
OG 
NR 18 - 15. ARGANG LØRDAG 3. SEPT. 1966 

«NoJl~way Bild the 
SecondWorld War» 

ANMELDT AV RALPH HEWINS 

deres 
løshet. 

forfedres holdnings-

LØSSALG 1 KRONE 

Fanehustpå offensiven igjen 
Og forteller i et intervju om sine aksjonsplaner 

klageren, !redaktør Toralv 
Fan ebu s t til Sandnes og 
Jærens Avis. Han har gitt 
oss lov til å gjengi inter
vjuet. 

- Og hva går så den nye 
straffeklagen ut på? 

Anmeldelsen var skrevet for 
AFTENPOSTEN, Jom imid
l~rtid refuserte den. Se for- Den oppgave som umid- - At de høye embetsmenn 
rtge nummer. delbart foreligger er å kor- i felilesskap har jukset Stor-

/rigere norske historiebøker tinget med tre falske doku-
Betydningen av denne bok og oppslagsbøker i lys av ment i juni 1965. Som kon-

- skrevet av tre norske uni- denne nye bok så langt som stitusjonelt ansvarlig hoved-
versitetslærere og med UD den rekker, og det er tem- synder i den saboterte refe-
som fadder - er at den åp- melig langt. ratboksaken av 1947, hadde 
ner veien til en meningsut- Dernest bør a Il e peri- jeg anklaget justisminister 
veksling mellom de såkalte odens tilgjengelige doku- Gundel1sen, og som med-
«nazier» og «jøssinger» og menter bringes for dagens skyldig annensynder riksad-
til helbredelse av den 25 år lys, registreres og eventuelt vokat Aulie. Men ved blå-
gamle kdgsnevrose som offentliggjøres uten hensyn nekting og falske dokument 
fremdeles skiller en sjettedel til personlige, politiske eller reddet de seg ut av knipe-
av befolkningen fra den indirekte interesser av noen tangen. 
øvrige. art. Samtidig bør de få le- Toralv Fanebust. - Mener du å ha fullver-

Jeg tillegger «Norway and Ralph Hewins. dende overlevende fra pe- dige bevis på hånd? 
the Second World War» den- rioden 'r"eintervjues og deres Re t t sf e r i en synger på - Selvsagt. - Den ankla-
ne store f.ortjeneste fo1rdi I en total fordømmelse av opplysninger nedtegnes av siste verset for denne som- gede justisminister har visst
forfatterne .Ikk~ lenger pre- I Quisling og hans tilhengere, norske og utenlandske eks- meren. Den høyere påtale- nok vært høyesterettsdom
senterer histOrIen som en heller ikke til et forsvar for pert er - om nødvendig «ar- myndighet som er regjerin- mer i seks år, og herr Aulie 
~nkel studie i, svart og ohvitt, velmenende nordmenn som kiveres» inntil de er døde. gen ved kongen i statsråd, har vært, riksadvokat side~ 
ldet de setter de o sakal~e fant seg selv mellom barken Altfo: mang~ . dokuI?enter må da ta stilling til min hans forgjenger bakket ut l 
«god~ nordmenn» pa ~n PI- og veden. Dette er et stort som Ik~e er tIl~Je~gehge ~or nye straffeklage (av 21. 1946. Beg~e. har landets 
~t?l~,;:QflfAø~rp.e.rde sak:alt~~l"~lr,..J:;~tt, nAr4et.gjglder off~ntlIghe.ten 1 ,sm almm- april i år) mot justisminister største partI 1 ry?,gen, p}uss 

!~?~~:l~~e~~~~d~:~:~=l~r~j;~:r,~~;~::·=· ~}~ft~I~~f~Cfr~~~:~:oE ~.;::;~~~ 
l!se~t~ polItIske og mIlItære, norsk liv på alle områder, soner har, fatt sme leber helt ulyst får tiden vise. Mest frems~utte PosIsJoner! Ville 
JUrIdiske og moralske for- innenriksk og kulturelt, poli- eller delVIS forsegl~t. I sann- sannsynlig er vel en tautrek- være a sette seg selv l gape-
hold, og. den, nor~ke overset- tisk og juridisk, kommer- hetens .og den nasjonale en- king mellom Bortens og Bon- stokken. . . 
telse vII. vIss~lIg forbaus: si elt og landbruksmessig, i hets mteresse burde de deviks gode ånd og den ten- - Me~ o~ regJerI?-gens 
den almmnehge les;r l utenriks- og forsvarspolitikk. norske «fo~eldelsesbestem- dens jeg vil titulere som flertall. gar? mn for «mgen 
begge grupper, og, ogsa ~en Denne forandring hjelper til meIser» !revIderes overens- Dagbladets onde ånd. Og her forføynmg»,. . 
brede :nasse av / lIkegyldIge å klarne luften og er et stemmende herm,ed .efter kunne det visst være på sin -?a kan. Jeg begjære 
og uVItende b~rgere mel- sunnhetstegn. mø~ster av StorbrItapma og plass med en. tippekonkur- meg SIktet og tIltalt f?r falsk 
lom de to ytterlIgheter, som 'o ' Sovjetsamveldet nar det ranse eller gallup sier an- ankilage, f()lt dermed a trum-
er lei av det hele. J eg tVIler pa om boken vIl (F 'd 2) , fe mine ærede motparter til 

h h Il d 'o b orts. St e o 

Det er innlysende at en, a e me seg l a over e- a møte meg ansikt til ansikt 
bok på 145 sider med leselig vise utenlandske og spesielt i en åpen rettssal der det fo'r'-
tekst bare kan streife meng- engelsk~alende lesere om a: håpentlig ikke vil gå altfor 
den av begivenheter i årene. den seirende part var sa vindskjevt for seg. 
1939-1945, omfattende for_sunn og den tapende så råt
spillet til, selve det harde ten som størstedelen av ver
faktum, og efterspillet til de~ har t~tt f()lt gitt side.n 
den tyske okkupasjon med krIgen. Seierherrenes kre dI
dens bakgrunn av utenriks- tiver må undersøkes .og dis
politiske og militære affæ- kuteres altfor detaljert av 
rer blant de allierte og sen- forfatterne til å vitrke øye
tralmaktene de store varia- blikkelig overbevisende, og 
sjoner i poiitikk og oppfat- tapernes skavanker må også 
ning blant nO'rdmenn hjem- bevises for spesielt inntren
me og ute og det vekslende I gende. Resultatet er tilbøye
klima av fortvilelse, hat og ~ig til snarere å forvirre enn 
håp og nu økende forståelse. a festne utenlandsk oppfat
Valget av og utelatelsen av ning. 
kjensgjerninger må uunngåe- Fra et rent historisk syns-
1ig bli vilkårlig, med tyng- punkt er dette fair, fornuf
den til gunst for den norske tig og ønskelig. Fra et in
«fastsettelse» eftersom det nenriksk synspunkt er det og
er det som er bokens hensikt. så riktig, for det er den 

Men likevel, forfatternes eneste måte å ta fatt på når 
understrekning av påstått en skal lage den endelige 
«samarbeide med fienden» historie for perioden, som det 
gjør ikke denne bok til en f'remdeles gjenstår å skrive 
ren propagandistisk renvas- og som eventuelt vil gjøre 
king av Londonregjeringen fremtidige generasjoner i 
og Hjemmefronten, ikke til stand til å ta advarsel av 

NTB underslo presse
telegram. 

- Er den nye straffekla
gen alment kjent? 

- Nei. Da den gikk inn 
til statsministe'rens kontor, 
sendte en av NTB's faste 
korrespondenter et presse
telegram via NTB, men det 
ble underslått av 
NTB. - Jeg framstiIlte der
for et særtrykk av straffe
klagen og plusset den med 
mine kommentarer. Denne 
pamflett har jeg så sendt 
samtlige statsråder, stortings
representanter og dommere 
i høyesterett. Dessuten har 

; jeg spredt det første tusen 
eksempla/rer for alle vinde. 

- Og i mens er referat
boksaken fortsatt under et
terforskning ved Rogaland 
Politikammer? 

(Forts. side 7) 

• , 
'\ 
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SIDE 2 FOLK OG LAND 

"N orway and the Second " -
(Forts, fra side 1.) dige kjensgjerning i boken Ja-mannen Jodl notertekO'rt 

gjelder henholdsvis den nett- er den totale utelatelse av Quislings besøk, men hans 
opp utgitte historien til Spe- O'rdet «forræder» av forfat- sjef, Keitel, sa at han aldri 
cial Operations Executive og teren av første avsnitt «War hadde hørt om noen militær 
slaget om Berlin. Ellers kle- comes to Norway» (sidene Quislingplan, 
ber det jo nødvendigvis, med 9-52), og av noen påmin- Tydeligvis var det ikke og 
Tette eller urette, en viss nel~e , om ,at betegnelsen kunne ikke være noen «Q
propagandistisk smitte ved «qUIslmg» ,gIkk verden ru~dt plan» og denne bok mislYk
bøker slike som den som her y~ ~org~ Il de Jdagef~' og gJør kes i å frembringe noen, Det 
omtales. Denne svakhet er ,e reI? e es. eg mner det blir i virkeligheten sagt at 
uunngåelig. lkk.e ,mmdre ~O'rba':lsende at Piekenbrock, den tyske ef-

For det tredje burde Stor- QUIslmgs almmnelIg aksep- terretningsoffiser som t ff 
tinget og Høyesterett erklæ- ~erte «hø~forræderi>: 9. april Quisling efter anmodnin r:v 
re amnesti på 25 årsdagen I~ke spesielt besknves som Hitler i København 3 g 'l i3adant ,,' apn 
for beftrielsen, dvs. i 1970,' (mvasJonskvelden) «ikke 
for alle de medlemmer av Denne «manglende kjens- hadde fullmakt til å avsløre 
Nasjonal Samling som ble gjerning (<<non-fact»), som for ham noe om de tyske 
straffet med tilbakevirkende propagandaen omkring hans planer», (Side 46.) 
kraft for deres o tOtt k l onomatopoietiske navn fra pas a e« o - På side 56 kommer den 
lektive sk Id g' t t 9. april av og fremover y »0 In e mer. enda mer forbausende I'nn-
De ekstremt J'url'dI' k bygget på og som frembrakte s e arg u- rømmeIse: «Det er imidler-
ment er som f-'-"atter det hat han personlig var ULL en av tid intet bevis for at han 
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Den tyske btmdespresident er utsatt for stadig pengeutpresning - ikke 

bare fra Israels side, men også fra sine angelsaksiske forbundsfeller, 

som stadig tmer med å trekke sine styrker i Tyskland tilbake hvis 

landet ikke punger ut, Slik ser DEUTSCHE WOCHEN-ZEITUNG si

tuaJjonen,' «V ær så vennlig å henvende dere i kas.ren, mine herrer -». 

