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Ralph Uewins holder toårs-oppgjør 
En bedrøvelig regnskapsavslutning for det norske folk 

MEN BREV FRA EN .UNG STUDENT TYDER pA AT TENKENDE UNGDOM IKKE UTEN VIDERE VIL VÆRE MED PA FERDEN 

i hans fødeLand, SOP1 han 
bragte slik stor og vel aner
kjent utmerkelse som men
neskevenn, va'r reaksjonen 
giftig og sykelig, i strid med 
ånden og bokstaven i hver 
eneste norsk lov og sedvane 
når det gjelder uttrykksfri
het og hån mot norske preten
sjoner om å være et vestlig 
mønste'rdemokrati. Efter å ha 
kjent Norge i fred, krig og be
frielse i et kvart ål'hundre, 
og med utaillige gode og gam
le venner innenfor og uten
for norsk publisistvirksom
het, ville jeg aldri ha drømt 
om ~,t dette Lllentfulle og 
respekterte folk kunne ':;Y'Jke 
så la\'; Nu vet .r:~g bedre .
eller ka!lskje verre 

Dette panikkslagne norske 
'v-D '<"'g:"'':51:", • 'i"l'e"·:;.:.t' ~;",!-t;L.; fiettUis'etf j ;jlJrtkl? .... ~erJ=e-kTe~l1fF'~l.,..');:/stf-4.~·~ilL.fu.r.t' :.>tl, ll f onTJ. in 5-

, en ans 1'1., W 'u ''Pa.. ,Y'., ' 'Kei ·1'måt.Det stfrtet ' 
tilbake ti! Oslo i mai 1945 som representant for «Datly Matl» og ses d k t di f en e s raor, nære opp ørs-
her sittende i midten ved bordet sammen med repr,esentanten for 

«Daily Expre.r.r» og «AftenpoJielZS» utenriksredaktør. Da representerte 

de to briter den nye okkllpaJjolZSmtlkt. 

Kjære redaktør Melsom hele verden - bortsett fra i 
9. april var det nøyaktig to lille Norge.. . 

o'd . b' graf" QUl'S Bortsett fra l den m1kro-ar Sl en mIn 10 . 'L « - " _. l' 
ling - prophet wlthout ho- SkopIske pro Qms_mg presse 

len til Aftenposten, som ikke 
bare er dcY'} største og mest 
innflytelsesrike avis i landet, 
men er ''.llminnelig respektert 
utenlands som det l.ede l1d,c 
organ ',Ol' norsk offentlig me .. 
ning. S:J)'r, sådant "31' jeg en 
gang stolt over å medarbelde 
i bladet. Likevel valgt.~ den·· 

nour» kom ut i England, hvor 
den ble gOldt mottratt av seri
øse kritikere. De aksepterte 
stort sett min nyvurdering av 
begivenheter i Norge før, un
der og efter 9. aprril 1940 som 
et rettidig, faiJr, objektivt og 
grundigalrbeide (f. eks. The 
Times Literrary Supplement, 
Financial Times og Illustra
ted London News). Den ame
rikanske utgave vakte også 
oppmerksomhet, varierende 
fra en hel Slide i Newsweek 
{«forcefully documented» -
kraftig dokumentert) til to 
hele sider i Seattle Post 1n
telligence ved Be'rne S. Ja
cobsen, som overvar Quisling
rettergangen (slik som jeg 
gjorde) og tok med det meget 
talende avsnitt: «Det kan ikke 
diskuteres at det var en u
måtelig forutinntatthet mot 
Quisling i dette ensformige 
sUDrogatrettslokale. «Denne 
måte å behandle boken på 
på begge sider av Atlanter
havet var konstruktiv og vis
te respekt for de historiske 
kjennsgjerninger som har 
kommet frem siden 1940 -
45 og modifisert krigstidens 
propagandistiske slagO'rd over 

AFTENPOSTEN fant det anstendig å sette Quislingaktoren Annætts 

Schjødt til å anmelde boken til Hewins. Men det stod jo i stil med 

objektiviteten ellers når det gjelder behandlingen av landssvik oppgjøret. 

