til hans
ble det langt mellom de fulle dyktighet. De følgende ær Idinet, og derned, e på gaten tilslutning. En bevegelse som
hus. 20-årenes knugende de- betegnet utvilsomt toppen på sto Rulle og kastet et siste tellet navn som Knut Ham presjon, som holdt på å ta hans virksomhet. Den ene blikk opp mot vinduet som sun, Cally Mon I[" a d, Søknekken på så mange av oss, internasjonale stjerne etter for ham symboliserte sel- ren On sag e r, Finn H a lIa sin døde hånd ove'r de aller den annen hentet han hit- skap og avspenning. Så snud- vor sen,
Sigurd E l de fleste foretagender.
«Den opp til ravnekroken. Aldri de han seg og gikk langsomt ga r d, Karl H o l ter og ~
~
røde lykte» ble aldri rød.
har det stått slik blest om og duknakket sin vei, svik- en lang rekke andre kunne ~
~
Også nå betenkte direktør Rulles navn.
Pa v lova, tet av sine gamle venner og ikke ha noe lavt og svikaktig <)
<)~
Rasmussen sine kunstnere Gigli og hele rekken av nå også av sine nye.
over seg. Det at hatpropa- ~~
og artister med rundelige store navn optrådte under
Men ved andre leiligheter gandaen fra London måtte ~
,
gasjer. Skuespiller Ragnvald etiketten «Direksjon: Ru-Ilot han seg ikke avvise.
ty til forvrengninger og
W ing a 'r skulle hver aften dolf Rasmussen».
Dr. A 'r b o holdt en aften åpenbare løgner i sine forsom det lenge har vært
ved forestillingens begynnelRulle ha'l' alltid vært hva et lite selskap for noen ut- søk på å mistenkeliggjøre na- ~ umulig å få tak i, har
se tre frem foran teppet og I man kaIer «en herre på valgte venner. Man var fer- sjonale kunstnere styrket ~ det lykkes oss å komme
ønske publikum velkommen. Ibyen» . Når han spaserte på dig med cocktailen, og vert- ham ytterligere i denne opp- ~ over til meget rimelig
For denne velkomsthilsen, ,Karl Johan kappedes våre innen skulle nettopp be til fatning.
pris. R. Astrup Nielssom ikke oversteg et dusin honoratiores om å hilse på bords da det ringte på entreEtter den såkalte flrigjøsens «Eventyret om 'Solord, oppebar han en gasje ham. Han kjente alle av be- klokken.
ring sto han mer alene enn
'bris'», 288 sider, rikt
som - naturligvis fratruk- tydning, ikke alene innen
Det var Rulle, en feststemt noensinne.
illustrert, kan vi levere
ket 10 prosent impressa!rio- kunsten og pressen, men I Rulle i smoking.
En dag skulle han ta trikinnbundet for kr. 10,- ~
gebyr til impressario Ras- også spissene innen politikk, I - Jeg hørte dere skulle ha ken ned til byen. En patrio+ kr. 1,30 i frakt, for- ~
mussen - etter hans eget si- vitenskap og næringslivet. selskap, sa han, og så stakk tisk passasjer forlangte beskuddsbetalt, eller even- ~
gende satte ham i stand til Og hvis en, som ikke tellet jeg oppom. .
stemt at Rulle skulle kastes
tuelt med tillegg av ~
å leve sorgløst et helt år et- særlig innen sitt respektive
I all hast ble det satt en ut - han ville ikke sitte ved
gebyr ved oppkrav.
~
ter engasjementets avslut~ fag, fikk et nådig nikk og ekstra kuve'rt for den uinn- siden aven «landssviker».
Bestill snarest da opp- I)
ning.
smil av Rulle følte han seg budne gjest.
Den lille mann, som noen få
laget er lite.
~~
Som man forstår var imid- tydelig beætret.
Rulle var i strålende hu- år tidligere ville ha kroet
~
lertid grunlaget for denne
Han var den fullendte 8el- mør, han var selskapets seg i dagevis etterpå hvis ~ FOLK OG LANDS
grand seigneur-innstilling
skapsmann med en vittig og midtpunkt og tryllebandt al-I han hadde fått et nikk fra ~
BOKTJENESTE
meget sviktende, og det varte Iåndfull konversasjon, og- han le med sitt vidd og sine den fete'rle impressario var : Boks 3214 - Postgiro l 64 50. ~
da ikke lenge før alvorlige I hadde et utrolig- forråd av sprudlende historier.
nå den store mann. Man ~
~
vanskeligheter meldte seg. anekdoter og historier.
Hvorfor ble han nå egent- fulgte villig hans nasjonale ~.o-.o-Q.o-.o-.o-O'.o- ....~~
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SIDE 12

På EI-dsvoIl Landsgymnas ·

LØRDAG 9. JULI 1966

Iså tyskarane funni det naud-Igymnas. Dei norske forsvars- elles ikkje einaste gongen
å få tømt alle husa for stillingene ved Strandlykkja dette hende i okkupasjonsI folk langs etter landevegen og Tangen var oppgjevne, åra. Det same skjedde både
(Forts. fra side 4)
lEg spurde kvar han etla seg' ved stasjonen det var I med di det såg ut som tys- i 1942 og 1945, delvis og
't l'
T k
av med bilen og fekk til svar ikkje mange og få alle karane var i ferd med å koma i 1944.
re ml
ra Jøsar.
ys arane
. ' Oslo. «Aber die'nors
ke b ort f rao omraOdet. AI- l. ryggen paoeld
· 'Isen frao
h dd
rtt
b ' at det var til
over
--0-sdomt . fall e da vegsvam an- Menschen da oben dtirfen le som ikkje var vel gang- vestsida av Mjøsa. Lasarete l u or en over orma-.
.
.
'.
f
d
l h'
·kl· o
brua ved Vormsund kunde dIe mcht hler absteigen?» køre , og'kke~.vhardvde kels~ slI- tet ~arkt avvldl ta, og del fSlara
5 O
t'l l tt
tt k ' Id
(Men dei folka der oppe, kan, e som l Je a e oml seg og sJu e so a ane vart ytl tSdU t ny ka fanone t og ikkje dei få stiga av her?) unna tidlegare, vart samla te bort, surne til Stensby og
(Forts. fra side 5.)
mo
e nors e orsvare .
o .
t I t b'l
d
n
Ak
. k h
e
a
Kar stort mannefallet i spurde eg. «Ja, gjerne», kom Pd efln dS. ort'lasOellt somS.~tfo Dsumkt
LI. b' ers sJu le us. Glyptoteket
ved
Dantes
d h '1
o t k·d
't svaret spontant og uventa er er 19 l
s o ur. Ja ø- o er le 19 ord na ve opp
e
e ~klke. varNPak ys Slrt , veIk Det tedde som han helst va; ren har berre fått order om etter seg og tok høgtideleg Plads. Men det kan falde
eg l Je.
o re va
no
. o
.
.
.
Ok'
t· d' f
l I ' t l
dO k
vanskeligt at f()lrtælle, hvad
båta over Vorma til Stensby gl~d til a bh kVIttodeL ~g ~ øyra ~ ve og se Ja. el, a~~·o
samade~ tak .om man så derinde. Det var en
men dei fleste som var hardt del som vart. enda . my. kje vangsevda uedr e kPassasJhera-1 efg l anemna ehl o ngsb l k K
t d
'kk l
o
l.t t Id
l t·
gladare var del oppe l bIlen ne av er et unde øva 'angane som han adde hatt sym os
uns, er l e asara og l e o e om as m g .
'.
.
.
. b
MO.
d
'1 h' l . l
der sig beskrive. Kunstgen·
t'l l
tt t' El for el og eln for em vart est. en nar Ingen av esse I tI
Je p l asarettet, og det
k om b emveges
lasare e
..
.o
k·
kr·
b h · D·
standene var som Drømmepå landsgymnaset går eg ut del hJelpte ned. Og sJaføren s Jøna tys , og lte VIsste rast ut or an.« le Norwe- billeder, men med den Foro
'.
køyrde vidare mot Oslo ålei- kva som hadde hendt om ger, ach Gott! die hab' ich
.
fra. I alt var det der tIl slutt
M
k·
't morgonen trudde dei like vergessen Lasz sie laufen' skeI, at det VI oplever under
9 døde e' 20 30
.
11
ne.
en mors ogmgane v a r ,
. . » D
S
d
.