avsnittet «The Post-War utsatt for hjemme og ute ,(Quisling) hadde noen hem-
Proceedings» (side 120-157) under og efter krigen, er vis- melig forståelse med HI'tler det kong Haakon fra å bli I Tel eftertanli.e 
finner det d d' o selig kJ' ernen i boken. kidnappet. Alle tre vare med- l nø ven Ig a ved sitt overtagelsesbud 9. 
fremføre og del mer eller Forfatte'ren har noe å be- lemmer av Nasjonal sam-/ 
mindre innrømme de urett- rette om Quisling «fascistisk aI?ril, bortsett fra etpar vage ling. (for den som har evnen 
f . , pastander fra Rosenberglei- t·l d t) 
erdighoeter skriker høyt ef- msplrerte» patrti: hans kon- Innrømmelser og utelatpl- ,I ,l e , t k l t kt d 'ren og noen temmelig tynne -- - F ft t er sanse. a me nazistiske enkelt- utledninger fra militære do- ser beviser en gang for alle I «ornu Ig. argurnen ermg 

Kollektiv skyld er -i . strid person~r i 1930-årene og at kum enter» (ikke spesifisert). at Quisling ikke var noen I er ,bar~ ~ulIg og haro bare 
med prinsippene for vestlig h~n hlh~rte en «lunatic forræder 9. april, hvilke utsIkt hl a føre freI? sa le~-
rettsoppfatning og har ikke frm~e» (<<smnssyk fløy»). Det Efter å .h~ sagt dette, som synder han enn kan ha be- l5.e fø~els~sstyrken l ~n gitt 
;vært anvendt i noe annet er Ikke fremlagt noe bevis kla~t. fnkJenner Vidkun gått sene're. Dette er et stort jSI,tuasJO?lkke oversknder en 
land. Motivene for tilslut- for at d~ss~ bemerkninger er QUIslmg ,fra. overlagt høy- fremskritt som burde gi alle II :'IS~ kn~lsk størrels~. Stiger 
ning til Nasjonal Samling, rettferdIggJort, for ikke å fO'r~æden, hlføyer .forfat,te- nordmenn tilfredsstillelsen jimidlerhd den effektl\,:e !em~ 
som var et legalt politisk snakke om at de kan være ,ren. «Om .. den pra~hske Si?e av å fjerne karakteristikken peratur over dette mva, ,sa 
parti, vatrierte enormt og grunnlag for beskyldninger I B:v W,eser1!bung VIsste QUIS- «quisling» fra ordboken og lopphøreor !ornuftens mulIg
medlemmene kom og gikk om ~islo~alitet. t lmg lIke lIte :,om alle andre. rense nasjonen for dens,.. het for a VIrke, og i ~ens ~ted 
til forskjellige tider. Dette ,Nar VI kommer til Quis_I Men han Visste . utme~ket verste vanære (smear). trer slagord og klmænske 
gjør boken overraskende .1Ings besøk i Berlin midt i I godt ~vor alvorlIg Hitler ø?skedrømmer, dvs. en slags 
klart. Det bør tas passende I desember 1939 - hans ene overveiet en inv~sjoon i. Nor-. Bare aov den grunn va:- ut- tIlstand av koll,ektivbes~t
forholdsregler for å gi fa- og eheste kontakt med le-/ g:, o.g va: rede o hl a aSSistere glVelsen av boken verdifull. tel.se, s~m øker hl en psykisk 
miliene til de «skyldige» I dende. nazi~ter før invasjo- pa sm mate: Sa den 8. april Jeg må også si at jeg er epIdemI.» .. 
oppreisning selvom «forrbry-I n,;n ~lre. maneder senere _ t~akk han sme egne konklu- henrykt over at min upopu- (C. o~· Jung l b~ken 
terne» er døde. Det er tvers sa bl~r Vi fortalt at dette var ~Jo~er og bestemte seg for lære b~k «Quisling - prop- «NatId og fremtId».) 
igjennom usunt å ha en an- «avgJørende for utviklingen a vage spranget.» het without honour» har --o--
klage tilsvarende forræderi av ~aeders i~e om å erverve 8. april? Hvorledes kunne v~rt et o instirument når det 
hengende over en sjettedel man~ebaser l :t:Jorge». Hvor- d~t være mulig at Quisling gJelder a frem~~ovosere ?-en 
av befolkningen i det uen- ledes. Det er Ikke klarlagt. Visste at invasjonen var satt første halvoffiSielle kngs
delige ,som en venerisk syk- . Den norske kysts betyd- i gang når tyskerne ikke historie på engelsk og der
dom. nmg har vært anerkjent si- kom inn i territorialfalrvan- med starte denne dialog. Det 

Det 24. nordiske 

Navnene til de tusener den Wilhelm H's marinebe- net ved Færder før ved 23- var et av mine hovedhåp si
som ble dømt for «landssvik» søk før første verdenskrig tiden? Det er ikke lagt frem den jeg kjenner og elsker 
utelukkende .på grunn av (NB hans l?innesme'rk~ .ved n?e bevis for at Quisling var ~O'r~e, efter å ha. vært de~ 
deres oppfatmng, bør fjernes Alesu~d), si~en den britiske sa fremsynt, heller ikke at l kng, un?er befnelsen og l 

f~a k:-iminalarkivene. Det nordsJø~perrmg ~le lagt i han begynte å legge opp en fred, og ?aper å se dette fine 
VIlle tilfredsstille de fleste den kngen, og slden første plan. Den 8. april kontaktet og vennlIge folk forenet i en 
ay dem og deres familier, begynr:else av anr:e? ver- han ikke engang Hagelin på ny gullal~er. Jeg e:-- også 
gJøre norsk rettsvesen ære denskng, .av . de bntIske og Hotell Continental hvO'r beg- glad ove:- a kunne sknve nok 
hjemme og utenlands, og tyske admIral,iteter. Hva mer ge to tilfeldigvis oppholdt en gang l Aftenposten(!) fordi 
gjøre mer enn noe annet til er: Raede'r kJente Norge in- seg, heller ikke noen av sine dette fornyer en gammel 
å samle nasjonen i~jen. timt ~ra flere år tilbake. ~ede~e. Alle hans handlinger fryrbindelse og samtidig. vi-

Det er for sent a gi noen Hv~ . l all verden kunne mnhl neste morgen viser at ?er at det er uttrykksfnhet 
finansiell oppreisning: for QUIslm~ eller an.dre nord- han var like langt på jordet : N~rge, oskjønt jeg begynte 
komplisert og vidtrekkende, men? bldra med til de tyske som alle andre i Norge ._ a tVile pa det da boken min 
lOg gjelder altfor mange pen- marmeplaner? bortsett fra løytnant Bonsak ble satt i gapestokken av 
ger med renter og renters Heller ikke har eksisten- av NS som avfyrte den gra- de~ne og andre nasjonale 

T. ente. De folk det gjelder sen .a-: en «fem,tekolonne» av nat so~ ser:ket det tyske I aVIser og drevet bort fra 
har for størstedelen skapt «qUIslmge'r» blItt bevist. flaggsklb Blticher i Oslo- bokhandlene. 
seg o en; rin:el~g øk.ono:ni og Nesten hele slutningen om fjorden! . På. våre forskjellige måte!' 
et talehg lIv l penfenen av forræderi eller delaktighet i Bonsak har ikke fått den tr?r Jeg Af tenposten,Hewins, 
samf~nnet. De ~rever ikke, invasjonen er bygget på ære som tilkommer ham. R~ste, S~o~vin og Andenæs 
tiror Jeg, erstatnmg - bare dagboken til Alfred Rosen- Heller ikke Ulrich Stang l _ hJelper til i den felles sak --'
en amnestilov, slik mange berg, som ble foraktet selv gasjonsrad i Berlin so 'g e forening og lykke for hel e 
andre nO'rdmenn som .ikke av nazihierark~et og som var regjeringen «den førs~ a~~ det r:orske folk, og en sann 
var .medlem av Nas~onal beryktet for sme egosentris- tydning om at Norge kunne f~rsta~lse av dets moderne 
~amlmg, men «samarbeidet» ke notater, av hvilke det var være målet» den h p'l ( . _ hIstOrie. Men det er frem
lIke harmløst, oppnådde. I~å som det var noen mening de 46). Det har ~~l~e;l ik~e deles ~n lang vei å gå før 

Det er hovedlærdommen i eller hadde noen verdi. Et kaptein Oliver Møyst drott beretmngen er helt korrigert 
av bo~en og den mest kon- mer upålitelig vitne kan som var en av komm=ndø~e~ (the record is all straightened 
strukhve !anke som den opp- n~ppe tenkes og den betyd- ne ved den sammenskrapte out). Det er nu gjort en 10-
muntrer til. * mr:g han till.a Quislings før- styrke som ødela den tyske vende begynnelse. 

Ikn~~besøk l. ,Tyskland er luftattasje Spillers menn ved Ralph Hewins. 
Den mest bemerkelsesver- polItisk og milItært nonsens. Midtskogen 10. april og red- --0--

juristmøte 
Dette blir iflg. Aftenpos

ten avholdt i Stockholm om
kring 1. sept. Bl. a. skal man 
drøfte prinsippene for ut
dannelse og utnevnelse av 
dommere. Innleder er høyes
terettsj usti tiari us Terj e 
Wold. 

Gratulerer! 
20.8.66. 

--0--

S.E.S. 

Fra Hjelpeorganisasjonen 
for frontkjempere 

følger det med en postgiro
blankett som bilag idag. Vi 
ber våre lesere om å gjøre 
bruk av den efter hjertelag 
og evne. 

~O'~ 

~ Husrom søkes ~ 
~ Et rom og kjøkken, 
~ gjerne i et eldre hus, 

~
~ ønskes av eldre enke
~ mann. Gjerne Hedmark

Oppland. - Referanse 
«Folk og Land». Bill. i 

f eksp. mrk. «Edruelig». 
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LØRDAG 3. SEPT. 1966 FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 

I Rektor Chr. Voss o LA F HOLM: 

\1 er død VI PPESTYRE 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALE)G1NDER LANGE 

Papirtigeren 

Den gamle velt jente og I I. . 
dyktige skolemann, rektor . I 194~ ble NasJonal Sam
Chr. Vo s s, Gjøvik, stifte- hngs medlemmer blant me-

-- ren av Volda landsgymnas get annet fratatt stemmeret
og senere mangeårig leder ten. Det skjedde på london
av Eidsvoll Landsgymnas, rømlingenes initiativ (etter 
er avgått ved døden 83 år høyere ordre) med de bor-
gammel. ' gerlige partiers tilslutning 

med avd. C. J. Hambro som For et års tid siden ble det fra offisielt hold sagt at en Voss var en god venn av 
nu skulle bruke den gjenstående tid inntil NATO-avtalen vårt blad, og våre lesere vil prlimus mdotor .. Det siste er 

huske at det ikke er mer enn v.e en avegJerninger, som 
eventuelt kan oppsies til en nærmere drøftelse av proble- noen måneder siden vi of- tlllegg:s ham som ~<u!rn~rs-
met på bred basis og med en skikkelig orientering av den fentliggjorde en lengere be_lke». Pa de.n annen sIde fl~k 
menige velger, som det ble lovet til syvende og sist skulle retning fra hans hånd om da tyskerarbeIderne - notons
få det avgjørende ord. En har sett lite til en slik orientering. krigen i Norge kom til Eids- ke landsf.orrædere under der: 
Bare så meget er klart at den borgerlige regjering følger voll landsgymnas. Vi har og- fo~utsetr;mg av l~n~et var l 

så tidligere hatt gleden av å kng ogsa etter 8. Jum 1940 -
trofast i den foregåendes spor når det gjelder blind og kunne bringe artikler fra beholde ~temmeretten.. Det 
stupid lojalitet mot NATO uansett hva som hender. hans hånd, og for FORBUN- ,h:vdes Ikke destomm~re, 

Og det har hendt litt av hvert som burde få både DET utarbeidet han i sin na~ d ~ t passer, at. kapItu-
tid en brosjyre om den hi- l~sJon Ikke betyr kngshand

folket og dets styrende partipolitikere til å tenke seg om. storieforfalskning som fore- hngenes opphør: 
Det kan i den sammenheng kan~kje ~ære naturlig å be- gikk og fQlregår i skolenes M~d dette VIppet borge~-

lærebøker. park tIene. se. g selv ut av muh.g 
gynne med det som har fanget oppmerksomheten isteden- t D h dd 

Voss var ellers ingen spe- n:a POSISJon. .e. a e sm 
for NATO-diskusjonen, USA's stadig sterkere Vietnam- sielt politisk interessert sJanse efter regJermgen Ny-
engasjement. Det er nemlig en dyp og alvorlig sammenheng mann, men dypt nasjonal gaard~volds «fremsynte~>. 
mellom NATO-spørsmålet og Vietnam-spørsmålet. var han og fylt av ekte fed- uten:nks- og f?r,sva~~pohtIkk. 