Presseklipp til belysning av CappelelZS vurderingJevne 

ne ~amme avis den fullsten .. hvert krav Aftenposten har 
dig·uetiske kurs å utpeke in- på å være en fair eller seriøs 
gen annen enn den mest fOl'- avis. 
uii''ll1tatte og kompromitterte Og hva mere er: Aftenpos
p~rson i Norge t il å anmelde ten fulgte også den uetiske 
min bok - nemlig Annæus kurs å bruke sin innflytelse 
Schjødt, som faktisk var ak- til en kampanje for å ødeleg
tOir i Quislingsaken, ved siden ge den bok j'eg hadde fått i 
aven gang å ha vært venn oppdmg å skrive om Veøy og 
av den tiltalte og juridiske hadde fullført - et foreta
rådgiver for Quislings beste gende som samme avis hadde 
venn Fredrik Prytz - sist- slått opp på første side i et 
nevnte også i slekt gjennom I (FortJ. side 2) 
giftermål med en av Aften
postens redaksjonelle ledere. 
Schjødts forutsette dom over 
boken min, «!>rekk historie
forfalskning», anslo tonen for 
den efterfølgende norske re
aksjon, noe som tydeligvis var 
hensikteJ;l. 

Etter å ha profitert av ut
sendelsen av Fritt Folk og av 
trykningen av Deutsche Zei
tung in N orwegen under den 
tyske okkupasjon, er Aften
postens iver efter å dulme sin 
samvittighet og sone for sine 
krigstidssynder forståelig, 
men likevel ikke unnskylde
Hg. At avisen så skulle trekke 
ti'lbake sin innbydelse til meg 
om å svare på den lavd.ne av 
kritikk som Schjødts skjellls
ord firemskynte og avvise det 
meget moderate svar som jeg 
oversendte, undergraver et-

Også O. C. Gttndersen hadde sitt 

å si om Hewinsboken. Her ser det 

faktisk tIt Jom han har dårlig sam· 

vittighet 

lO 

\ , 
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2 FOLK OG LAND 

He-wirlS holder oppgjør -- 110m en sjettedel av be folk
'I ningen og resten, å gjenfor
ene mine utal1lige venner på 
begge sider og fj erne krigs-

(Forts. fra side 1.) I gjøre noe for å rense denne kefriheten», ble boikotten in- tidens « Quisling»tilsvining 
tidligere intervju med meg, Nordens augiasstall. tensivert voldsomme're enn fra en av mine favoritnasjo
og som bortsett herfra ikke I Under disse omstendigheter noen sinne. K'ritikerne hevdet neI'. Naturligvis ventet jeg 
hadde noe som helst å bestil- va'r det neppe overraskende at boken var blitt avsvekket sterk opposisjon fra de blin
le med Quisling. at det stO're forlag J. W. Cap- og antydet dermed at den ik- de, dovne og uvitende, og og-

Når det gjelder begge disse pelen inntok den k.arakter- ke var verd å bli kjøpt, mens så fra de virkelig «skyldige 
punkter, så ville Aftenpostens løse holdning å fraSI seg en det bare- var rettet noen få menD» som stakk av fra sine 
opptreden ha dannet grunn- opsjon på min bok med det mindre feil og en henvisning stillinger og skjøv ansvaret 
lag for rettsforfølgelse i aUe magre påskudd at den «vil til dommer Erik Solem fra over på Nasjonal Samling, 
andre vestlige demokratier ikke, slik vi hadde håpet, for- Quislingrettssaken var blitt som ble på sin post og gjorde 
enn Norge, hvor konstitusjo- årsake noen heftig debatt i modifisert. Det ble satt igang sitt beste under forferdelige 
nen og sivil-, og kriminal- det helle tatt, men simpelthen en kampanje mot de biblio- omstendigheter _ under for
lovgivningen har vært hånet bli puffet tilside som uvesent- tek som våget å legge f'rem hoM ukjent for Norge i his
hål'dnakket og støyende fua lig.» I virkeligheten er tusen boken. Bokha~dlern~ b:le. nes- torie, psykologi og jus. Jeg 
tiår Hl tiår siden 1940. eksemplarer av den engelske ten alle terronsert t1l1 a 19no-trodde naivt nok at min etab-