,l
- o ~el~ e er tekne gjestfritt hand om av godt at det bar i fengsel med (Nordmennene, å! dei har eg røn.:men og øvnen er:u en
mmdre hardt sara l elt par h
.. t
t t
. dei som noko anna Ocr "o gløymt Lat dei gå sin veg') I KololLatur. I et af Malenerne
klasserom . sk leb g do
usmora l In erna e , og Sl,
. 5 ,oa.
d
t D l
Fl
l
u
y !la ~n, dan innlosjerte i pensjonat i vart dei altså «kasta av» på Så vart sjølvsagt gjort. D-?i var en. øvers e e. en
ago~ dessutan no~re fa med Eidsvoll. Der vart dei buan- Eidsvoll landsgymnas, og fekk uniformane sine om- dekoratlOn, men mg~n ,:f
mu~dre skad~r pa halmbose- d n t ·d
d St
d- kom i gode hender. Slik for-Ibytte med sivile klede og Flagene bar n?get NatlOnahne \gymnashkksalen.
l;kkjla ~a~l s~~tt~~en n~~~ke klårar eg meg samanhengen smatt vonom før gjennom t~tsmærke. Mldtstykk~t udDa tyskarane tok over la- hæren hadde dre i se atten- i dag.
dei tyske linene fram til gJ~rde en Mængde Ba~e, af
sa::ettet, var det, som alle~ de til nord om H~mar~ og dei
o
heimstaden på Lillehammer- hVIlken Grund man gar ud
reIde nemnt avtala, at del k d k
h'
tt t'l M
Gravplass pa gymnaset.
deira på fra at Underlaget skal foreun e ome eIma
l
oro
.
o
Ikanten . Folagane
~
t'll
V d D'
S ·1
s koU Id. e t a k a seg av nor d menn skogen. Det var det no ikkje
.Sa var det semare pa for, , Vilbergskulen vart flytte inn Sle
an.
Isse
eJ ere
pa lIke fot med tyske. Det
d
t'l
mIddagen denne onsdagen Itil Akershus og sat der til Ivar bemandede med Søfolk
agane
. . søkte meg' ut i 'uni
,
. gong. E'm mange .
h en d e b erre em
. l.
at doktor Lleblg
u d en b es t em t e O mn·ds. D er
lastebil var komen inn frå
KorleIS det l røynda h~dde til ein konferanse. Det gjaldt
J.
var intet Perspektiv i Malefronten med ein .dø? nord- seg .me? d~nne o hendmga, å få gravlagt dei døde frå
~ed d~tte er soga o~ riet, m~n det skuI de måske
mann, og dokter LIeblg sende vart IkkJe ~ell~ klart for :meg, lasarettet, i alt 9. Det måtte kngs~en~mgane og lasaret I heller Ikke udtrykke nogen
bod på meg. Det viste seg å ~ør e~ for .1kkJe lenge sIdan, skaffast likkister til dei, og ~et p~ EIdsvoll landsgymn~s bestemt Ide. Man kunde
vera ein norsk sjåfør, den l «!<n~en l. Norge» v~d Den dessutan finnast ein høveleg l ~pn!dagane 194? s~utt, slIk spørge: «Hvad er det som
same som er nemnd i «Kam- Kngs~lst?nske Avdelmg,
plass til ei mellombels grav- del ,star for ~eg l mmnet no jKunstneren vil have frem
pene på Romerike og Hede- kom !ll a lesa om kampane setjing. Tyskarane hadde no 25 ar etterp~. 14 ~agar. etter med sit Maleri. Han må jo
markenl». Han hadde køyrt h.er pa grensa mellom. Rom~- broti igjennom ved Strand- dette var h~lle kngen l. ~ør-I have haft en eller anden
for tyskarane, om friviljug nke og Hedmark I apn! lykkja, og det leid mot slut- N.oreg avblasen. Det ~nhske Hensigt med det, men hvileller ufriviljug, veit ein ikkje 1~40. Sa:ma~hengen er da ten med lasarettet. Eg sette hJelpek.orpset, ~om d~t had- jken.» Den kunstforstandige
sikkert, var komen for tett slIk:
DIstnktskommandoen meg straks i samband med ~e von sett. sa store. voner f' Kender sigør formodentlig:
opp under eldlina og vart f~r den. nors~e hærstyrken likkistemakaren vår i Eids- tIl, var ~et hte gagn 1.. M~d «Sådan noget kan kun forråka av eit drepande skot. ipa austsIda .MJøsa ha?de tys- voll. Han kom både med norsk~Je;p hadde del fatt, stås af de særligt begavede
Han vart lagd i eit rom for da?, 16. apnl s~ndt em tr?pp materialer og hjelpesmenn, h,:ve tIl a kon: a seg unna Mennesker.» Og, det kan der
seg, stelt om, og likkiste vart skIlauparar fr.a Espa g]en- og det gjekk fort' å få snikra fra Romsdalen, men ?en være nogen Mening i at sige.
skaffa. Lensmannen i Eids- nom .skogen l ~tange All- i hop dei 9 kistene. Gravplass norske ostyrken laut kapltu- Den franske Malerkunst i
voll vart vitra, og han syrg- menm~g fram tIl Spetal~n vart funnen bortanfor id- iler~ pa And~lsnes ~en 3. Nutiden (såvel som den tilde for å få kista sendt til ~g Lys]ø.en, med d:t førernal rottsplassen; det var vanske-In: m . Nor~a~~~el~s. fra fMO-lsvarende danske) kan være
heimstaden hans på Løren- a koma l ryggen pa ty~kara- leg å finna sandjord annan! sJøden av le.
~lgedn ram ligeså meningsløs som vore
skog.
ne ved Morskogen stasjon og stad Ein liten flokk norske: g.o t og ve em man~ en~o, Drømme, der optages f()lf'
'skjera av sambandslinene
Id· t
t k' f
"tIl den endelege kapltulasJo- fuldt Alvor i de øJ' eblikke
· b k
o d'
.
t so a ar, som sa
ngs angar i ne . Trondheim 10 J'uni og
,
d
Slutt på kampen ved Strand- eIra a over pa en emas ~ på Vil berg folkeskule like i', n I .
.. ~'
'hvor de fylder Bevidstheden.
lykkja.
vegen som fanst. I?et var l nærleiken, vart dagen etter ,tKonge~ med hell~ nks",tyret Der fortælles, som bekendt,
På gymnaset hadde vi ik- a~ler verste snøløysmga med sette til å grava. Gravene dr~g l utlegd tIl England. at de Drømme, der synes os
kje høve til å fylgja gangen I?JUp og roten snø. Hell~r vart gjorde i stand med :Helle Noreg var dermed ok- at strække sig over Timer,
i kampane på Morskogen og IkkJe var det fyrsterang~ skl- namnekrossar, og slik stod k~pert av tJ:'ska~ane, og vart i Virkeligheden kun hall' en
Strandlykkja. Det hende nok lauparar al~e som drog l veg, dei til ut på surnaren, då sa verande I 5 ar.
Varighed af få Sekunder.
ein gong eller to, at ein ut- og ~ed sklbun~de~ var det kistene vart flytte til kyrkjeFor Oslo og Osloområdet Men under Søvnen regnes
sl~ten norsk.sjåfør var innom mykJe godt 'pa em slur:np . gard på Ham'ar, så vidt eg var det alt 15. ~pril. me.d der ligesåli~t som i EvighekJøkenet el kveldstund og Men det var lIkev?l doet h~ste veit.
tysk samtykke sklpa elt Sl- den, med TImer og Ar.
fekk ein kopp kaffi, men det av det som stod tll ra~velde,
Det er mange småting som vilt norsk forvaltningsorgan,
I et av Glyptotekets små
var folk som var rekvirerte o~ om kvelden kom del fram kjem fram i minnet både frå det såkalla Administrasjons- Sale hænger et Maleri af S.
til å køyra mellom Oslo og I t~l øvste g~rden under Ly- alvorlege og mindre alvor- råd, som frå 24. april av vart P. Krøyger, forestillende et
Ei~svo~l, og de.i had~e i.kkje Sjøen. GrYbd:~g onsdag m?r- lege hendingar, når tida har s~tt under tilsyn av.ein tysk «Selskab på GI~ptoteket»,
melr a fortel]a fra sjølve gon b~r det ".a .ned mot MJø- fått lagt sitt slør over dei. nksforstandar
(Rlchskom- fira Aret 1888. Et sadant Makampområdet enn det vi sa. De~ tok Stlll.lg og opna eld Då gravarbeidet vel var un- missar Terboven), og etter ler i kan enhver forstå, endda
sjølve vis~te.