• o • elandssinn. Det var foruten Gemalt, det far n Sl. 
For Ikke sa lenge SIden drøftet den vesttyske forsvars- rk l b'd t k . . s o ear el e sprogsa en som 

land, i den hensikt å vippe 
de bOlrgerlige vippemanda
ter inn på tinget. Det lykke
des over alles forventning, 
ikke minst hos dem, som 
tjente på saken. Marginen i 
de enkelte valgkretser kun
ne være meget liten. Derfor 
ble man også vitne til kran
gel om stemmeopptellingen 
et par steder. 

V. 
NS kan selvfølgelig når

somhelst dvs. ved neste valg, 
gjøre det motsatte, hvis det
te fremmer dets mål - S o -
s i a l o p pre i s n ing. Den 
er det nemlig smått med 
fremdeles. A stemme på 
Moskvals lakeier, det gjør 
selvfølg~lig ingen NS-mann, 
men man kan sitte hjemme 
igjen og la de øvrige fort
sette sitt private kjegl. Slik 
er nu engang situasjonen og 
s y ste m e t her i landet. 
Man må innrette seg delr
etter til det kommer en for
andring. 

mmIster von Hassel med dyp bekymring Tysklands sikker-Isto hans hjerte nær, og han Il. 
hetsproblem med sin amerikanske kollega i lys av USA's !nedla gjennom årene på Etter en rekke år kom man VI. 
NATO-forpliktelser, men han måtte konstatere at det råder ,mange felter et energisk ar- på bedre tanker og lot nå- Der er nok mangen poli-

l b f o k digst NS få stemmeretten tisk struts som helst vil slip-
en avgJ·ort meningsforskJ·ell om NATO-politikken - en eide or malsa en. .. M h ldt NS o d· k· I dl IgJen. en nu o seg pe a se Isse Jensgjernin-

. f k· 11 o d t l l· t bON I Voss ble som me em av . memngs ors Je som pa e a vor Igs e erører ogsa orge NASJONAL SAMLING tIlbake ved valgene. Alle par- ger i øynene, men neppe 
og NATO. Vest-Tyskland og Norge befinner seg nemlig i I rammet av det meningsløse tier hadde sviktet norsk lov noen sorn våger å bekjenne 
tilsvarende stilling når det gjelder det russiske naboskap I politiske oppgjør efter ver- og rett, bort~et~ fra davælren- farge og dermed plasseIre seg 
og den hjelp en kan vente fra USA's NATO. Den eneste denskrigens slutt og måtte I ~e Id~or:deP:rtlet, sOlm ~ar på det politiske vippebrett. 
forskjell måtte da være at Vest-Tyskland har gående alvor- forlate den skole han hadde o (blsm SIt noe.n. tUkn e De~~f~kdetbør ta kontakt. 

gjort så meget fQlr Han bøyet ren . a. ens emmlg o av-
lige stridsspørsmål med østblokken om tysk gjenforening. ·dl t'd ·kk . t·llt· d stand fra i 1948 å forlenge innbyrdes og dertil gjennom 

o lml er l les l len e . 
og om østomradene og derfor må holde på USA så lenge hodet under åket, men del- døds~traffen. En høyrekvmne Kringkastingens program-
det overhodet er mulig, mens Norge i så måte står fritt tok interessert i FORBUN- 0~t7adte meget reelt ved den mer «Storting og Styrings-

o d t . Id o • t kk f . t kt Il· DETS b·d f o fO tt lelhghet, men en høyremann verk» danne seg en mening nar e gJe er a SI a or seg I s onna sa lansen. ar el e or a a sa d t· l' ) 
. tingene på sin rette plass når umme seg sørge 19 . om de enkelte 'r'epresentan-

Det Vest-Tyskland har måttet se i øynene - og som en det gjaldt hendingene i for- . En ~umhet fra Bondepar- ter. Og drøfte dem. 
også bør ta seg ad notam i den NATO-diskusjon som har bindelse med den tyske ok- tIets SIde noe senere ble a~ Et ektepar av undertegne
kokt bort i kålen i Norge - er at riktignok er NATO-garan- kupasjon. NS prompte besvart med a des bekjentskap fulgte regel
tiene juridisk sett like bindende som da NATO ble til, men Både FORBUNDET og vippe part~ets mandat i øst- messig denne regel og ga de 

avisen har med Voss mistet fold over tIl Høyre. Det vak- enkelte talere karakter, pluss 
i realiteten har de blitt betydelig svakere. Det er flere o Il . D t k l ·kk . . . en god felle i kampen mot te adskillig røre etterpa. e er mmus. esa l e 
grunner bl det, og her kommer VI da først og fremst bl- tt h· t . fAlrf Ik' g her røpes, hvem som gikk av 
.. ,... ure og IS one vas mn , d b k k D 

bake bl det VI begynte med. USA s stadIg sterkere engasJe- (en modig, selvstendig og høy- Ill. me este ara t~r. en 
ment i Vietnam betyr uunngåelig en svekkelse av NATO- Ireist personlighet som det Imidlertid dukket der opp ,~rekker godt for partiet både 
fellesskapet - både militært og politisk. ikke fantes svik i. et nytt pairti, S.F., med en mnenfor og utenfor valg-

---Q- forlengst i andre land (og kretsen. 
Frankrikes utenrikspolitikk har på samme vis svekket også her får man si) avlagt I 

fellesskapet alvorlig. Og de Gaulles utenrikspolitikk er garanti som blir mindre og ideologi. Det fikk to repre
igjen bare et uttrykk for at det Frankrike som ikke er i mindre verdt. Det ene NA- sentanter på Stortinget,. som 

Olaf Holm. 

samme nødssituasjon som Vest-Tyskland har tatt konse- senere forlystet pubhkum 
TO-land efter det andre med å vippe A-partiet ut og BANTUENE. I SØR-A~RIKA 

kvensen av det enhver kan se, nemlig at NATO nu ikke len- trekker sine tropper i større senere inn igjen som regje- Bantu((ne l Sør-Afnka har 
ger gir garanti for stort annet enn å bli trukket med i eller mindre grad bort fra ring. Parlamentarismen kan e? h~yere levestandard. enn 
følgene av den uberegnelige amerikanske utenrikspolitikk. Vest-Tyskland fransk- nok brukes til litt av hvert, s~ne hke o.veralt ellers l Af-

l ser det ut til. nka, og tIl og med .h~yere 
NATO's tid igere øverstkommanderende, general Norstad, menn, briter og amerikane- levestandard enn mllhoner 

sa ved sin avgang at 30 divisjoner er det minste Som kreves re En nærmer seg utvilsomt av arbeidere i Øst-Europa, 
·1 V fOd hl· . IV. h d d N J Rh d' d tI esteuropas orsvar. g a regnet an ve ikke engang det punkt da Vest-Tyskland Nu fant omsider de bor- ev et r. " 00 le ve 

med forsvar av Norge. Hans efterfølger ville idag være kommer til å si stopp og gerlige partier ut, at det var universitetet i Pretoria nylig. 
lykkelig om han hadde 20 divisjoner, hvorav halvparten følge de Gaulle østover. Ge- best å inngå samarbeide. Mellom 1961 og 1963 har 

bantuenes individuelle inn-
utgJ·øres av Bundeswehr hvis militære verdi tør være tem- l t Foranlediget ved denne be-nera enes «opprør» ør være It· l . ·kk tekt øket med 44 prosent og 

l· t·l ft d kl· h f . o S u mng av sam lng gl me Ig VI som e er en oms o ermgsprosess som ar ore- et varsel I sa henseende. nu NS til vaagurnene og i 1963 oP1?ebar bantuene 23 
gått i Vest-Tyskland. Redaktør Riitger Essen i denne gang over det hele prosent av republikkens na-

Vi antar at ogå den norske forsvarsminister fikk et le- vår svenske kollega FRIA sjonalinntekt - en økning på 
46 prosent siden 1961. Dr. 

vende inntrykk av hvorledes det i virkeligheten står til ORD, hvis utenrikspolitiske gjeringen fortsatt ønsker å Rhoodie hevdet ellers at «den 
med det NATO hvis trofaste forkjempere både han og Lyng betraktninger i årtier har ri på mens velgerne holdes fenomenale økonomiske 
og deres arbeiderpartiforgjengere er og var. Det måtte da vakt berettiget oppmerksom- hen med løst og uansvarlig fremgang» for bantuene ty
gå opp for ham at en kanskje må være forberedt på en het, karakteriserer NATO snakk i pressen og fra taler- delig gav seg tilkjenne i de-
kursendring i tysk utenrikspolitikk. Det tyske folk tvinges som en papirtiger. Det er stolene. res økende kjøpekraft. (Afri-

I can Express.) 
til å betale flere og flere milliarder for en sikkerhets- denne papirtiger Borten-re- --o-- --o--
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 3. SEPT. 1966 

Krigføringsproblemet 1940-1945 MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN 

En redegjørelse bygget på kjensgjerninger og solide 

kilder av avdøde major og byråsjef i Forsvars

departementet Finn Kjelstrup 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian. 

2 
Av kapitulasjonsavtalene 

va'r Bjørnefjell-kapitulasj0-
nen l o k a l og avsluttet 
rekken av de lokale overgi
velser som etterhvert hadde 
funnet sted fra sør til nord 
i landet. Men avtalen i 
Trondheim står i en særstil
ling. Den var en generell ka
pitulasjon, hvormed krigen 
opphørte. En militær kapitu
lasjon er imidlertid ingen 
fredsslutning. Etter den kom
mer en overgangstid med 
fredstilstand de facto. Om 
eksHregjeringen i og med 
kapitulasjonsavtalen hadde 
avskåret seg adgangen til 
gjenopptagelse av krigførin
gen har vært omtvistet. Li
keså om den hadde konstitu
sjonell adgang hertil. Forfat
terens syn på spørsmålet vil 
fremgå av redegjørelsen. 
Uansett hvilket syn man haT 
på dette spørsmål, militært, 
konstitusjonelt og folkeretts
lig, er det av avgjørende be
tydning først og fremst å 
fastslå om statlig krigføring 
overhodet ble faktisk gjen
opptatt og i tilfelle når. Det
te er hovedformålet med 
nærværende redegjørelse. 