Jeg bare nøler med å gå utgave solgt i Norge trass i rere den. Likevel. ble 6 000 ,lerte posisjon i Skandinavia 
til passende juridisk aksjon boikotten som ble anstiftet av eksemplare~ solgt 1 lø~et av l som diplomat, journalist og 
mot Aftenposten fordi jeg ik- Aftenposten og understøttet de før~te. f]O~ten dage., Den i forfatter, og mine utmerkede 
ke har noen tillit til norsk av andre nO'rske aviser. selges 1 vlr~elolgh~ten fortsatt I fO'rbindelser i. Norge, vHle be
rettsvesen av Here grunner: Hva mere er, boken gjorde og ~o~der pa a bh en bestsel- skytte mot baktalelse og sik
Ingen annen enn den tidlige're slik furore i Norge at l!D. i ler 1 sm genre. I re fair kommentarer. Jeg ble 
justisminister Gundersen all hast sendte ut et «vlktlg Betydningen av boken er skuffet 
fulgte den uforstandige og korrektiv» (eller «motbob ) således fa~ts~ått - f~rst ved I Reak~jonen kunne nepne ha 
partiske kurs å erklære min «Norway and the Seco~d den he~t~ske reakSjon fra' I blitt mere ensidig eller for
bok for å være «svindel med World War» som skulle «dls- «~et .offl~lelle ~orge», som vrengt, idet den strakte seg 
historien» før han endog had- tribueres til flere land» av :'ls~ehg VIlle ha Ignorert de.n fra gjent,atte beskyldninger 
de lest den - Terje Wold, departementet, som overveiet 1 hkh~t Il!ed Cappelen hVIS om at jeg er «nynazisb>, 
den onde ånd bLant de Vlirke- «behovet for å få boken over- den vl~kehg ha.dde vætrt ~(u- skjønt ingen i Skandinavia 
lig skyldige menn av 1940, satt til andre fre.mmede sprog v~senthg» - for de.t annet som kjenner meg kunne støt
som sviktet deres land, flyk- (Royal NorwegIan InfO'rma- gjennom det betydehge salg te en slik ank'}age, til sensa
tet og utstedte ukonstitusjo- tion Service press bulletin, av de engelske. og norske ut- sjonslyst, bestikkelighet, svin
nelle lover for å dekke over London November 10, 1965). gaver, trass. 1 den nesten del, løgn øg pornograH. Mi
deres bommerter, innehar Boken min var tydeligvis vanntette bOIkott .av ~egge. nistere, stortingsmenn, sak
fremdeles den helt upassende alt annet enn <<uvesentlig». I parentes kan Jeg tllføy,e førere, histmikere, publisis
stilling sOim høyesterettsjus- Den tiltrakk seg faktisk en at bare en eneste no~sk a.vls ter, pressen, fjernsynet og 
titiarius - Paal Berg, som nesten uvanlig publisitet, som (og ved en annen anl:dnm~ selv den lutherske ki'rke har 
fritok Quisling for skyld i har vart i to år og tillog med det norske TV) har vaget a slått seg sammen til et ~Ilm
fo'rbindelse med «9. april», nådde så langt som til en ta kontakt med meg und~r vittighetsløst, ærekrenkende 
opprettet et il!legalt administ- stortingsdebatt og overveiel- denne ~,edetta,. Sk.lø~t." m~~ og hysterisk kor av raseri 
rasjonsråd og ville avsette se aven spesialkomite ned- adresse er vel kjent 0b Jeg en og skjellsord, noe som for
kong Haakon, derefter be- satt av justisdepartemen~et. gang var en aksepta?el. med- råder et fundamentalt «skyld
kreftet dødsdommen over Trass i denne enorme m- arbeider. ~~nnsynhgvls e;~ ! kompleks» eller med al~in
Quisling, hadde den enestå- teresse, som stmkte seg fr'a denne. uetlsKe fryktso~het l nelige ord «dårlig ,samvittig
ende freidighet å overta stil- presse og fjernsyn til Stor- refle~sJonen oa~ en polItIkk, I het». 
Engen som høyesterettsjusti- tinget og to departementer, nemh.g de~l 3. .lgnor~re u.be- Kanskje dette kan være et 
tiarius efter krigen og det to- innbefattet utenriksrepresen- hagehge hlst::>r1ske k]ensg]el'- . lite frem'skritt, som kan brin
talt ufo'rtjente hell å overleve tasjoner ved Atne Skaug, am- nlilg~r og a o~ervelde ... be-l ge den nødvendige «dialor,» 
til denne dag som en ansett bassadør i London, til Foreign folknmgen . m~", de~l 1.or- et skritt nærmere. Iallfall ho.r 
borger: Og vidøre, Sch~ødts I Office .o~ britiske domstoler, vre~gte kngshdsvers]on. ay I :"(ristian vVelhaven vært an
behandling av de tyske vltne- og kuhmmerte med den sub- beglVenheten.e, ~or dermed o. stendig nok til å innrømme 
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nordmenn unødvendig falt i 
kamp. Også professor Olav 
Riste har vært rettskaffen 
nok til å utelate den ikke be
kreftede beskyldning mot 
Quisling at han hemmelig 
planla den tyske invasjon 
med en av Hitlers efterret
ningsagenter i Kjøbenhavn 3. 
april 1940 og å igno'rere den 
« quislling» my te som oppstod 
9. april. De mere ekstrava
gante angrep på Quislings 
karakter blir ikke lenger 
fremført etter at professO'r 
Magne Skodvin har attestert 
at han privat var en rettskaf
fen mann. (A man of «pri
vate rectitude») 