mot em konvOI som stod et- nagjort, og soldatane var k:rart ~ek~ n:yndet s.itt ut- uden Kommentare~. De~ stoMen sa hende det :101~0. ter lande,:,egen ved Morsko- samla til bortmarsj ved gym- VIda bl a gJ:lda helle det re selskab af den TIds VIdenDet var onsdag 17. apl"ll htt ge~ sta~Jon. Ataket kom nastikktrappa, kom den gode hærsette omradet. I fyrst- skabsmænd og Kunstnere er
ut på formiddagen. Ein stor heIlt br.att o og .uventa, ?g internathusmora vår med eit ninga av mai kunde gymna- et ædrueligt Symposion, men
lastebil kom køyrande inn hadde bl a byrJa med lItt stille ynskje om å få span- set på Eidsvoll koma i gang samtidigt er der givet en virpå tunet og stana borte ved framgang. Men tJ:'skaran,e dera mjølk på dei _ mjølk att. Elevane vart bodsende kelig Karakteristik af hver
fjøset. Sjåføren steig ut og samla seg fort og gjekk pa, var ikkje kvardagsdrikke for og møtte til ny skulegang. enkelt Person. Frisørfaget
tok vegen bort mot lasaret- øvde o~ veltrena soldatar krigsfa~gane allvisst ikkje i I Men ikkje avgangsklassene. har ikke været meget udviktet. Men på lasteplanet sat som del var. ~en norsl~e rik~leg me~gd. Del drakk: Examen artium var det uråd let i Slutningen af forrige
det fullt av folk, ei 10-20 troppen var for h~en. og veIk som kalvar. Før dei drog I å halda denne våren på Arhundrede, hvilket ses på
i alt, gamle kvinner og menn og kunde. heller lkl~le nytta nemnde og doktor Liebi.g at grunn av all uroa. Dei av Herrernes stirittende Hårmesta alle i ~op .. Så vidt eg Iut .rendet l det ele.n dlge føret; han gjer~e skulle hatt' eit elev~ne som ynskte det, kun- væks~. Kjolesættene hænger
forstod var del helmehøyran-I skIene var. den emaste føre- par av karane til hjelp og de fa ta prøva om hausten;, omkrmg dem som Sække, og
de på Morskogen. Men dei, onen d~l hadde: Det vart opprydjing i lasarettet, om men dei andre fekk på Eids- der er ingen Læg på Benvar heilt ute av seg, visste Ida fort t.ll at del drog seg. det va'r einkvan som var vil- voll som elles i landet sin, klæderne. Deres Holdning er
ingenting å fortelja om kvar attende tIl ~kogen same ve-I jug. Det meldte seg straks eksamen etter standpunkt-. skødesløs; runde Rygge og
dei skulde av, trudde helst gen som del var komne.
to som so flytte over dit.
karakterar, som Undervis- skrævende Benstillinger.
det bar i fengsel med deL
I dette ståket, ved dette
'
i ninp';srådet
for den høgare Men dett" er vel ingen Tvivl
Om litt kom sjåføren, ein overfallet eller snarare like IOg så vart det slutt.
skuI en hadde vori føre tenkt om at den indre Kultur VClr
tysk soldat, attende frå kon- etterpå, med tanke på nye
Eit par dagar etter var det nok til å rekvirera innsendt Istørre end det ydre Antræ1{.
feransen med dokter Liebig. brååtak av same slaget, har heile slutt på Eidsvoll lands- tidleg på vinteren. Det var
Nu om Dage er vi jo alle
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til stentaket. Ledet av tyske utføre arbeidet til tyskernes
fagfolk drev noen av fangene tilfredshet eller i noe rasmed å bore hull på forskjel-, kere tempo. Matrasjonen vi
lige steder til fjellets indre i ble tildelt tilfredsstilte ikke
(Forts. fra side 4.)
I han. mente ~et vel, burde til seg brødstykker, som han og derefter fylte de i med! våre fysiske behov for næMax kom en sjelden gang i an Ikke ha g~ort det, for det kastet ut.
dynamitt. Mens dette sto på, It'ing. Og følgen var at vi
'
fIkk uhyggelIge følger. Da
Han uteksperimenterte en tok vi andre fanger en kvar- ikke engang kunne utføre
k
b
dl
m. ed noen e stra rø elver brødstykket falt ned bare
h
Il
.
mer
ensiktsfu
operasjon
arbeidspause.
Efter vårt arbeide i normal tempo
t ll enk
e It e av oss. M en d e tt e f
t
fl' g
I b
d ters
ra
p
var ingen virkelig hjelp, vi bemt fme ;r 'k meg'd øt Je under sin forde ing av rø - splt'engningen fyltes dypet tross tyskerne skrek fra tid
o t t'l
or a l'Sl re
meg
e, men
t rengt e sar
l mer ma t f or or bl'kk
bl
'
f It rasjonen, som gjorde slutt på av stenmasser, og vi andre til annen «Tempo, tempo».
o
k
l
O
t
b'
d
Oft
øye
l
e
19 e Jeg over a slagsmålene. Til å begynne tok til påny med svære hamVI' kJ'ente oss stadl'g sultne
a
are var a~ el ;.
e av disse tigere. J eg klarte
d
l h
d
fl
forekom slagsmal, nar Max
k o r t k . b d t kk t me to c an me seg ere mere for ~ sl~ itu de store og det merket nok tyskerne
kom for å dele ut den fattige no a ~dda dl . rø '~k e: kniver. Sammen med brød- blokkene til ~mdre sten. Og også. Ennå husker jeg levenerImo f~ kke a stykkene plasserte han kni- dernest bar VI dem opp fra de hvordan det mørknet fo!!:'
rasjon til fangene. Vi syntes m
k en grelt e d
en liten ekstra brødskive var om~e u av tenne o en vene på et lite bord ute på dypet og stillet d~m opp på mine øyne når jeg bøyet meg
lB om noe aven bombe der og
.e presse mer og mer gårdsplassen. Knivene over- veIen. Med et par timers ~el- ned for å løfte opp en sten.
ble kastet ned til oss. Og en- rr~it JO~de~: Det v~r redsels- lot han til noen av fangene lomrom kom de'I' lastebIler Stort bedre var det ikke når
hver av oss syntes han hadde hU d a
Jenneb f elt man~e for at disse kunne skjære s~m frakte! bort all den sten jeg skulle svinge den digre
krav på at lykken skulle til- ken er SOrrt f e ~ /:; f ~l:r: brødet opp i noenlunde like VI klarte a fylle dem med. sleggen for å kløve en stor
falle nettopp ham, likesom i dr~p~ ~vlera b ~r takka a l stykker, mens han selv påså Med all. denne sten bl~ alle sten i mindre sten. Da meret lotteri. Og verre ble det. e h ~d~ ~ /~ s.y ~ ~om det hele med skarpladt ge- slags veIer, store og sma, re; ket jeg hve'I' gang hvor kraftda Max begynte å kaste brød- Jeg o
as l ml~e e~ e~.vær hvor bajonetten var satt parert o~. utbedret, for pa løs jeg i virkeligheten var.
stykkene direkte mot krigs- Noen grep meg l anSI te , på. Alle "vi trehundrede fan- d;nok~rtsJmske halvøy~n var Ellers var det jo en bagatell
fangene som ga seg til å dro meg. l nesen, en annen ger måtte stå i rad og rekke sa a Sl hve1l' eneste vel ø~e- å løfte en ti kilos hammer og
slåss ord brødstykkene, mens tkd ~e~ l ~unnen, ~ens en på den ene halvdel av gårds- la~t unde~ de langvarIge slå på en sten, men efter en
Max lo av det og hadde sin Nre Je trakk hn;e gd l øredne. plassen. En efter en kunne vi krIgsoperasJoner. Der. treng- god del sleggeslag minket
store fornøyelse av å se på. oen s a
an en un er så ta et stykke fra bordet og tes et omfattende. veIanlegg kreftene, og det tok på huEn dag Max fikk se at jeg maven, en annen strøk meg forsvinne til den annen halv- f?r at den raskt stigende tra- møret. Det føltes ydmygende.
o ds p lover
En eller
den
sto langt borte pao gar
as- t kk ryggen.
. hOt
J annen
h ldt del av plassen. Ogf
rsom
i fIkk skulle komme ordentDet ble selvsagt opprettet
sen under brødutdelingen og dr~ 'k~e~ ~ are. d eå o d ikke ville vær~ øye 19 og lig i gang igjen.
holdt meg borte fra disse ti- ~ l eku enger'l a ,eklmet r.ette seg efter dIsse formen~Det var tydelig at dette et konveiersystem for å gjøre
or e lIge humane regler kunne TIb dd t h
. d
o atrbeidet lettest mulig. Fangerne so m sloss om matbi- sme . s arpe neg e.r
'k
o fO b'
tt'
sten ru e
V()ll' VI rev pa
tene, kastet han til meg et meg l ans? kt e t og ~e g f ry k - Sl ere a a aJone en l ma- hadde vært i gang lenge før gene sto i en lang rekke og
stort stykke brød. Skjønt te~ plutselIg for at Jeg skulle ven.
vaor ankomst. Der var arb ei- langet stenen fra den ene
mIste synet. I all hast rev
d
o Ett~r
at n?en ager var det så meget at gruben had- mann til den neste for å få
.
jeg et lite stykke av brødet g tt
M
til te
oe ge
frem stenene fra gruben. Vi
uden Undtagelse raffmerede, 'og fikk kastet det opp i luf- a sa a?C
unn
. - de flere meters dybde fra leverte stenene fra mann til
camoufl~rede Kulturm~nnes- ten mot de søkende hender. vær,. og VI fanger. ya~ lIke jordoverflaten. Tyskerne som mann. Psykisk virket det
k~x_A1Iesamm~n hall' VI fær- Det så ut til å redde meg fra føyelIge og veldlslplmerte ledet arbeidet måtte, syntes
rug
d M
ger som er
som om han hadde ~ært b.e- det oss, være fagfolk som slik at så å si ingen kunne
/ . sye e
enm
'.