Hovedkapitulasjonens me
ning og betydning har efter 
frigjøringen konsekvent vært 
søkt redusert og bortforklart, 
likesom dens ordlyd har vært 
fortiet lengst mulig, like til 
det ble for sent å ta hensyn 
til den i etterkrigsoppgjøret. 
Da dens tekst omsider fore
lå*), var ordet «samtlige» i 
avtalens § 1 (<<samtlige norske 
stridskrefter») falt ut. Det er 
nærliggende å anta at dette 
ikke har vært helt tilfeldig, 
men at man har vært opp
merksom på betydningen av 
ordet i den her nevnte for
bindelse. 

*) Avtalen ble dokumentert 
22/11 1947 og umiddelbart etter 
særbehandlet i Skancke-saken. 

Selveste statsministeren i 
eksilregjeringen og de to 
fagministre som embedsmes
sig skulle ha nærmeste 
kjennskap til denne overmå
te viktige avtale, erklærte i 
november måned 1947 som 
vidner at de ikke hadde lest 
den eller ikke husket å ha 
iSett den, inntil det ble doku
mentert at deres signatur 
var påført selve kapitula
sjonsdokumentet*). Dette er 
et meget oppsiktsvekkende 
forhold, når hensees til at 
kapitulasjonen var foranle-

diget av regjeringen og (iflg. 
Haagkonvensjonen) forplik
tende for konge og regjering, 
selv om ordre ikke hadde 
foreligget. 

opplysninger som omtales 
senere. 

Det has nå omsider et tem
melig komplett materiale 
som grunnlag for en analyse 
av Norges militære rolle un
der stormaktskrigen. Riktig
nok tilkjennegav den norske 
forsva'rssjef (i april-juni 
1940) at han aktet å ta visse 
hemmeligheter med seg i 
graven.*) At disse gjelder 
det norske krigføringspro
blem og at de er av negativ 
-art sett fra offisielt norsk 
synspunkt - dvs. i lys av 
den offisille no'rske påstand 
om fortsatt statlig krigføring 
etter 10/6 1940 - tør være 
hevet over tvil. Sannheten 
kommer imidlertid gjerne 
frem tilslutt. 

*) Han er senere også avgått 
ved døden uten å røbe hva han 
siktet til (F. og L.'s anmerkning). 

*) Nygaardsvold erklærte: «Ka- De anførsler i brosjyren 
pitulasjonsavtalen av 10/6 1940 som er i samsvar med tilsva
har jeg aldri sett.» rende tyske synsmåter er 

I Utenriksdepartementets skriv som det vil sees basert på 
om saken er bl. a. anført: kjensgjerninger og logikk. 

Russisk bondebefolkning følger artistopptredenen. «Den Kgl. Norske Legasjon i De er således ikke uttrykk 
Stockholm, Avdeling B, sendte for følelsesmessig innstilling 
den 6. juli 1940 et strengt for- ti~ ve~k. p~oblemkompleks. Som skikk var på sønda- både krimtatarenes og rus
trolig brev (nr. 156) med kurer TIl onente~mg opp~yses at gen hadde både tyskerne og Isernes landsbyer i omegnen 
til Utenriksdepartementet i Lon- forfatteren Ikke er tllhenger fangene fri fra arbeidet. Det Iforsamlet seg, da jeg i følge 
don. Med brevet fulgte avskrift av okkupasjonstidens politis- var en hviledag for alle men- med selveste Unteroffizier 
av general Ruges brev av 12. juni ke ~ystem,. slik det utformet nesker fastslo tyskerne selv. und Lagerkommandant, 
1940 til Legasjonen i Stockholm seg l praksIs, og er en bestemt Det var en overraskelse for Herrn Max kom til stedet. 
samt følgende bilag: ~otstan~e.r av fOlkerettsstri-1 meg da l~irtolken Kirill ga De tilstedeværende hadde 

1. Avskrift av overenskomsten dlge polIt,rske meto?er, samt meg beskjed om at jeg skulle I inntatt sine plasser på ben
mellom den norske overkomman- selvfølgelIg av de mhuma~e optre både for tyskerne og kene i friluft og straks efter 
do og «den .tyske overkommando «Gestapo»-metode~ som tl~- for sivile utenfor leiren. Selverklærte tolken Kirill at jeg 
i Norge», datert 10. juni 1940. dels skal være blItt. prakt!: hadde jeg trodd at jeg skulle skulle vise mine tryllekuns-

Legasjonens brev med de nevn- sert under okkupaSJonen l optre for krigsfanger innen- ter for dem. Selv kunne jeg 
te bilag ble mottatt av Utenriks- flere av de okkuperte land, for leiren. imidlertid snakke et nokså 
departementet i London 7. august - tildels forøvrig også ~~ne- På den andre siden av gebrokkent tysk, som jeg 
1940 og journalisert samme dag re. NS-bevegelsens. P?lItls~e høyden, midt i landsbyen, hadde lært meg i den ar
(jnr. 1147/40). Legasjonens brev prograT :vær det ImldlertId hadde hele det tyske mann- menske skole og her i leiren 
bærer påtegning (ved signatur) lmtet a mnvende mot - iskapet, fangene og sivile fra fått anledning til å prakti-
om at det er sett av følgende per- (Forts. fide 8) sere ved å snakke med tys-
soner: Statsmin. Johan Nygaards- kerne. Dermed ga jeg mine 
vold (J. N.), forsvarsminister fO'rklaringer om hva jeg skul-
Ljungberg (Lj.) og utenriksmi- Ile foreta meg på tysk og på 
nister Halvdan Koht (H. K.). I1 russisk. Og tyskerne likte 
Brevet med bilag beror nå i nok at jeg henvendte meg til 
Utenriksdepartementets herværen- I dem først på tysk, formo-
de arkiv.» dentlig i en spent forvent-

Forespørsler til norske of
fiserer i ledende stillinger i 
England i okkupasjonstiden 
angående norske militære til
tak efter kapitulasjonen er 
karakteristisk nok blitt be
svart med at vedkommende 
ikke anså seg berettiget eller 
forpliktet til å gi de ønskede 
opplysninger, - åpenba'rt av 
frykt for å motvirke det of
fisielle syn som skulle søkes 
gjort gjeldende. Først efter 
inngripen fra rettsindig 
høyere hold oppnåddes de 

ning om hva for noe raTt de 
nu skulle få se. Når jeg fikk 
vanskeligheter med å for
klare meg, kom straks tol
ken Kirill meg til hjelp. 

Jeg sto bare et par, tre 
meter frra tilskuerne foran 
en taburett hvorpå jeg hadde 
anbrakt mine tryllerekvisita. 
En russisk krigsfange ak
kompagnerte meg på trekk
spill, noen tyske, russiske og 
armenske melodier så jeg 
kom i bedre humør til å 

Forsvarsdepar.tementet, hvor Kjelstrup hadde sitt arbeide gjennom kunne utføre mine trylle-
mange år. (Forts. side 6) 
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LØRDAG 3. SEPT. 1966 

CHRISTIAN BEKKER: 

En erkefiende 

FOLK OG LAND SIDE 5 

){an lovgivningsrett tra norsk regjering i ut
landet begrunnes som «konstitusjonell nødrett»? 

AV ADVOKAT SVERRE HELLIKSEN Finnes der, skrevet på 
norsk, noget stygge're enn Ei
vind Berggravs «Folkedom-
men over N.S. Hva vil være Folk og Land fotr 6/8 1966 18/8 1945 i «Dokument nr. 
rett av oss?», tittelens kap- har en kritikk fra Siegfried 2 (1945)>>, s. 749, første spal-
tiøse første ledd og farisæis- mot professor Andenæs som te, og man ser presidentens 
ke annet ledd medregnet? den ene av forfatterne i uttalelse som slutten på det 

«Norway and the Second som ikke var brent. Refe-
Forfatteren er bo'rte. Det World War». Andenæs be- ratet er klippet over og 

han skrev vedblir å virke. grunner eksiltregjeringens brent der hvor sannheten 
At forfatteren er død hind- lovgivningsrett som «konsti- forelå. Det korrigerte tillegg 

rer hverken at han selv eller tusjonell nødrett». Ellers er fra stortingsmann Førres 
at hans skrift kritiseres. At bygger verket på «Elve- spørsmål efter hjemlen for 
en krtikk av skriftet også rumsfullmakten», som det 6 presidentens forslag, der er 
rammer forfatteren, kan ikke mann sterke presidentskap formet slik: «Presidenten 
unngåes. Spørsmålet om hva etter Stortingets bemyndi- har altså for e s l ått» osv., 
der i virkeligheten fikk ham gelse har avslørt som aldri å følgelig ingen fullmakt eller 
til å produsere og publisere ha eksistert, altså som en enstemmighet. Der nevnes 
et skrift som dette, vil ikke Biskop Berggrav. nullitet. Siegfried påviser at overhodet ingen votering og 
;bli behandlet her. også Andenæs nevner «mø- det ble unødvendig av det 

Det heromhandlede opus tidspunkt da dette skrift ble tet i Elverum» som «retten» som sees s. 749, annen spalte, 
ble først offentliggjort i avfattet, var mobilisert mot refer~rte .og «fullmaktene». Advokat Sverre Helliksen. der presidenten uttaler: 
«Kirke og Kultur» ~r. 1 1945 N.S., var ikke engang en Og SIegfned anfører: «EI~e- «Stortinget bekrefter alene 
og ~en~re s~mme ar mang~ «folke»-fordom. At det nors- ~msfullm~kten er tydehg- kom i 1945 et referateksem- ved sin beslutning den ge
fOldIggJort. l særtryl~k pa ke folk i 1945 lot seg bløffe VIS udødelIg.» pl ar som stortingspresiden- nerelle adgang til å gi provi
Land og KIrkes forlag l Oslo. til å tåle de hjemvendte Regjeringens anordninger, tene fant måtte godkjennes. soriske anordninger som re-

Tittelens første ledd «Fol- makthaveres og de'res dra-! referert i den av Justisde- Det gått som regel slik i gjeringen har i den tid da 
kedommen over N.S.» inne- banters overgrep mot mange partementet i London utgit- livet at falskhet og ondskap Stortinget ikke er samlet.» 
holder den påstand, at alle, tusen landsmenn, er noget te «Samling av Provisoriske åpendages. Men bare i Nor- Den «generelle adgang» er 
eller sågodtsom alle, voksne ganske annet, og en sak for Anordningen, begynner 9. ge søker man å holde liv i Grunnlovens § 17, som for
'norske statsborgere i 1945 seg. april 1940 med «Sto'rtings- titusenvis dommer, som byr anordninger der strider 
hadde oppgjort seg, eller I Tittelens annet ledd «Hva I vedtak (på Elverum) som uriktig er bygget på «falske mot «Konstitusjonen og de 
holdt på å oppgjøre seg en vil være rett av oss» deler ens t e mmi g gir Regje- eller forfalskede Dokumen- af Storthinget givne Love». 
reelt begrunnet og bestemt det norske folk i. to, de rett-J ringen f u Il mak t til å ter», «falske ForklaringeT» Presidentskapets avsløring 
mening om N.S., og at de ferdige med forfatteren i, gjøre a Il e vedtak som er eller «nye Kjendsgjerninger».1 ~v Sto!tingets «fullmakt» til 
herunder med selvsagt unn- spissen på den ene side, de I påkrevd for å vareta rikets Sådanne dommer skal gjen- a utgI norske straffelover 
tagelse av. Nasjonal Sam- urettferdige på den annen. interesser inntil Stortinget - opptas etter straffeprosess- eller å endre de som gjaldt, 
lingS-medlemmer alle, eller Hva selve skriftet, altså etter samråd mellom Regje- lovens § 414. Men det nektes burde ha opphevet de av
sågodtsom alle, var kommet, ikke produksjonen og publi- ringen og presidentskapet - selv i disse dager hvoT dom- sagte dommer og dermed 
eller stod i begrep med å kasjonen, først og fremst til- kan bli sammenkalt på ny». merne har fått alle de opp- Norges skam som alle tiders 
komme til det samme resultat sikter, fremgår av følgende Det av meg understrekede er lysninger som Høyesterett største forrædernasjon og 
som forfatteren. Det er klart, sitater. fri fantasi fra Justisdeparte- manglet da den 9/8 1945 god- det eneste tysk-okkuperte 
at en tittel, som på forhånd Skriftet begynner slik: mentet, og titusener er idømt tok dødsdommen over' den land som straffet efter eksile 
fastslo dette, ville lette og «Den enestående situasjon i umenneskelig strenge dom- unge Haaland, fordi han anordninger. Presidentska
støtte forfatterens a'rbeide vår historie at tusener av mer etter denne usannhet. meldte seg til «Nasjonal pets sannhetsbevis søkes 
med å utrede dagens tekst landsmenn skal for retten, Det har Stortingets presi- Samling» i desember 1940 imidlertid fortiet eller mis
videre. For å skape en «fol- anklaget for en og samme dentskap påvist. Men det ble altså ett e r at statsminis~ tolket. Straffene var også i 
kedom» skriver han som om forbrytelse mot sitt folk, påvist mer: I 1940 ble stor- ter Nygaardsvold holdt sin strid med «Konstitusjonen» 
den alt eksisterer. Sannheten kommer til å kreve meget av tingsreferatene bl. a. om de- kringkastingstale 25/6 1940 (Grunnlovens maktforde-
er imidlertid den at der aldri oss alle.» Det burde ha be- batten på Elverum oppbrent, om at krigen mot Tyskland Ilingsprinsipp m.m.). Da var 
har eksistert nogen folke- gynt således: «Den eneståen- og ved fabrikasjonen av den varte 2 måneder og Norge de enda mer i strid med en 
dom over N.S. Summen av de situasjon i vå'r historie at «fullmakt» som Regjeringen var beseiret. «konstitusjonell nødrett», en 
de følelser, stemninger og makthavere, som er skyldige, bygget på, har man nok gått For Elverumsdebatten er oppkonstruert konstitusjon 
forestillinger, som på det forfølger tusener av lands- ut fra at oppbrenningen var det av presidentskapet k o if _ med det edelmodige formål 

menn, som er hjelpeløse og fullstendig. Imidlertid fram- ri g ert e referat trykt (Forts. side 6) 
uskyldige, må opprøre oss 
alle.» 

I særtrykket står der på 
side 9: 

«At NOTge lå i krig med 
Tyskland, var ingen N.S. i 
tvil om.» 
,Hvorav vet forfatteren 
det? I virkeligheten skjønte 
vel de fleste interesserte og 
forstandige mennesker den 
9. april 1940 straks, at tys
kerne ikke kom for å angri
pe eller skade oss, men for å 
forsvare seg mot England og 
Frankrike, og at de dessverre 
for oss, hadde full rett til å 
komme. I overensstemmelse 
he'rmed ble de i begynnelsen 
også mottatt, blant annet ved 
innrykningen i Norges ho-

#' vedstad. Tyskland erklærte 
ikke Norge krig. Norge er

#' klærte ikke Tyskland krig. 
Norge gjorde ikke engang så 

Den ene var så sort, så sort, den meget som å mobilisere. Hvis 
annen var så hvit - - (Forts. side 7) 

Stat:murus~f;r Johan Nygaardsvolds beretning om Den norske Regjeringst 

virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945. 

Til Stortinget. 

Jeg har herved den ære å oversende beretning om Den norske Regjerings 
Yirksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945. 

I møte i Elverum 9. april 1940 fattet Stortinget enstemmig følgende 
beslutning: 

«8 tor ti n g e t b e ID y n d i g e r Reg j e ri n gen t il, inn t i l cl e t 
t i d.s p u n k t kom mer da Reg j er ing e n og Sto r t ing et s Pre s i
dent skap etter konferanse innkaller Stortinget til neste 
ord i nær e møt e, å var eta rik e t sin ter ess er og tre ff e de a v
gjøreIser og de beføyelser på Stortingets og Regjeringens 
veg nes o m m å ans e esp å kre v d a v hen syn til l and e t s sik k e r
het o g fra m tid.» 

Londomegjeringen henviste stadig til Elv.erums«fullmakten». 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 3. SEPT. 1966 

Kan lovgivningsrett I Sovjetsoldat 
(Forts. fra side 5.) ver~enskrig er således usann-I utrolig og ute~ bekjex:tgjø-,' (Forts. fra side 4.) I'rene mine og så øke deres 

å få de umenneskelige straf- ferdIg norsk skryt. Uten- reIse landssvlkanordnmgen .1 t J f"kk l antall fra en til ti hvorefter 
riksdepartementet har mang- av 15/12 1944 og derefter it:cunksl er. t.l ~gf l d °fmme- I J·eg lot dem fors'vinne like 

fer opprettholdt. fId· . t o l k t bl tt d . ør ær l a oran re arve, . o IggJor pa enge se. a. re ergangsanor mngen Il f dl t d n k mystIsk som de kom tilsyne. 
Høyesteretts begrunnelse forsvarsskrift i anledning 16/2 1945, der for lagmanns- fe tet~ dO'rvant e t .l ~mf l .on- Tilskuerne lot ikke til å be-

for eksI·'1 10vgI·vnI·ngsrett var d ddt l d k tt h t· del, essu en l a orSVInne . -en repen e u en an s e re ene opp eve Juryen, en k f .. , o gnpe hvorledes det gikk til. 
i strid med folkeretten og kritikk mot det «rettsstridi- viktigste «kompetente nors- og .omme rem IgJ;n .pa ~n 
med professor Skeie og pro- ge og umenneskelige» retts- ke myndighet», som avgjør for tIlskuerx:e uforstaehg ma~ Latterbrølene nådde sitt 
fessor Castberg i 1945. Sist- oppgjør. Jeg nytter her selve skyldspørsmålet og t~. Jeg mampulerte med sma høydepunkt da jeg bandt 
nevnte skriver i «Norge un- Ntirnbergdommens kar akte, dermed i likhet med britisk pmgp.ongballer, og med egg sammen et par tyskere og to 
der Okkupasjonen», s. 49: ristikk av kollektivt ansvar og amerikansk rett unngår s?m Jeg ~adde la~et av pa- jenter av sivilbefolkningen 
«Men landets lovlige regje':' 'som norsk eksilregjering og faren for juristenes fristelse pIr ved hJelp av 11m. tett opp til hverandre. Jeg 
ring er på sin side avskåret domstoler har gjort til ho- til å ta hensyn til prestisje Det takknemlige publikum bandt dessuten noen småting 
fra å gi bindende direktiver vedmoment ved å dømme og kollegialitet. glodde øynene ute av hodene som ringer, stokker, nøkler 
f . b gg . l d t fro o fast til dem slik at de ikke or mn y erne l an e, o medle:nsskap i .det bor - Ved brudd på pkt. 5 og ~ine mens de sa pa hvord~n 
så vidt angår deres forhold g. er Il g e «NaSJonal Sam- hemmeligholdelse av påbu- Jeg lot eggene og baller v. Ise kunne frigjøre seg hvor me
i det besatte område.» Hele l ( t h ft 11 f get de enn forsøkte. De for-
N kk t fl mg». se programme os det deri og av den allierte seg en e er en me om mg- styrret hverandre gJ. ensidig 

orge var o up ert og sr. Hewms, s. 373-376).. I?et okkupasjonen, blir hele retts-
§ 14 privilligerer folkeretten. var det :n.est forsvarslVnge grunnlaget ytterligere for- med sine merkelige bevegel
Dens hovedverk, britisk «ln- og ~t o~flslelt godtatt norsk kvaklet. Det var svindel bå- mel som trengtes». Til dette ser. Et par andre tilskuere 
ternational Law», fremhever partI. LIkevel ble det blotte de overfor det norske folk ,er det nok å bemerke at ok- sto på begge sider av dem 
bl. a. at straffeloven forblir me~lemskap. straffbart ved og Høyesterett i 1945, som kupasjon efter en tapt (og og holdt i hver sin ende av 
uendret hvis den ikke er ekSIl ~nordn~ng 22/1 1942 - da skulle ha fått seg foltelagt endog offisielt innstillet) snoren, så ingen av de to 
endret eller opphevet a v og tIlbakevIrkende. - på det hele, samt også svindel krig ikke eiI" ekstraordinært, fastbundne skulle kunne 
ok k u p a n ten. Haagregle- t f b det Art 50 men ord i nær t. Grunn- bryte reglene og komme seg 

ross av or u l . overfor de allierte. Når den ·d k dd 
ne ved Artikkel 43, inntatt i (Lovt. 1910, s. 501) om «ln- plikt ikke ble overholdt om lovgiverne var dessuten ikke ut uten VI ere. Det s je e 
Lovtidende 1910, s. 500, be- gen fællesstraf». Okkupan- avtalene på rettens bord så uvitende. De gjennomle- så i ett nu ved at jeg såvidt 
stemmer at «d e n lovmæs- te~ overholdt forbudet og kom de senere dommere og~ vet en del av Norges over berørte snoren og tok opp 
sige magt faktisk er g a a t Nu!nbergdo~stole~ h~r ved så i en prekær situasjon. Nå 400 års okkupasjon og an- de fastbundne gjenstander 
o v e r til okkupanten». Dog allIert, f?r Ikke a Sl. ,:,er- tør de ikke gå med på gjen- neksjon under Danmark som uten at hverken snoren eller 
således at denne skal respek- densrettslIg, rett fnkJent opptagelser som kan avsløre følge aven av de mange de fastbundne ble skadet. 
tere så vidt mulig «de love tys~e. medlem~er av det den grelle virkelighet. Det norske borge'rkriger. Okku- I en halv times tid utførte 
som gjælder i landet». naZIstIske pa'rt~ N.S.D.A.~. er prestisjen som melder pasjonen 1809 og 1814' var jeg en del slike små trylle-