å bli lemlestet fullstendig på væpnet. Enhver fIkk SItt mao tte ha vært her alt da den unnslå seg, selv om han var
~lle~:r:ede uden den mmdste denne måten. Jeg fikk innmdIVlduelle An~trengelse el- trykk av at deres hender ?rødstykke, og, var der noe første boring ble foretatt. aldri så trett, når dagen led
ler o Selvtænkn:ng kun slapp meg, og at de istedet a klag,e over, gIkk klagen ut Allerede i 1941, da tyskerne på. Dernest stablet vi steneop~aet ved at abne for den grep efter hverandre for å over a~ fanger som stod for for første gang e1robret Krim, ne opp ved veikanten for så
,mest· ~ltUl"~elæggend~
komme i besittelse av det opp.delmgenav brødet. Eks- var gruben satt i gang. Sam- å lempe dem opp i lastebiF~ktor l NutIde~: RadlO. og eftertraktede brødstykke. Et p;TImentet var velly:kket og men med de tyske fagfolk lene, når disse kom for å
Fjernsyn ..Og, nar alle dl~se passende øyeblikk lykke des bade. Max selv og Yl fanger var der også en del sovjet- ekspedere stenen vidre. Men
ydre Attnbuter, med q,e'les det meg å smett" ut av men- var tIlfred~e. Han gjorde hv~ fanger som var fortrolig med dette konveiersystemet hjalp
Tilbehør, oengang glid~r fra neskehaugen og '-komme meg han formad~e senereo fo~r a alle knepene og som følgelig ikke stort på slutten. Vi
os, hvad sa med v.0~e tillærte fri. Og så åpnet jeg min hånd forbedre ra~Jonen og a ~Jø~e sto seg godt med den tyske trengte mere mat. I denne
abstr~lde . Forest~llmger ~g som hadde holdt fast på et oppholdet l stallen trIvelI- overkommando. De opp tråd- henseende var det svært livor sa høJt lovprIste Intelh- lite stykke brød ikke større gere.
te svært selvsikkert og de ten hjelp å få fra tyskerne,
som balte av og til leverte
gens, med vOlr: S~rog o~ vort enn en fyrstikke'ske. Det var
var tydeligvis meget stolte
ekstra
porsjoner av mat forF~dreland. Sa blIver V.l alle alt jeg hadde reddet, og i all Arbeidet i steingruben.
av sine svulmende muskler.
uten sigaretter til en og anpa .en mod:rne Facon mter- hast spiste jeg det opp for
En hundre meter fra stall- De tyske fagfolk lærte oss
nen som klarte å arbeide litt
natIonale "\ erdensborgere.
at ingen skulle ta det fra bygningen lå gruben hvor vi også å bruke våre krefter
bedre enn de andre, som var
. Det er mu.ligt at de folke; meg igjen. Så meget hadde ble satt til å ta ut sten. Gru- riktig.
svakere.
rIge Lande l Europa ser pa jeg vel fortjent, mente jeg, ben strakte seg langs foten
Vi lærte å arbeide efter
Det var undet disse forDanskerne som et F~lk, der fordi jeg .ikke blandet meg i a,v en høyde, i en le:r:gde av tyskernes velorganiserte og
hold fullt forklarlig at en
t1rods 'deres Oplysnmg og kampen for brødsmulene. Til fIre. hundre og .femtI meter effektive arbeidsmetoder.
Dygtighed til at pro~ucere gjengjeld hadde jeg fått en og l dybder; gIkk den v~l Der var tegn på at arbeidet og annen gjorde forsøk på
Smør og Flæsk, dog allIgevel mengde forskjellige sår i an- 15 meter. Pa de? andre :'31- hadde stoppet opp efter at flukt fra det hele, idet fristilhører og kan stilles i Klas- siktet som det tok flere da- den av h~yden l?- en rUSSIsk våre tropper hadde gjenerob- telsen til flukt ble sterkere
se med så primitive Mennes- ger å' få bort.
og en knmtatansk landsby. ret Kertsjinskhalvøya fra hver dag som gikk.
--0-ker som Polynesere, Eski.
Men mell0t;J- høyden o og var tyskerne. Da nu tyskerne
moer og Nomader. Dovne
Men også mange l den Istallbolig la der ogsa endel for annen gang hadde satt
Folk, der ved at standse de- flokken som hadde rottet hus som hørte til den russis- seg fast i Kertsjinsk var a1r- ~,o.~~~.o-o~
res dristige Sørejser på Ha- s~g sammen, s?m om ~et ke landsbyen, og det var beidet i gruben straks tatt
Vas k, m a I ing,
vet degenerere de i enhver gjaldt rugby-fotball, var lk- ba're høyden som skilte dem opp igjen for full kraft med
t a p e tse r ing,
Henseende. Det kan siges, at ke komm~t fr:=t det uten fra deres landsbyfrender på tanke på utbedring av de
den danske Konservatisme skrammer l anSIktet og blo- den andre siden. Men vi mange helt ødelagte veier.
mønstermaling
har svigtet sin egentlige Op- d;t rant hos noen av dem fra krigsfa:r:ger fikk hverken ad-: Da proviantforsyninger måtRIMELIG
gave: at repræsentere og be- bade munn og neSe.
gang til deres hus enn Sl te bringes frem i beskyttede
skytte Kvaliteten i vor KulDenne episode fikk leir- snakke med dem .. Enhver konvoieir, ikke sjelden an1. KLASSES FAGMANN
tur. Alting tyder på et kul- sjefen til å reagere og for- kontakt mellom kngsfange- grepet av russiske partisan- Telefon 265530 tuirelt Sammen brud indenfor andre sin oppførsel til det ne og sivilbefolkningen var styrker, som opererte på
Traditionerne i Musik, Dans, beste for .fangene. Og Max strengt f()lrbudt.
mange forskjellige steder på O'Qoq~~.o-.o~
Maleri og Skulptur, som nu var mann for å mestre slike
Alle vi fanger i et antallj Krimhalvøya, måtte tyskerArkitekt
er ved at blive opgivet af den situasjoner. Han var nok av tre hundre sto under le- ne få veien i stand og derHUSTAD
største Del af den yngre Ge-IOppmerksom på at hvis disse deIse av tredve tyske offi-'for valt denne stengruben, elneration. Vor Folkekultur slagsmålene gjentok seg, vil- serer og soldater som pro du- ler stentaket, av umåtelig
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern
står i Forfaldets Tegn. Den Ile der oppstå rykter blant serte sten til veianlegg. Ste- nytte for tyskerne.
Telefon 556129 - Oslo
trues på visse Områder lige hans nærmeste kamerater om nen var av forskjellig størDet var vel også derfor at
så meget af den fra Amerika hans slette leirforvaItning. reIse og tyskerne var opp- de tyske ledere presset på
udspredte «KuIturdumping», Hans stilling som leirforval- tatt hermed hver eneste dag'/'i()g maset på oss fangearbeiTANNLEGE MAAMOEN
som af Sovjetruslands Kul- ter kunne bli satt på spill. Og Oppe på høyden hadde tys- dere at vi skulle se å få fart
Hansteensgt. 2
turidealer.
han gjorde en brå slutt på kerne anbrakt store kom- på produksjonen og gjennomTlf. 444333
Niels Nielsen.
uskikken til fangene å løpe pressorer, med lange tykke føre vår oppgave i tide. Men
--0-rundt gårdsplassen for å rive slangeJr som strakte seg ned vi krigsfanger maktet ikke å ~C~~
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I

Misvisende opplysninger -

Om den provisoriske an- .o.oo-o-.o.o.c>o-o-.o.o.o.o.o.o~
ordning om r ett e r gan - ~
gen i landssviksaker har ~
M å n a d s b l a det
~
professor Jon S kei e ut- ~
F
Il
Illll
G
tap av offentlig tjeneste talt at m.h.t. adgangen til å ~
som den sky Idige inne- få en dom prøvet av høyere ~ Frisinna helse-, tidtrøyt- og
hadde,
rett har vi aldri i vår histo- I ~ diskusjons-blad. Siste store
tap av adgang til å oppnå rie hatt en sådan rettløshet. ~ opplysings-emne: Quisling og
offentlig tjeneste,
Det her nevnte tør vise at ~ rettsoppgjeret.
Fylgjetong:
~ Den sp an ande livssoga til
tap av rett til å inneha det ikke var mildhet og skån- ~~ Jack London, ill. og utarstiIling eller drive erverv somhet overfor de mindre A~ beidd etter beste kjelder.
som er betinget av of- graverende tilfelle av «lands- ~,~ Arspris kr. 20,-. Postgiro
fentlig autorisasjon el- svik» som dominerte sinnej laget hos dem som fdrberedte
ler godkjenning,
for bladp. 80821. Utgjevar:

Landssviklovgivningen og
At det gikk slik for seg
landssvikoppgjøret.
som her nevnt, ble forøvrig
I Gyldendal Store Konverogså forklart av stortings- sasjonsleksikon bd. III omta'representantene Før re og les landssviklovgivningen og
G e t z overfor Gransknings- landssvikoppgjøret. Her sykommisjonen av 1943.
nes man å ville fremheve at
Verd å bringe i erindring landssvikanordningen bl. a.
er også at under stortingets tok sikte på å redusere de
møte på Elverum 9/4 1940 strenge minimumsstraffer i
Erling Seim, Kinn.
var man ikke innstillet på straffeloven far mindre gratap av rett til å drive an- jOg ~tarbeidet landssvikanbrudd med tyskerne og at verende tilfelle av landssvik.
nen selvstendig ervervs- ordnIngen.
~~o-o-.o.o.oo-o-~
regjeringen skulle ta opp- Dette kan lede tanken hen
virksomhet
som
måtte
Professor
Jon
Skeie
som
kunngjort på sådan måte
hold i England. Stortinget på at man har villet vise
bli
bestemt
i
dommen,
ønsket
et
rettferdig
rettsher i landet at det ville
ga enstemmig regjeringen i skånsomhet
overfor
dem
tap av ledende stilling el- loppgjør på sikkert rettsvære forsvarlig å anvende
oppdrag å søke å komme til Som
landssvikanordningen
ler lønt eller ulønt til- grunnlag, og som sto utenfor
dem mot personer som faken minnelig ordning med tville ramme.
Iltsverv i selskaper stif- efterk'rigsoppgjøret, tok alletisk ikke hadde kjennskap
Tys~land med .sikte på en
Hensikten med anordnintelser
eller
samme~slut- rede sommeren 1945 kraftig
til dem. Landssvikanordordnmg som l Danmark. gen var imidlertid det stikk
ninger,
til
orde
i
sitt
skrift
«Landsningen
av 15/12 1944 synes
Man valgte dforhandlere
motsatte.
t
'k .som
.
.
,neml'g
l
ao ramme
svik» mot Londonregjerintvertimot å ha vært omsammen me u enn SminIS- flest mulig av dem som untap av rett til å oppnå slik gens lovgivervirksomhet.
hyggelig
hemmeligholdt
t~'ren skulle drøfte e?-. ord- der okku asjonen hadde et
stilling eller verv som
Han påviste bl. a. at:
for folk hjemme i Norge.
nmg med den tyske. mInIster, annet syJ på hva som var
overfor nevnt.
O? valgte kons~~tatIve s~ats- gavnlig i det ok ku e'rte Norav adgang til å eie
Stortinget 9. april 1940 I Professor Skeie konkluderrade~ f:-a OPPosIsJonspartIene. ge enn ekSilregje~ingen og Tap
eller erverve:
ikke ga regje'ringen noen te med å si at ingen av de
SubSIdIært tenkte man seg
.
..
l'
'11 anordnmgens fedre. Det var
t
utvidet anordningsmyndig- provisoriske anordninger som
a regJer~ngen ~u Igens VI e tusener norske menn og
fast eiendom,
het (jfr. våre bemerknin- Londonregjeringen ga 3/10
ta over tIl Svenge som nøy'"" k .
bl"tt
slik rettighet i fast eientralt naboland.
vlx:ner som var l værenger angående «Elverums- 1941, 22/1 1942 og 15/12
dom som det efter gjelde l Norge, som mente de
fullmakten»).
1944 - og som er omtalt i
dende lovgivning trenges
·
gjorde en landsgavnlig innD en nors k e k apl·tu laSJon
Stortinget
hadde
heller
~yldend~ls
Store Konversakonsesjon til å erverve,
sa t s, som l'kk e k'Jen t e b egre.
ikke adgang til i møtet 9. sJonsleksikon, 2. u~gave, hadnorsk registreringsplikl 1940.
Ipet «landssvik» eller drømte
april
1940 å oppheve de noen rettsgyldighet.
tig skib,
I kapitlet «N o r g e» (hi- om å begå noe i den retning,
grunnlovens
§ 17 (grensen
Efterkrigsoppgiørets
utaksjer eller andre andestQlrie) (bd. 4) Gyldens Store og som ikke hadde anelse om
for
prov.
anordninger)
og
øve're
tok
dessverre
ikke
ler i norske ervervsdriKonversasjonsleksikon,
an- eksilregjeringens
lovgiverdermed det prinsipale i hensyn til professor Skeies
vende selskaper eller
nen utgave, berettes ganske virksomhet.
konstitusjonens
maktfor- kloke påvisninger, råd og
enkelt at Kongen og regje.
.
sammenslutninger.
deling.
Det
var
ingen
lov- advarsler, noe han forøvrig
ringen 7. juni 1940 reiste fra
Gans~e VIsst var landssvI~
mangel
ang.
straffog
er- ikke sto alene om blant lanTromsø til England for å lanOrdn~ngen m.h.t. straff .tII
Efter den alm. straffelov
statningsansvar som kunne dets jurister.
fortsette kampen for landets del~ mIldere enn den almm- kunne ikke ilegges b å d e
rettferdiggjøre brudd på
Vi mener at et fyldestgjøselvstendighet derfra. Og ka-I nehge straffel?vs kap. 8 og 9. fr~hetsstraf~ og bot. Landskonstitusjonelle grunnset-it'ende nåtidsleksikon av henpitlet «Verdenskrigen» (bd. Men anordnmgen fastsatte ,svlkanordnmgen ga adgang
ninger. Konstitusjonell
syn til den fremtidige be5) omtaler kampene i Norge langt
strengere
b.ø t e - til det. Og selv om straffen
nødrett kunne derfor ikke dømmeIse av oppgjøret ikke
som «tomåneders felttog». _ stra~f uten noe. maksImum. bare ble en bot, skulle i alanføres som grunnlag for bør fortie dets store og skjebIntet sted sees nevnt noe O.g l.~.t. ~nordnmgen kur: ne minnelighet tillitstap eller
de prov. ano'rdninger.
nesvangre overgrep og skjevsom helst om kapitulasjons- gIS t 1111 t sta p som gIkk begrenset rettighetstap idømavtalen.
langt videre enn de rettighe- mes.
Hvis en anordning om heter.
ter som straffeloven ga adnye eller skjerpede an-,
De historiske kjensgjernin- gang til. Tillitstap efter
Også i betingelsen~ for
svarsregler skulle gjelde l Såvidt FORBUNDETS
ger som i denne forbindelse landssvikeanordningen med- s t raf fan s var,
Inn eldre handlinger, ville den !henvendelse til Gyldendal.
er av vesentlig betydning er førte:
dra gni n g og er sta tkrenke grunnlovens § 97: IFor egen regning vil vi tilfølgende:
ni n g
(kollektivt erstatingen lov må gis tilbake- føye at også omtalen av vår
Umiddelbart foran det enTap av stemmerett i of- ningsansvar for skade som
virkende kraft.
dagsavisforgjenger
FRITT
delige sammenbrudd juni
fentlige anliggender,
NS angivelig hadde voldt)
Andrdninger som ble FOL~ e.r yttelr~t tendensiøs
1940 søkte den nO'rske regjetap av retten til å gjøre ble en tiltalt langt verre stilgitt i London under okku-I og mISVIsende l. Gylder:dals
ring gjennom den svenske
tjeneste i rikets krigs- let efter landssvikanordninpasjonen kunne ikke bli Store KonversaSJonsleksIkon.
regjering å oppnå våpenstillmakt,
gen enn efter straffeloven.
Blant annet anføres det i
stand for verdenskrigens vastrid med sannheten at det
righet med demarkasjonsSta.tsminis~~r Johan Nygaardsvolds beretning om Den norske Regjering~ :var tyskerne som finansierte
linje langs Sørfolda i Hålobladet. Da FOLK OG LANDS
virksomhet fra. 9. a.pril 1940 til 25. juni 1945.
galand og med svenske tropredaktør var sjefredaktør i
per i Narvik. Det var imidFRITT
FOLK ftra 1/3 1944 og
lertid for sent å oppnå slike
.
til
og
med
7. mai 1945 - noe
vilkår, og Norge fikk i stedet
som
forøvrig
omhyggelig anbetingelsesløs kapitulasjon.
'l'il Stortinget.
føres i leksikonet sammen
(Til orientering herom legmed den geniale bemerkning
ges ved Forbundets publika. Jeg har herved den ære å oversende beretning om Den norske Regjerings lat han ble dømt i efterkrigssjon «Den norske kapitulaoppgjøret (!) - er vi istand
VIrksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945.
sjon i 1940», hvortil hentil kategorisk å benekte at
vises.)
bladet i denne tid på noen
Av kapitulasjonsavtalene
I møte i Elverum 9. april 1940 fattet Stortinget enstemmig følgende slags måte var subsidiert av
10. juni 1940 var Bjørnefjellde tyske okkupanter. Og det
beslutning:
kapitulasjonen lo k a l, den
samme var vel tilfelle før
«S tor t ing e t be m y n d i g e r Reg j er ing e n t i l, inn t il det den tid også. NASJONAL
siste i rekken av de lokale
overgivelser som efte'rhvert
tid s p u n k t kom mer da Reg j er ing e n o g Sto r t ing e t s Pre s i- SAMLINGS hovedorgan og
hadde funnet sted fra syd til
regjeringsorganet trengte nadentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste turligvis ingen økonomisk
nord i Norge.
o r cl i n· ære møt e, å var eta rik e t sin ter ess e r og tre ff e de a y_ støtte. Avisen hadde et oppAvtalen i Trondheim var
en gen e r e Il kapitulasjon
gjøreiser og de beføyelser på Stortingets og Regjeringens lag på bortimot 100000, var
et meget benyttet annonsehvormed krigen oppveg nes o m m å ans e esp å kre v d a v hen syn t i l l and e t s sik k e r- organ og hadde følgelig inh ø l' t e, og en fredstilstand
gen vanskeligheter med å
de facto inntrådte en
het o g fra m tid.»
stå på egne ben.
ovetrgangstid inntil fredsslutNygaardsvoldregjeringen påberoper seg «Elverumsfullmakten»!