Både eksilregjeringen og I Norge ble. den~ot en off 1- seg, men det vil ikke tåles også deres aktuelle viten. kunster som jeg hadde måt
Høyesterett burde derfor ha ser dømt ~II 10. ars fengsel at slikt skal skje i det retts- Likeså de mange okkupasjo- tet forberede med så kort 
fors.tåt.t det ulovlige i fo~ er: og økonomIsk rum - begge kultiverte Europa uten for- ner under Napoleons kriger. tids varsel, og fikk mine til
regJen?g fra utlandet a gl de~er forbudt. ved Art. 50 - søk på å rette på feilene. Jfr. Høyesterett bygget _ helt skuere til .å moreo seg yltross 
anordmnger ~m dødsstra~f skJønt ~an kJen;tpet mot tys- DreyfusaffælI"en. Derfor er korrekt - ikke på noen for at kngens. sar sa lan?t 
og andre :ndrmger som m- kerne tIl han fIkk ordre om det så viktig at Norge selv f u Il mak t til lovgivning fra var leget l dette om ra
vellerer baØ-e nor~k .lov og retrett fiI"a et forsvar der be- rydder opp, eventuelt ved fra Stortinget, men på det det. 
okk~pantens .10vglV!ungsrfett røm~e.s av overordnede og først å se hva en gjenopp- for' s l a g fra presidenten Straks efter at jeg hadde 
og I10e la dIsse gJelde .or sa~tIdlge. nors~e og et ~ysk tagelsessak eller to vil føre som den ikke oppbrente del gjort meg ferdig med mine 
handlmger u~der okkupasJo- mIlItært tIdsskn~t. Men gJen- til. Menneskerettskonvensjo- av Elverumsdebatten inne- kunststykker og min opptre
nen, for hVIlke. Art. 4.3 er opp.tagelse ble lIkevel nektet nen kan bestemme det for holdt. Professor Skeie hev- den, ble jeg og trekkspille
skrevet. De~ blIr ennvI~ere nylIg a,: do~mere, sot? og- enkeltpersoner når personli- det før Haalanddommen at ren innkalt til det tyske 
~n f?rskyvmng der o~sa er s~ har fatt kJen~skap tIl den ge i'ettigheter krenkes etter det ikke var votert over for- kjøkken hvor vi ble servert 
l stnd m~d for~ude~ l Grl. sa .lenge hemmel:gholdte nye Norges ratifisering. Straffe- slaget, som bl. a. derfor var en tysk nasjonalrett beståen
§ 97 mot tIlb~kevlrknmg. der- allIerte okk~pasJon av ~or- prosesslovens § 414 fastslår ugyldig. Høyesterett klalrte de av schnitzel og pudding. 
som de eksIle . anordnmgker g~. !6/5 1944, som ~ksllre- slike rettigheter om gjenopp- den vansken ved på egen Selve leirsjefen Max gav og
hadde. vært lovlIge etter o - gJe'rlngen hemmelIgholdt, tagelser, som er et selvsten- hånd å deklarere: «Forsla- så meg og min akkompagna
~upasJonens opphør. Og ~er mer: som Europa og ~SA. ~e- dig rettssystem. Selve grunn- get må ansees vedtatt av tør en sværr papirpose prop
mntr~r et forhold som gJør le tIden har kJent, sa k~ItI::e- laget, «fullmakt» istedetfor Stortinget.» Efter president- pet med hjemmebakte brød, 
ulovl~gheten . enda verre, ker: derfra er lett forstaelIg. fO'rbud mot lovgivning, gjør skapets påvisning forelå kokte egg, ost og smør, to
nemlIg ~ o r g ~ nye ? k - I;IVIS Norge ~adde vært al- hver anordning til et «falsk imidlertid hverken fullmakt bakk og hjemmebakt kake, 
k. u ~ a s Jon lflg. eksilre- lIert eller kng~ørend: sa:n- eller forfalsket Dokument» eller forslag, men for bud som han hadde fått samlet 
gJermgens vedtagelse av tre men med de allIerte VIlle lk- og «nye Kjendsgjerninger». mot lov g i v n ing. Det inn istedetfor inngangspen-
avtaler med de allierte, Stor- ke disse ha okkupert Norge . f'remgår av det gjenfundne I ger fra sivilbefolkningen. 
britannia, USA og Sovjet etter tysk okkupasjons opp- Høyesterett gIr .flere ~e- referat akkurat der hvor den Fullastet med matvarer 
«om siviladministrasjon og hør. grunneIser for ekSIl 10VglV- farlige sannhet overalt men- vendte vi to krigsfanger til-
jurisdiksjon i norske områ- Avtalene 16/5 1944 har i ningsrett ved sin beslutning tes brent. Det vet de dom- bake til hestestallen igjen, 
der befridd av allierte styr-\Pkt. 5 bestemmelse om at 6/8 1~45. (R.M.B. ni'. 3, s. 2). mere som riå nekter gjen- hvor vi delte med våre nær
ken>, dater~ 16/5 1944.' men «kompetente norske myndig- LovglVmn~sretten betegnes ,opptagelse. Sannheten er of- meste kamerater. 
først kunngJ.ort av UD l 1950. heter i samsvar med norsk som ~~rettIget ved selve ok~ fentliggjort i det 18/8 1945 Efter dette ble jeg sendt 
Den var ukJent for Høyeste- lov» skal anvendes. Det er kupasJonen og det ?eter. trykte «Dokument ni'. 2 bud på av selveste sjefene 
rett i 1945, so~ s~ledes satt igrunnen hva også Art. 43 «Denne e ~ s t r a °or dIn æ - (1945) med det korrigerte re- for steninntaket. Og nesten 
og dømte ulovlIgo l :t okku- bestemmer, men det repete- re myndi?het matte Kon- ferat fra 1940, i Stortingets hver søndag kom tyskerne 
pert land uten a fa da:ræ- res i ny ordlyd. Men det gen ha for a kun?e l~de Nor- jubileumstidsskrift, i Stor- med et varsel til meg om å 
rende okkupanters godkJen- hjalp ingenting. Eksilregje- ges deltage~s~ l. kngen og tingsforhandlinger for 1945 forberede en opptreden. Jeg 
n~ls:. Og Art: 43 om o lov- ringen brøt også den bestem- forbere~e .fngJ~rmgen.» Det- og i flere aviser. Men på ekte hadde satset mest på 1;rylle
glVnmgsrett gJaldt ogsa de meIsen likesom den hadde te vaiI" ~~ldlertId Nor~es l?- norsk maner v i l man ikke kunst og ikke på dans, av 
allierte okkupanter inntil en brutt norsk og internasjonal ver, mIlIt~r o~ a~mmnelIg vite noe om sannheten, og den simple grunn at jeg da 
stor del, nesten h~lvdelen, av lov, bostedets lov, ordren til straffelov, Ikke tIl hmder for, dagens aviser skriver frem- på fridagene fikk anledning 
1946. Okkupas]onsavtalene Ruge om «å innstille fiendt- ~en Grl. ~ 25 forbyr Ko?gen deles om «Elverumsfullmak- til å besøke sivilbefolknin
med de allierte ble effektuert lighetene», det «Internatio- a føre kng «udenfor Rigets ten». gen i landsbyene hvor jeg så 
8/5 194.5 uten andre. ~o:d- nal Law» betegner som «in- ~ræ?ser»·o Begrunnelsen var' Da der således ikke fore- fikk skaffet meg en del mat
menns lI~nsat~ .enn fnvillige te'rnasjonalt rettsbrudd» og l stnd ogsa med Grl. § 17. varer. Dessuten fikk jeg fil
norske l bntIske styrker. ignorert ble også regjerin- Like hjelpeløs militært, ligger noen eksil lovgivnings- ler av stoff og andre saker, 
Det bestemmes 16/5 194.4, gens eget virkelig manglen- J·uridisk og historisk er be- rett opphever dette hele hvorav J·eg forsto å lage tryl-
kIk ff «retts»-oppgjøret selv om 

p t. 6, og toe s o l - de rettsgrunnlag efter Grl. § grunneIsen i Høyesterett om Norge offisielt hadde deltatt lesaker. Interessen for den-
s i elt i skriftvekselen au- 17 som ble forfalsket til at okkupasjonen «var en helt . dk· Hva ne underholdning syntes å 
gust-september 1946 mel- fulImakt om lovgivningsrett. ekstrao'rdinær og en av ~ ~n~en al~se: e~~l[~~· ikke være ganske stor, for jeg 
lom Kong ~aako~ og a~- Snart etter sin egen inter- grunnlovgiverne uforutsett I ~~;e fikk nu lov til å ha med meg 
bassadør CollIer pa den bn- nasjonale vedtagelse av de situasjon - Norges okkupa- gJ . en assistent slik at jeg kunne 

. tiske regjerings vegne. I nye okkupasjonsavtale'I' ut- sjon av fienden under krig I . Sverre Helliksen. få istand flere morsomme 
Norges deltagelse i annen ferdiget eksilregjeringen helt - som innebar all den hjem- --0-- kunster. En ung, dannet rus-
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LØRDAG 3. SEPT. 1966 FOLK OG LAND SIDE 7 

Fanebust på offensiven - lEN ERKEFIENDE -
(Forts. fra side 1.) I adjutant Olav S p ang e n, (Forts. fra side 5.) norske folk. Det var en dob- menns tillit som lands-
_ Både ja og nei! _ Etter har f0t!satt min fulle tillit. et eller flere medlemmer av belt sammensvergelse. Først menn.» - - -

at politimester Sti l off Men. bade politimester Sti- N.S. nogensinne har hatt den en sammensvergelse mellom D t 
hadde mottatt den J'uletider loff l Rogala.nd og politimes- Itro, som forfatteren ut fra N.S.-folk innbyrdes, så en .« e er ikke nødvendig å 
1965 f 

t L St gjøre oppme'rksom på at 
, .orespeilet han meg at er ~ a l avanger må sin tankeverden og slagplan s~mmensve'rgelse mellom dette er et ste m p e l som 