--0-ning kunne finne sted.
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under britisk ledelse. Mens ting. Bestemmelsene i disse Iter til når han anfører på
og "e k Sl'1 - N orge " han
ikke engang antyder den nye okkupasjonsavtaler ta-1side 115-116 at «en av de
høyst nærliggende forkla- ler da også for seg.
Imere I:åtren,gende oppgaver»

ring: den at Storbritannia
Det som står fast, og som var «a bnnge for rette.n
man følte overfor se- naturligvis var klar over. at Riste også i virkeligheten demo som hadde safUarbeIland». Vi kan supplere dette niotrpartneren (!) i alliansen Norge hverken var alliert innrømmer er dette at Nor- det pa forrædersk mate med
. eller krigførende i folkeretts- ge efter å 'ha inngått høy ti- tysker.ne før og under okmed at 6 motortorpedobåter og - - - -».
som var under bygging for
Et eget kapitel er Viet lig forstand og derfor av hen- delig avtale om ikke å delta kupasJOl;en Norge ble overtatt av Eng- «Kon~akt med Norge», og syn til sin egen reputasjon i verdenskrigen mer, folkeEn rna kunne ga ut fira at
land og innlemmet i den bri- her far en da. mang~ ~vslø- ikke tillot eksilfolkene noen rettslig sett ikke kun n e med fl~rtallsforn:e~ «de tiske marine (U.K. I, s. 56- r~nde opplysnmger l tllle~g «krigføring» på egenhånd delta i krigsoperasjoner mot d~m» Siktes det hl Iallfall et
57), i likhet med de småfa'r- hl dette at det legg~s et, ta- efter at eksilregjeringen selv Tyskland annet enn med fri- j v~sst antall personer. Os.s ,?etøyer Riste forteller kom k~slør over den kJe?sgJer- høytidelig hadde avsluttet villige i krigførende lands I kjent var. det bare QUlslmg
over til England. Det som n~ng at he!e den Illegale krigen med Tsykland (som styrker. Lot eksilregjeringen og HageIm som overhQdet
kom over var 2 jagere (hvor- Virksomhet l ~orge var ar- forøvrig heller aldri har vært norske soldater delta for egen ble døn: t for forhold. f.ø r
av 1 gammel), 1 ubåt, 2 mo- 'rangert
bntene. Om ~en erklært fra norsk side - det regning, begikk den ikke bare ?kkupas}onen, og QUlslmg
tortorpedobåter. Ingen av berømmehge o«~ondon-radlO» var ty s k e r n e som til- selv en krigsforbrytelse, men Iallfall ape?bart med urett~:
disse kom til innsats i kamp. som en ~er sa pa s?m et sl~gs slutt fastslo at det hersket den stillet også disse soldater Er det altsa et nytt.r0rsø~ P;
Stortingsmann Wright opp- norsk tlltak, sknver. R!,ste krigstilstand og som avbrøt utenfor loven og den beskyt- fusk med ord fra Ristes Side.
lyste i juli 1945 i Stotrtinget bl.. a.: «D.en før~te kngshds- de diplomatiske forbindelser telse krigs lovene ga dem i
-o-at eksilregjeringen ikke had- krmgkastmg pa nor~k fra Nygaardsvoldregjeringen
tilfelle de ble tatt tilfange.
de foretatt kjøp av krigsma- London ble h~rt 9. apnl 1940, fortsatt ville ha opprettholdt Risikoen fdr det var mindre
teriell i okkupasjonstiden, og :f1ra det h~spunkt av og og også opprettholdt helt til for flyvere og marinefolk og
(Forts. fra side 9.)
bortsett fra noen få speider- fremover s~Ilote. BBC en 20. april 1940).
derfo~ lot. en da di~se direkte
Politimesteren: «Okkupanfly. Han tilføyet: «Norge økende rolle l a stive av moEt eksempel på slike bri- d~lt~ l kn?soperasJon~r, I?~n ten har plikt til å fø oss
eier ikke et eneste av de raI en hos det norske folk.»(!) tiske aksjoner mot Norge var nkhgnok mnlemmet l bnh~- godt,» skal det stå i den
krigsskib som idag seiler unMen ikke nok med det: for eksempel den både tra- ke sty:-ker. Hvotrefter en h~-Iframtidige samfunnslæra av
der notrsk flagg.» Dette er «Andre ~or?indelsesle~d ble giske og komiske kamp mot pet pa det beste.·, Men nar Jensenius. Har du hørt i
sannheten bakom alt Ristes etablert l direkte forbmdelse fantasifostret «tyske atom- det gjaldt operasjone~ aven BBC den engelske damen
skryt om vår fortsatte krig. med Secret Service med den b ber
(t gt
ks'o- norsk hæ. r - hvor hten o og som skal bli den nye fru
..
.
o
primætre hensikt å tjO ene al- om
»
un vanns a . J
b t d l
d
tt
Det er Imldlertld pa det r t
Tt
. t
d nene). Selv den unnser Ikke u e 'y elg
en enn rna e L - -? Det er anna det enn
l
m
rene at norsk marine- og fly- oler ~
l ære 1 e~esser ve den norske historiker i of- væ~e, .så sa natu~ligvis eksil- hengebryst og skjeve sko på
personell senere gjorde god ~ ~ a e .0Pb ysnmlger Ol~ fisielt oppdrag seg for å nev- r~gJerm~ens «a~hert.e» et av- Vonlausbråten og statistrolinnsats i den engelske ktrig- ys ~ ~a~me evege ser ;e Ine i den bok som skal «orien- gjort nE\!. De Ville .lkke dele ler på Nationaltheatret.
føring som frivillige delt age- ~or~ e ys ~nt oh l - t « {~ tere» den engelsktalende ver- ansvaret for et shkt folkeEn god muhammedanetr
re i engelske forband. I ma- øs ~n av e
e EU ~a gd den tiltross for at selv ho- rettsbrudd.
(museImann) har rett på fire
rinetjeneste omkom eller falt nors t Pfersonfe t7d' ng an I vedaktøren nå har måttet
Derfor var da også forut- kjerringer, og nå skal en god
'/
or
remO
l Ige
spe- mn'rømme
.
.
650. mann,
av fl. ypersone Il vetrve
. l
.
kt
o ff ent l'19 h vor me- se t nmgen
a t nors k e s t yrk er nordmann i kongshirden fao
2118. Av norske frivillige i s:~ operas.Joner pa ~ors
er ningsløst det hele var!
først skulle delta e f ter en rett på to, - honores causa,
britiske landstridskrefter falt n onum l sammen eng me
tysk kapitulasjon, da den - norsk Lea og engelsk Raeller omkom i årene 1941- 0J?pd':lkken~e motstandsorgaDet kunne naturligvis væ- inngåtte avtale ikke lenget keI. Med lovgivningsmakt og
45 ialt 165 mann (iberegnet ms~sJoner l Norge.» - .- - re så mangt å nevne fra Ris- var bindende. Eller som gull kan en skaffe seg alt en
55 mann i Lingekompaniet ~Bnbte~de f.o~trakk !remdele: tes beretning om «Norge i Biste sier det;
ønsker. Kast alle broer av,
og 15 efterretningsagenter). a atr. el e l orge gjennom e~ eksil», men det kan jo her
«Det var fremdeles en Peder. Det er ikke første
Den frivillige deltagelse i speSielt undergrunnsnettbare bli tale om små glimt. reell mulighet for at det gangen England blir invadert
vest må således sies å ha verk, av frykt for .at en om- La oss da bare sluttelig i til- kunne trenges styrker i res- av nordmannere fra Giske.
vært av beskjedent omfang fatt ende og sent.rah~ert norsk knytning til hva foran er an- ten av Norge (bortsett f'ra
Liten risiko. Bombesikre
og lignet ikke meget på motstandsorgamsasJ~n uten- ført om Norges avsluttede Finnmark hvor russerne al- rom av gullbarrer.»
om deres kontroll Ville kun- krig nevne de nye kapitula«fortsatt krigføring» f ra d e n .
.. .
lerede var rykket inn) i tilStoregga ved natt.
norske stats side.
n,e bh .utsatt for fIendtlIg m- sjonsavtaler som eksilregje- felle av et plutselig tysk
Peder: «Skalk lukene og
o
den filtrasJon.»
ringen måtte avslutte 16.
Men, ~a var det jo
Hermed mener vel da Ris- mai 1944, denne gang med sammenbrudd. Skjønt en inn med juksa. Kurs: Vest
1
handelsfla.te da som de be- te lettvI'nt aO ha bortforklart·
sme «aIl'lerte», Sovjetsamvel- også ville trenge, allierte,\ Sydvest, 67 /2°, rensa for
grepsfo1rvlrrede. har. anført det eiendommelige faktum det innbefattet. Riste gjør styrker (i motsetning til misvisning, strøm, drift, desom norsk krI g,s b.l dra g. at «det krigførende Norge» seg stor møye med å bortfor- norske?) i betraktning av viasjon, depresjon og forsørOm den er det a Sl at den lot Storbritannia skalte og klare dette som en ren og landets størrelse og antall gelsesbyrder. Fira vass-graut
allere~e f~a septen:ber 1939 valte som det ville i det skjær foranstaltning for å tyske soldater som det 'måtte til wienerbrød, fra sulfitsprit
var blItt dlsponert hl engelsk norske hjemland, lot det 01'- sikre den militære øverst- tas vare på, så hadde befriel- t~l M~rtini, fra. ~riv~t initiatjeneste og ble bundet hertil ganisere den berømmelige kommanderende kommando- sen av Norge (ef:~r tysk hv ~ll s.tatsdlngermg, fra
ved spesifisert avtale av 11. «motstandsbevegelse»,
lot en i et eventuelt krigsom- sammenbr~dd altsa·)o vært clearmg t.ll ~ullstandatr~, fra
november 1939. Den inngikk det oversvømme med nOirsk- råde. Noen slik foranstalt- det essensl:lle forn: al med m~nogaml .hl 'pol~~aml,. fra
hverken i norsk eller engelsk fødte spioner agenter og sa-Ining trenger en '0 ikke ukers og. ars tremng for u:ll~ormskng tIl SIVIl «Sllent
krigsmakt. At fartøyene ef..'..
o·
J
Imennene l den norske hær, kIllmg».
terhvert ble utstyrt med botører l bntIsk tjeneste og treffe for a SIkre en selvsagt både i Skottland og i Sverige.
Ak, Peder, hvordan vil ikskyts innebærer ingen end• •
. .
Sammen med «Milorg.» - ke din møye og sure dage
ring i handelsflåtens karak- NygaardsvoldregJermgen IsamtIdIg .ta med at «Aften-tden militære moistandsorga- forvandles?
ter folkerettslig sett. Også
.
posten» fikk telefon fra Ber-I nisasjon - var de planlagt
Skalden Sigurd deklamenøytrale har Tett til selvfor(Forts. fra SIde 8.)
~in der: 7..april om «at ~lle å utgjøre kjernen i de nød- rer: «Her kommer Norge,
svar. En annen side av saHan melder dette videre l ~erlm VISSt: at det Ville vendige styrker som skulle landet som dere tror er bare
ken er at handelsflåten ble til Koht i Oslo.
skje angrep ~a Norge».
sikre en ordnet omdannelse for villmenn og isbjørner. en utmerket melkeku fo'r ekDen 4. eller 5. aptril får I . Kohts utenrlksdepatr't~l,?ent f'ra krig (verdenskrigen?) til Nasjonaltheater, 'rullet opp
silfolkene efter å være «na- minister Scheel informasjo- rllnd~et .«Aftenpos~en» l a of- fred for det norske folk.»
I av Norge selv.
sjonalisert». Den og gullbe- ner om den forestående tys- fenthggJøre meldmgen,. som
Akkurat! Men på det tidS-I Inn i himlen skumglør
holdningen.
ke aksjon mot Norge, via iVeI hadde vært alle hders /punkt hadpe heller ikke yrer, sjøen strigår, stavnen
Den fullstendig manglen- Kjølsen, Sass og Oster m. fl. ,~<slager».
Quislings regjering og Na- skar i skyene, havet skubber
de «krigføring» fra eksilre- Den 5. april telegraferer han
Hvorfor «sov» den norske Isjonal Samling noen annen til månen.»
gjetringens side, den ble ikke disse informasjoner til uten- regjering? Og hvorfor kom I hensikt og de søkte også' vitengang rådspurt når nord- 'riksministeren i Oslo.
ikke de så <<nøytrale» sveit- terlig samarbeide med denne I Dette vart den mest vidmenn i britiske avdelinger
Den 5. april telegraferer serne med disse opplysninge- motstandsbevegelse for å I' gjetne av dei Vesterhavsferble sendt ut på tokt mot minister Esmarch, Køben- ne allerede for 20 år siden, delta i denne ordnede om- dene som gjekk ut ftrå Alehjemlandet, har det voldt havn, at det foreligger mel- da de kunne ha skapt sensa- dannelse. Så noe «landssvik» sund, eller Lille London, som
Riste vanskelig å bortforkla- ding om tysk aksjon mot sjoner i så mang en prosess? var det altså ikke tale om da byen da het. Dette kom dels
re. Det er vel derfor han Danmark-Norge.
Hvorfor tidde major Hau- det igjen kunne bli spørsmål av det sterke litterære innslipper løs denne nesten koDen 7. april sender minis- samanns kontor «Ha» i 1945? om væpnet sammenstøt med ISlaget, som gjorde det mulig
miske bemerkning: «At der; ter Scheel nytt ala'rITlerende
Man må spørre seg hvem eventuelle tyske stY'rker som å gjenskape sagaen i vår hinorske regjering gikk sa telegram fra Berlin om den som her har den største likke ville overgi seg sammen storie, dels av dramatisk
langt i å underordne sine \ tyske aksjon som nå var i skyld...
med det offisielle Tyskland.!stigning, dels av ditt, dels av
styrker alliert operativ kon- gang.
Emilius.
Ellers vil vi gjerne spørre datt.
troll (!) gjenspeilet både den
Som en kuriositet kan man
-o--herr Riste om hvem han sikArne Årnes.
(Forts. fra side 2)
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SIDE 16

Spionen
(Forts. fra side 9.)
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tsjekkoslovakiske hemmelige restasjon, og skaffe ham i
motstandsbevegelse skaffet dekning for tyskernes politi.
Thiimmel seg en dekkadresse
I september' 1941 ble SD- RUSSERNE STJELER
på en så overbevisende måte
under navnet Dr. Holm. sjefen Heydrich utnevnt til HARTMANN!
slår ihjel påstandene om at
Uten titelen Dr. teller man stedfortredende Reichsprotyskerne måtte få fatt i Quisheller lite, ser det ut til. Den tektor for Bohmen og MahBladet VI MENN forteller ling i siste øyeblikk for å få
t . kk l
sJe os ova kiske hemmelige ren og ankom til Prag med at .Sveirre Hartmanns
om bok
har militære opplysninger en
efterretningstjeneste
spant det forsett å gripe igiennom «SpIlle~ om N0.r ge », s
snau uke før 9. april 1940, er
snart sitt tette nett ovetr lan- med hård hånd. I oktober yært sa utførhg omtal~ dher blitt oversatt til russisk og
det igjen, tross tysk okkupa- 1941 ble Paul Thiimmel ar- l FOLK OG LAND fordI en oversatt til russisk og utgitt
sjon. Tyskerne gjorde seg Irestert av det tyske p o l i t i . .
i Moskva. Det har skjedd
skyldig i så mange psykolo- Gestaposjef Abendschon
solgte .SItt fedrela~d f.or en uten forlagets og forfatterens
giske tabber overfar den mente nå å ha funnet frem «rett hnser», og shk VII han I tillatelse, sier bladet. Som
tsjekkoslovakiske befolknin- til forræder X men hans be- vel også stå i den «lille tys- før omtalt viser Hartmanns
gen, at det illegale arbeidet vis strakk ikke til overfor kers» forestilling. «D~t arme bok at den tyske Abwehrfikk god næring. Thiimmel Thiimmel, alias agent A-54. frontsvil1», ?en mem~e tys- major Benecke hovedsakelig
var en av hovedstøttene til Thiimmel ble satt på frifot ke soldat VII vel alltId føle brukte sine krefter til å bakden flyktede president Be- igjen.
fO'rakten for Bonns helt: tale Quislinrr. Han var fast
nesh. Benesh arbeidet hårdt
Noen måneder senere ble A-54 - Paul Thiimmel, spio- stasjonert i bNorge fra høsfor å vinne anerkjennelse som Thiimmel påny attestert. nen ell~r forræderen med de ten 1939 og samar~eidet intsjekkoslovakisk
regjering Og nå tilsod A-54 at han tre ansIkt.
timt med den russIske dobhos vestmaktene. Og her «selvfølgelig hadde kontakOg i Tsjekkoslovakia? Der beltspion Marinao Goubonina,
gjarde Thiimmel sitt.
ter til de~ tsjekkoslovakiske ler Paul Thiimmel kun agent som han ~to pa en meget
Han informerte ikke bare motstandsbevegelsen av tak-A_54 forræderen som solgte ,vennskapehg fot med - for
om utviklingen i Bohmen og tiske grunner i egenskap av sin stat. Man liebt den Ver-Iå si det mildt. Denne russiske
Mahren, men kunne skaffe Abwehrmann». Men det var rat aber man vetr'achtet den danse'rinne (gift med en
nøyaktige meldinger om den hans plan å la hele mot- Ve~rater. En dårlig efter- norsk forretningsmann) var
forestående tysk-polske kon- standsgruppen «blåse opp» skrift for en mann med Das en gammel bekjent av Sovflikten. Senetre kunne Thiim- når han hadde melket den goldene Parteiabzeichen i jetsminister i Stock!'lOlm,
mel advare britene om luft- nok. Gestapomannen Aben- NSDAP. Der alte kampfer i Madame Kollontay, sa det
slaget om England, som bri- schon lot Thiimmel gå som SA-uniform.
var mektige krefter bak hettene da vant. Allerede i 1940 lokkefugl. Han skulle skaffe
Emilius.
sen mot Quisling helt fra bega Thiimmel sine oppdrags- tilveie et møte med kaptein·
gynnelsen av. Med den nevngivere melding om det fore~ Moravik. Hele Gestapo var i '
--0-te bolsjevikiske bakgrunn for
stående tyske angrep pa alarmberedskap i Prag. Men
aksjonen mot Quisling var
Sovjetrussland, som skulle Moravik kom ikke. Thiimmel
det jo i stilen at Benecke tilfinne sted våren 1941.
hadde advalrt ham, og han
slutt brukte NOlf'dahl Griegs
Benesh kunne levere den- var gått i dekning.