den VIme være ferdig til å holde f.mgrene fra denne sa- tillegger dem alle, kan den- dIsse og fedrelandets fien- blir satt på mennesker, og 
passere forhørsretten sist i kens vIdere gang. ne eller disse iallfall neppe der. Det var en aktiv sam- det et forferdelig stempel. 
febrl!ar 1966. Men i stedet o . • ha bevart troen lenger enn mensvergeise. Vi kom i fare Men - og her kjennes det 
for a holde ord og avtale, O~a protokollkomIteen til kapitulasjonen 10. juni hver eneste mann og kvinne mest ærlig å tale i form av 
forh~lte han etterforsknin- sVIktet.. . . samme år. Den dag ble, som og hvert barn i dette land. en henvendelse til muli e 
gen l den grad at den ved ut- - Men l Stortmget fIkk alle og enhver umiddelbart Det var en blodig sammen- NS-le . D h g ~angen av ma'rs måned enda du reell. saksbehandling? efter fikk rede på, de kamp- svergeise. Den levet på p;eget s~~~te st~: le:~ selv 
~kke v;ar kommet ordentlig - NeI, tenk reell.! f\t nett- handlinger, som fra norsk trusler og vold. Den slo ned p o . . p. 
l gang. Og da jeg truet med opp .Protokdllkomlteen ble side i overensstemmelse med og dTepte. a SIde 16. 
å anme~de politimesteren for satt til å kla're o~p i villnis- de alminnelig gjeldende reg- Dette er handlingen, som «GrunIllSkylden var den 
s~botasJe, trengte den inha- set, ~ar helt. o;dmært. Men ler fO'r nøytralitetsvernet au- N.S. skal stå til regnskap partimessige avtale om blindt 
bIle statsadvokat Erling Of- at bade komIteens formann tomatisk var iverksatt en- for.» myrderi av uskyldige, i sam-
tedal seg inn med påstand og sekretæren (som dertil delig avsluttet, og alle n~rske «Om det ansvar og der- mensvergeIsens interesse.» 
~m at det var hensiktsløst var sak.sordfører) var trofas- stridskrefte'r høytidelig for- med om den grad av skyld På side 17: 
a etterforske en straffesak te partIvenne~ av de. ~nkla- ,pliktet til under den pågåen- de enkelte har, gir først og «Den moralske dom er her 
der straffba'rheten er for- gede, var mmdre tIlhtvek- de verdenskrig ikke pånytt fremst de;es egen medlems- om mulig enda skarpere enn 
eldet. Men dette er bare en kende. Og rett ut sagt uro- å gripe inn hVe'rken mot bok beskjed. Hve'r av dem den jUTidiske kan bli. Det er 
flau unnskyldning som ting_/vekkende var det ~t ode an- Tyskland eller mot Tysk- har svo~et blind, og ubetin- meget om å gjøre for styrken 
mann Lars Ramndal, Justis- ~lagede ble utsett til a sanke lands forbundsfeller. De get lydIghet mot «føreren» og holdbarheten i den retts
departementet av 1951/52 og mn og finsile saksdo~umen- nordmenn, som senere del- og haro gått· god for alt hva lige dom at folket har den 
andre rettskrenk~nde og tene .. - Dette a'rbeld sol? tok i kamphandlinger på h~n matte befale eller finne moralske dom klar. Uten 
rettsfornekten?e hjelpere ved. dIrekte hen~endelse t~ norsk grunn, gjorde det alle pa. De ~ar med sitt navns den, altså tatt isolert, kan el
har opparbeIdet grunnlag arklve~e kunne gatt unna pa som frivillige i engelsk tje- undersknft utslettet sin lers de enkelte domfellelser 
for. Og her er det ikke straff- ko;t tid, tok nå fem ten neste og under engelsk kom- egen samvittighet og solgt ~irke så h~rde at det med 
barheten det strides om, men maneder og ble uten opp- mando. De som opererte på sin overbevisning. De ha'r tiden .kan gl bakslag.» 
~ p p k l a r ing e n av en ~lar~nde 'resultat. ~istenke- egen hånd, måtte forpuftig- innvilget .i å være forhånds S~nftet .selv presenterer 
~I~e omfattende som mange- hggJø;elsen av meg l hem - vis anføres å gjøre det som medskyldIge. Ingen som altsa oS0Il! sm ~ørste oppgave 
ang. k 00 r r u p s jon. m e Il g do~ument fra den banditter, sabotører eller meldt: seg inn i eller som den a fa NaSjonal Samling 

TIl ~ vl.;lrdere den o of te- anklagede nksadvokaten ble snikmordere, og det hva en- ble staende i N.S., kan hev- anskuet som, en forbryter
<I:ølske mnslgelse har sa jus- godtatt. Sammen med de ten deres motiver var ideelle de at han «bare var et al- bande og hvert enkelt med
tIsminister Elisabeth Schwei- falske dokumenter gjorde eller ikke. minnelig medlem og ikke lem, også vidtskuende ten
gaa:d. Selmer oppnevnt den ~ette .. «saksdo~ument» sitt Videre står der å side 10 har vært med på nogen av k~re, høyverdige idealister, 
allSIdIge ~.r.advo~at J. Chr. til ftrifI;nnelsen l Odelstinget. og 11: p forbrytel~ene.» . En matros kjernesunne og rettsindige 
Mellbye til settenksadvokat. I ~tnd med ord og avtale HIrt' NS ombord l en pIratskute kan !llennesker, nybrottsmannen 

o ----:-~Qg.7d~rsom ha~V...9t!l}!l ?le Jeg etter kort tid nektet sa':':e~pa I~t .. var en ikke, når fartøyet blir opp- l fjellb~gd~n, .fiskeren ved 
gar deg l mot? ~~få- se de sak~olrumenter _ ver~e se mot _ ~t brakt, gjøre seg uskyldig og havet,. mstmktIvt retttroen-

_ Det vi[ ikke spille noen so~ sneglet seg mn til ko- o' komme seg unna ved å si: de, VIsergutten i brakken 
aygjørende rolle for sakens ~IU~e~., Under min audiens apne retts~alen ved ~ begjæ- «Jeg lot meg bare verve som ~ypiken på kvistkammeret: 
VIdere gang, men eventuelt Il komlte~ns møter der 9 av re meg SIktet og tIl~alt for matros, jeg har aldri vært mgen unntatt, hver og en 
bare forhale tiden med en 1~ var tollste~e, oble jeg inn- falsk anklag~. Etler Jeg kan med på selve plyndringene.» avskydd, fO'raktet, hatet, ut
ekstra .skjønnhetsplett. ~Tllget nade til a troppe opp fremme p r l v a t e straffe- De enkelte medlemmer av støtt av folkefellesskapet, 

_ VII Rogaland politikam- l et senere møte med tre sake~. De kan eventuelt ba- N.S. var gjennom sitt med- dømt og strengest mulig 
mer være habilt for videre ~~nn fra det hemmelige po- re h;ndres av for svak øko- lemsskap med på å dekke straffet, - og det uten å ha 
etterforsking i saken? l~tI. D.e ~adde sagt· seg vil- noml. .Jeg kan også reise alt som ble foretatt i par- gjort seg skyldig i nogen 

. _ Etterforskerne, overbe- hge til a besva~e noen få e;statm;ngssak n;t0t Staten. I tiets navn. Hvert medlem forseelse, enn si ha begått 
tjent H j eld e og politi- generelle spørsmal, skriftlig SIste tI~felle :rIl. kanhe;nde hadde forskrevet seg til for- noen forbrytelse. 
_____________ fo:~et av meg og levert ko- oppr~~dingsregJ.ermgens JUS- ræderiet og all dets gjer- o Alt dette søker forfatteren 
ser. ved navn Vladimir (Va- miteen.' Men da dag og time tIsmmister beVIlge meg ftri ninger.» - - «Hvis denne a oppnå ikke ved å bevise 
10dJa) fra Leningrad ba meg opprant (og Per Borten vaT' sakførsel. For vi må ikke skyld ikke blir stemplet og noget, men ved å påstå no-
lære bort noen slike trylle- fraværende) ble de nektet g~emme a~ denne tyveårige klarlagt ved at o alle og en- get. . 
kunster. Jeg vet sannelig mottatt. kjedereakSjon av rett~brudd hver som har statt som med- Som bekjent var Nasjonal 
ikke om han mente det for .. . . 0% rettsfornektelser l hele lem, blir straffet, vil vårt I Samling o i virkeligheten et i 
alvor dIer det var med tan- HemmelIg pohtI I Stavanger. ~Itt vesen (l.;lvese~) er et folk fo'r all fremtid bli for- 19.33 pa alminnelig måte 
ken PE, muligheten 2V å skaf- - Finnes det hemmelig apenbart JUS t l ~ mor d I villet angående hva man stiftet og godkjent politisk 
fe seg ner neat. Muligens var politi i Sandnes og Roga- som fO': lengst og Uimotsagt kan gjøre.» parti og ikke i nogen hen-
d~t lx~gge del.~r. Jeg ga ham land? o har fatt navnet « den På side 12 og 13: seende nog~t som hel.st annet. 
Sjansen, og Valodja va ... ' gans- - Jeg haper det er en ~orske Dreyfus-sa- «Inn under grunndommen Ingen, altsa helle'r Ikke no
ke lærenem når det gjaldt å grunnløs mistanke. Derimot en»., . . må hver og en komme som get medlem av N.S. kan med 
tilegne seg de raske bevegel- er det en kjensgjerning at Denne karaktenstIkk er har stått som medlem av rette beskyldes, enn si døm
s;r wm krevdes. I løpet av O~a:r R. Lea har kombinert selvsagt høyst ærekrenken- N.S. per kan ingen unnta- mes for å ha begått en for
fa dager kunne jeg benytte stIlImgene som politimester te. Men den. er .oppfun~et ?g gelse være. Alle sammen- bry~else, før der foreligger 
me,J av ham som assistent og o ve r v å k ing s s j e f i ørst of~entlIggJort av Juns- svergeIsens deltakere er un- aygJø~ende bevis for at han 
under min opptreden. Det Stavanger siden nyttår da ter, og lk~e av meg. - Og der samme ansva'r'. Uten at VirkelIg har begått den. 
gjorde pTor,rammet mer ef- den sistnevnte stilling ble le- sel:rsagt fmnes det fo'rtsatt dette får uttrykk i dom over. . At forfatteren, efter på 
fel;:tfullt. Dertil kom at for- dip' ved «kammeret» der. ledIge plasse~ ?ers?m flere hver enkelt, skjer ikke rett- denne måte å ha satt hjulene 
uoten trylle'mnst ble der og- - Og du samarbeider nå sku~loe ~nske a l~ph~ere. seg fe~di%heten fyldest og luften i svi~g, o mu~igens for å få 
sa qrrangcrt folkedans og med advokat? og a sme navn l hiSt on ens bhr Ikke renset.» - - - dem til a glI lettere, mulig
sel::-;kapsdans som både de - Ja, med h.T'.advokat bok. . «Grunndommen har fått ens for å skaffe sitt skrift 
tyske militære og de unge Evald Ry g h i det lands- Skulle noen lIkevel mene sin Tettslige standard ved det «en dobbelt· bunn», muligens 
piker blant bøndene d;ltok kjente advokatfirma Eckbo ~t «den norsk~ DreYfUS-Sa-j straffernål som er fastsatt i av andre grunner, side opp 
i. ~et gjorde sitt til at vi tre & Rygh i Oslo. 1"~~1.» tross alt l~ke .har kva- tillegg til .Norsk straffelov og side ned i selvgod~ og 
krI,'5sfapg(~r fikk brakt med l Isert ~eg fo~ Justismordets ved kongehg forordning av salvelsesfulle betraktmnger 
oss end3. mer matVarer enn Stille før stormen. ~ amt Il g e .kJen~et~gn, k~n 127. januar 1942. Straffen er ostentativt tilholder seg selv 
jeg og tl'ekkspilleren hadaJe Jeg da vennh.gst fa v. Ite hVIl- satt til Tap av almen tillit. og den rettferdige del av 

- Men om nå begge kl a- ket ell h Ik k t vært istand til tidligere. gene tross alt nektes frem- er ~I e Jenne egn Dette svarer helt til forb'ry- sine lesere ikke å la hjulene 
Sannelig kom mitt artisteri met som off e n t l i g e man savne~. :- sa redaktør telsens karakter og til fol- 7'ulle for langt, kan om mu-

til. nytt også da jeg satt som straffesaker? Fanebust til SItt fordums or- k~ts dom over den: N.S. har lig bare forverre skriftets 
krigsfange i en arbeidsleir. _ Det er da flere mulig- 1a~, Sandnes og Jærens gjort seg fremmed i sitt eget karakter. Efter, antagelig 

---0-- heter: _ Jeg kan som nevnt VIS. --0-- folk.» mer enn nogetsomhelst an-
«- - - de har tapt lands- (Forts. side 8) 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 3. SEPT. 1966 