(Forts. fra side 6)
smedeskrift mot Quisling som
ne nyheten til Winston
Nå ble Thiimmel arrestert1kjærlighet, viser at vi elsker grunnlag for sine rapport.er
Churchill, som benyttet den på ny og puttet i Gestapos vår neste, blir det vi preker - en ufor~iktighet som. h1på sin måte. Mens Hitlett fengsel i Prag. Og derefter baire tomt prat og skuespill. slutt førte hl hans fall skjønt
holdt talen som oppfordret er det stille om ham.
Det er bare ved å være glad både Canaris og Oster holdt
britene til å slutte fred med
Like før krigens slutt ble i vår neste at vi kan over- sin hånd over QuislingfienTsykland på en ærerik måte, agent nr. A-54, Paul Thiim- rbevise dem om at vi taler den. Boken kommer i 100000
kunne Churchill samtidig le- mel, alias Dr. Setinberg, alias / r a n t . » e k s e m p l a ' I ' e r i S.ovjet, heter
se sort på hvitt 0I? tyskernes Dr. H?lm, likvidert i KZ
Spørsmålet er om denne ?et. Grunnen hl russernes
militære p:anlegg~ng for an- Thereslenstadt.
prest åpent tør si at denne mteresse .for den er .vel d~n
grepet pa SovJ~1Jrussland.
Hva gjorde Paul Thiimmel kjærlighet også omfatter roll~ Manna Goubomna spllKlart at ChurchIll ~un~e til spion? Han som var gam- «nazistene».
ler I boken.
være .selvsikker og avsla HIt- melt medlem i NSDAP, som
En må være glad for at vi
lers tIlbud om fred!
nøt sine høye foresattes har «Folk og Land» som forChurchill sendte denne gunst og som ikke var noen teller dem som tør lese av i- NAR VI SKRIVER OM
meldingen om det f?restå~n- fattig mann? DokuI?entene sen litt om de faktiske for- BØKER
de tyske angrep pa. SovJet som finnes om ?ans vlrk~om-hold både i vårt eget land kan vi ellers nevne at Adolf
til Stalin. Og VI ve~ Idag at het forteller hte elle~ mtet og ute i verden, hvor også Hoels store verk om SvalS~vjet hadde 4,7 mIll. mann om mennesket Thumme~, hat og ondskap hersker nes- bard nå etT utkommet med
pa grensen mot Tyskland- bortsett fra hans forrædetr'l. ten overalt. Skal det noen f t b' d Eft r at både
R
V t T ske un
ørs e m .
e
.
M
.d
omama.
o
•
en l . agens es - y
. - gang bli frihet, fred og bror- Hoel og hans medarbeider
Thiimmel kunne. ogsa l ~er gnpes han. med beg]æ~- skap mellom folkene, må nok Kjeld Myklebust nå er døde,
1940/41 fortelle sme opp- l~ghet av de hsenserte .polI- seierherrene og de makth~- kan selv VERDENS GANG
dragsgivere om de tyske V-l hske le~ere og opptas l den vende etter siste verdenskr~g Skryte. av de to «nazisters»
og V-2. (Dengang under nav- «~kskluslVe klubben. som iVise at deres «kamp fo'I' fn- arbeide, som bladet kaller et
net pilotløse fly, eller fly- ,gJorde :notstand mot HItler». het, mot frykt og nød», som «storverk». La oss da like
vende bomber, og raketter Han blIr v~l en vakker da~ det så vakkert het under godt gi ordet til bladet:
som kunne styres: fra bak- utnevnt tI~ æ'resborger l krigen, var noe annet enn I«Adolf Hoel hær lagt hovedken.)
.
Bonn, for slIke menn er vel- fraser.
vekten på hvordan Svalbard
Da krigshendelsene .~Jorde sett og godt ansette d;l~ene
Det gjelder altså for en- kom i norsk besittelse og på
at kontakten med Thumm,el
Tys.kere~ med det G
hver som ønsker at sannhe- den økonomiske virksomhet
ble .dårlig,
ga
Beneshs
eksl~-l
partNelsabDzAelpchen,
medlekmm
e!
t
.
. L d
ordre tI av
som van e l ten til slutt skal seire, etter som har vært drevet deroppe
regJermg l on on
"
d evne å støtte opp om «Folk gjennom århundreder. Et
en illegal motstandsgruppe l H~mmlers l!s; ~om ~~r a - og Land», slik at jernteppet enormt granskningsa1rbeid er
Prag om under alle omsten- mlral Can ans
etro e.
innen det norske folk om blitt utført først av Adolf
digheter å holde kontakt med mann og .som. nu fre~shlles ikke så alt for lang tid kan Hoel men' senere også av
Thiimmel. Hans nyheter ~le s?m «antIfaS~lst» av e, n~t bli revet ned, slik at a Il e hans' sekretær Kjeld Myklefra da av telegrafert r,ned 11- rike tJ:,skere. Man følet
landsmenn engang kan bli bust. De har besøkt mange
legal sender direkte tIl Lon- :n an rna ha helter, opportuhn- verdsatt etter sin innsats, land og studert mange fird
lsmen forlanger dette, og ar
o
o
•
o
on.
.
.
d
o·
t'l selv hva de na matte mene maers arkiver for a trenge
Thiimmel alrbeldet sam- man Ikke an re a gnpe l, politisk noe som burde være inn i det materiale de hadde
men med ?e~ tSjekkoslova-, ~h" er )e~~~neI sJ~r g~aUl en sel~følgelighet i et sant tatt sikte på å gi gjennom
kiske ~aptem l hære?, Mor~~~m~ ~ T~" or ~r lottok demokrati.
verket. Hverken Adolf Hoel
vik. Pa grunnd av SInke gOI.e
IgVepea gerUfmo:n:inr: mel
A. M.
eller Kjeld Myklebust fikk
kontakter til en tys e po l-I ~an e n .
oppleve å se verket om Svaltisjefen, kunne Thiimmel fle- I dmger og opplysnmger. Han
--0--
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bard på trykk. Adolf Hoel
ble påkjørt aven bil i desember 1963 og døde i janua'r' 1964. Knappe to år sede .
KJ' eld Myklebust .
nere d ø
Senere har høyesterettsadvokat Paul Røer og boktrykker
Sverre Kildahl stått for
ajour-føringen og utgivelsen
av verket.»

*

ANSKUELSESUNDERVISNING
Den norske offentlighet e'r
i de senere år blitt tutet ørene fulle med hvor forferdelig det er at de hvite i SørAfrika ikke vil overlate dette
rike og velstyrte land til
svartingene. Så besatt er
dette Norge blitt av negergalskap at Det Norske Teatret som skal være så framifrå norsk på alle måter engasjerer en svart skuespiller
fra Søtr-Afrika til hovedrollen i et av de stykker det
oppfører! Hvilket endte med
en dundrende skandale som
kanskje kan åpne øynene på
mange for hvorfor de hvite
i Sør-Afrika ser annerledes
på rasespørsmålet enn det
venstreradikale og uvitende
Norge. For denne skuespiller
ved navn Rikki Septimus hører jo til de grønne t~ær
blant den svarte befolknmg
i Sør-Af1rika. Han har en
ganske tykk ferniss av sivilisasjon, i motsetning til flertallet av stammefrend.ene,
men lik~vel skal det. Ikke
m~get hl før den glI~ .av.
M;dt unde~ en foreshllIr:g
slar I:an hke god~ ut sm
medspillerske Ingebjørg Sem
med en velrettet knock out
efter en t'I'ette, og leverer
dermed e~ 1?erfe~t ansk~elsesundervlsm~g hl belys~lln~
av den. hol~mng ~e hVIte ~
Sør-Afnka mntar tIl de svar
te «brødre»!
o
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I FOLK OG LAND
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
Telefon 377695
Boks 3214 _ 8agene
Ekspedisjonstid: Tirsdag til
fredag fra kl. 10 til kl. 15.
holdes

~~~::neO~te:fag

Redaktør Melsom kan bare
påregnes truffet efter forutgående avtale.
Abonnementspriser :
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,-,
pr. halvår i 8kandinavia
Utlandet kr. 25,- pr. halvår. I nøytralt omslag innenlands : Kr. 50,- pr. år,
kr. 25,- pr. halvår.
Løssalg kr. 1,-.
Bruk postgironr: 16 450.
utgiver AlS Folk og Land
Viking Boktrykkeri