~i;;;a;,;~:~:~~~:e:~:g ~u ::k~1 ~ ~ ~ ;.e:~;~~: 
igang gir det seg utseende av gjøre dette eller noget av 
egentlig å ville bremse den. dette, godt igjen? JAPAN KREVER TIL-

Et i sitt slag visstnok ene- Forfatterens gjenlevende BAKELEVERING KAMPLUS - SISTE HEM- FARLIG ;FERIEPARADIS 
stående åndsverk i Norge. embedsbrødre? Jeg bruker . " . MELIGE VAPEN! 'Under forretnings- eller 

Denne erkefiende blant an- ik~e . ordet åndsfeller. Og SovJetutenrIksmInlS.ter. DEUTSCHE WOCHEN- feriebesøk i Øst-Europa ble 
net av forståelse og måte- hVIS Ikke tilstrekkelig man- Gromy~o k?nfererte I ToklO ZEITUNG forteller at ame- i årene 1964/65 62 tyske 
hold. ge av dem vil, hvem da?me.~ Sin J~panske ~ollega rikanske militæreksperter nå statsborgere arrestert. Talle-

Denne skattkiste fdr' en- De~ j.uridiske stand? Nor- ~hllna om tII~akelevenng til iskal ha oppdaget et nytt ne fordeler seg slik: i Polen 
hver som gjerne vil kjenne ges JUrIster, som på grunn .apan av KUrIlene som Sov- hemmelig våpen, som kan- 1, i Tsjekkoslovakia 24 i Un
beskaffenheten av de våpen ~v sine .spesielle. inr~sikter og Jet røvet, forteller DEUT- skje kan settes inn i kam- garn 19, i Romania :2 og i 
som våre fiender har funnet Ifølge Sine høytIdelIge løfter ~CHE k WO~~EN-~EIT~J"NG. pen mot vietkong: lus. Disse Bulgaria 16. Det er vel også 
det nødvendig å anvende skal.væ'I'e rettens kvalifiserte Gan om l ke tIl emghet. nye amerikanske hjelpekref- å frykte, skriver DEUTSCHE 
mot oss. , fo'rkJempere, men som ikke romyko ant~det ~t .Russ- ter skal riktignok ikke bite WOCHEN-ZEITUNG at dis-

Denne gullgrube for en- ~esto mindre har levert våre ~~nd s~~ks vIlle gl. tIlbake fien~~n, men bare sktrike. når se unøyaktige oppgaver ikke 
hver som ønsker nærmere fIender deres generaler, av. Isse øyer hVIS USA de I Jungelen værer skjulte omfatter alle arrestasjoner 
innsikt i den av forfatteren oberster, majorer, kapteiner, ~akk tII~ake d~ tropper det vietkongsoldater. USA-vi- av tyskere som er foretatt 
med innøvet ferdighet an- løytnant~ og sersjanter, og arr stasJo~ert I Jap1l:,n. Yt- t.enskapsmenn tiltror nemlig I i disse land. 
vendte pastorale metode. som av dIsse tre grunner er ter Igere. tIlbakeleve~Ing Jusene evnen til å være men- * 

Denne gullgrube for en- ekstraforpliktet til nu å rea- k~ne. dIskuteres hVIS USA neskelige ofre på inntil 200 I 

hver som har interesse av å gere mot uretten og skaffe V:Ille tIlbak~levere den ul0V:- meters avstand. De utstøter I 
vite hva Homo sapiens kan de forurettede oppreisning lIg besatte Japanske øy OkI- herunder lyder, som gjen- O...,"'N .... """"Ø-O..o"""""""' .... ""o-04>-4> ......... ~ 
prestere av tom retorikk og og ~rstatn~ng? Og .hvis hel- nava. * nom spesialmiktrofoner" kan Arkitekt 

HUSTAD ville fantasier. ler Ikke tilstrekkelIg mange gjøres hørbare for ameri-
Denne gullgrube for en- av dem vil, hvem så? DEN BRITISKE kanske «luseførere». 

hver som sysler med å søke Ennu har de, som direkte «WACHT * 
sammenhengen mellom slike ~r. r~mmet av. for!atterens AM RHEIN» 
prestasjoner og produsentens inJurIer, batr'e minorIteten av Den britiske premiermi- ____________ ____ 
person, yrke og vi'rke for- sine landsmenn med seg. nister Wilson har efter til
øvrig. Men både de og vi, som bakekomsten fra Washing- EXTR1l. 

Denne gullgrube for en- uten å .ha vært medlemmer ton bekreftet nok engang 
hver som ønsker å kjenne av NasJona! .Samling likele- sin hensikt om å trekke til- Ett abonnemangserbjudande 
den norske statskirkes evne des rettsstrIdIg og brutalt er bake en del av de i Bundes- till formånspris 
til å oppdrage, utvelge og ~ishandlet ved ~et angive- republikken stasjonerte bri- Den o~er hela varlden kanda och 
skaffe seg de rette hyrder, lIge «:ettsoppgJør» med tiske tropper hvis det ikke of ta . cIterade svenska tidningen 
og til å holde sine tjenere «landssvIkerne», har retten kan oppnåes en tilfredsstil- NordIsk Kamp (NS) erbjudes till 
i tømme. med oss og tiden for oss og lende økonomisk løsning. årets slut for endast 10 kr. Insatt 

Denne gullgrube for en- behøver ba're å holde ut. * detta belopp på postgiro 148837 
Jlver som studerer kristen- Heller ikke innsprøytnin- Nordisk Kamp Box 162 Sverige, 
dommens makt over sine for- gene fra det heromhandlede DE GAULLE OM SOVJET- eller samma belopp ,pr brev till 
kynnere. skrift har bløffet og bedøvet LEDERNE sanima adress, och Ni erhlHler en 

Denne fallgrube for en- det norske folk for bestan- Statspresident . de Gaulle lasvard och bra tidning till årets 
hver som anser dette skrift, dig. uttaler om Moskvaprominen- Islut. 
der kommer fra en biskop, for Christian Bekker. sen: premierminister Kosy- Nr 5 av tidningen (40-sidigt inne-
å være. hva det med rene ord -0-- gin er den dyktigste mann, håll) utkommer den 1 sept. 
;Uttrykkelig og uavlatelig sivilisert og godt informert 
5elv utgir seg for, nemlig K • f • - partisjef Bresjnev er Valkommen 

Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 556129 - Oslo 

KRI S T N E V.E N N E R 

Har du lyst til å treffe gamle ven 
ner i et åpent miljø? - Kristne 
Venner møtes den første fredag 
hver måned i Collettsgate 43. Etter 
en tale er det bevertning og an 
ledning til selskapelig samvær 

Møtetid kl. 19.30. 

Tannlege 
MARTIN KJELD,.4AS 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 447554 

kristelig, og derfor ikke bare rlg ørlngs- aggressiv og fanget i klisjeer med eder prenumeration! 
vender forfatterens tilholds- (F f 'd - statspresident Podgorny . ., . ., . ., . ., . ., . ., . ., . ., . ., . ., . .,.". . .,." DAGLIG FRISKE BLOMSTER 
sted, den norske statskirke, . orts. ra SI e 4) duger bare til en timinutters 
men hele kristendommen tvertom. Senere har dette samtale. ~o-~~ 

* Vas k, m a II n g, ryggen. program som bekjent i stor 
Hvor meget ondt har så utstrekning vært mønster for 

dette opus i virkeligheten det såkalte «fellesptr'ogram» 
anrettet? (A. Bergløff: «Etter 7. Mai» 

At de fraser, som 4et er s. 84-93). 
sammensatt av, har vært be- Splittelsen i det norske 
stemmende for kongeriket styre ble på hjemmeværende 
Norges høyesterett, må an- hold tildels ansett som væ
sees umulig. At de kan ha rende i landets interesse i 
påvirket grunn,synet hos en- enkelte henseender, bl. a. 
del av denne institusjons som sikring overfor begge 

.. :g:ledlemmer, er derimot ikke muligheter fo'r krigens ut
absolutt utelukket. Og hva gang. Seiret England i ledtog 
har de betydd fo'r under- med USA og Sovjet-Samvel-

KRENKET STORHET 
Den franske Rothschild

mann og ministetr'president 
Pompidou er skuffet over 
manglende popularitet i Lon
don. Av 30 forbipasserende 
ante 28 ikke noe om ham. 
En av dem svarte: «Jeg 
kjenner bare en Pompadour, 
ingen Pompidou!» 

* 

t a p e tse r ing, 

mønstermal ing 

RIMELIG 

1. KLASSES FAGMANN 

- Telefon 265530 -

TANNLEGE MAAMOEN 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 
o::dnede retter, for mangfol- det, ville den konstitusjonelle apparatet ble som bekjent av
dige legdommere, for den eksilregjering tre i funksjon levert i full orden· ved fri-~~ 
store masse, for «den enfol- og vareta landets interesser. gjøringen, og påstanden om 
dige almuesmann»? Seiret Tyskland, ville disse grunnlag for kollektivt øko-

Ved offentlig å utslynge interesser best kunne vare- nomisk ansvai' for «Stats
d~ grovest n;ulige beskyld- tas av den folkerettslig lega- partiet» er ifølge kompeten
n~nger. og pa gru~nlag av le ledelse av den hjemme- te jurister ikke holdbar, jfr. 
dIsse a' oppfordre tIl en fra værende administrasjon. brosjyren «§ 104», utgitt av 
normal rettergang utskeien- Hensynet til denne dobbelte «Forbundet for sosial opp
de behandling av de injurier- «assuranse» var medbestem- reisning». 
te og forfulgte, må dette mende for mange deltagere i Det gjøres oppmerksom på 
skrift foruten å opphisse den offentlige administra- at alle uthevelser er gjort av 
massen antas å ha medvirket sjon, således også for forfat- forfatteren. Tyske og engels
l) til at slike utskeielser har teren, - i forbindelse med ~e sitater i teksten er tildels 
funnet sted, 2) til at de har hensynet til å vareta de nO'rs- Ikke oversatt, da disse sprog 
antatt stO're dimensjoner, og ke interesser som den admi- nå e:t;r velkjent i Norge. 
3~ til at det såkal.te rettsopp-nistrative tjeneste ga ad- (Forts. i neste nr.) 

. gJør med landssvIkerne ennu gang til. Administrasjons- -0--

I Månadsbladet 

FriSi~ ':e!~i~!- og 
diskusjons-blad. Siste store 
opplysings-emne: Quisling og 
rettsoppgjeret. . Fylgjetong: 
Den spanande livssoga til 
Jack London, ill. og utar
beidd elter beste kjelder. 
Arspris kr. 20,-. Postgiro 
for bladÆ" 80821. Utgjevar: 
Erling Seim, Kinn. 

Blomsterforretning 

SYNNØVE LIE 

Kranser til alle priser 

Frognerveien 30, Oslo 
Tlf. 442230 

FOLK OG LAND 
Kierscho't/Jsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lØrdag holde. 
kontorene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 40,- pr. år, kr. 20,
pr. halvår 1 Skandinavia 
Utlandet kr. 25,- pr. halv
år. I nøytralt omslag in
nenlands : Kr. 50,- pr. år, 

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

Bruk postgironr: 16 450. 

Utgiver AlS Folk og Land 

Viking Bqktrykkeri 
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