Slike modifikasjoner er 
bedre enn intet. Men det er 
langt fra den omfattende og 
faktiske revidering av norsk 
samtidshistmie som kreves 
av upartiske norske histo
rikere som jeg håpet på 
å fremprovosere. Når de ube
hagelige kj ensgj erninger opp
fattes, bli'r de vanligvis bare 
utelatt (f. eks. kapitulasjons
ordren av 10. juni 1940) eller 
leirrighetsvis nevnt rent en 
passant og forvrengt sterkt 
subjektivt (f. eks. Benjamin 
Vogt i hans «Mennesket Vid
kun og forræderen Quisling». 

Jeg måtte vente helt til nu 
i mars sistleden før jeg fikk 
en virkelig objektiv og analy
tisk ~reaksjon på min bok av 
noen .politisk karakter fra en 
nordmann. Den kom også fra 
en meget intelligent, skrive
kyndig student i tyveårene, 
som må forbli anonym som 
følge av det rådende klima 
med hat og repres'aHer. Dette 
er meget oppmuntrende av 
filere grunner. 

Det viser at «sannheten vil 
frem» og i virkeligheten alt 
har nådd de viktigste folk i 
ethvert land, den oppvoksen-

(Forts. side 7) 
Prov under rettssaken mot sidierte og vidt bekjentgjorte forsvare kaplblmtere.sser og [ Då trykk at Os[o ble oveoro'itt 

o d o o d l ~· .. t I, " ES Quisling vriser seg nu å være «motbok», så far ikke nor - a unnga : ~n .2nge over."lL: e-I uten kamp på regjeringens .o.o.o~CN:7~<N:;>~O.o 
i strid med rettsvesenets etikk menn tillatelse til å lese en de rehablhtermg av QUlslmg ordre og at Nyga1arclsvoldre-
i andre vestlige demokratier. norsk utgave av boken som og talilrike uskyldige tilhen- .. . h ' r h t Har De skaffet FOLK OG 

. '.. 'd gJermgen 1 emme 19 e un- LAND en ny abonnent for FO'rfTemmellsen av fire sli- var å'rsaken til kontroversen gere, hVIS patnotIsme, l ea- derhandlet med tyskerne 
l · f··· f kt 11 . 1967? ke menn til høy rang innen og rørte ved kat'a[ysatoren til .lsme, orvIrrmg, ry . ~ er mens hundrevis av patriotiS-1 . 

norsk rettsvesen undergraver moderne norsk historie. Imellom rene eks:ntnsltet, ke, men ikke uniformerte ~Q-~~~ 
enhver tiUit en utlending, el- Da det efter uendelige an- bragte dem over pa den ta-
ler for den saks skyld nord- strengeIser endelig ble funnet pende side. 
mennene selv, kan ha til ret- et norsk trykkeri til å produ- Denne oversikt over min 
tergangen i landet. I en slik sere boken på norsk, ble pro- boks skjebne gjennom de for
usunn atmosfæ're uten adgang I sjektet sabotert. Efter å ha løpne to år bringer meg over 
til upalrtisk juridisk oppreis- satt opp boken, sensurerte til fremtiden, som var min 
ning, er det ikke rart at en for- selskapet avsnitt n:ed rent opprinnelige tanke da jeg fikk 
fatter ustraffet kan bli injuri- politiske anførsler, mgen av ideen til en Quislingbiogr,afi 
ert og skandalisert, og at bare dem injutrierende eller anven- og ble bestyrket i under mine 
de modigste nordmenn våger delige som grunnlag for saks- forlengede undersøkelser i 
å innllate seg på å legge frem 'anlegg, og startet på denne Norge, da jeg utførte den me
de histO'riske kjensgjerninger måte Il:ange diskusjoner som get korrekte historiske plikt 
sOim splitter og forvirrer fol- truet med å hindre at boken å lese tilgjengelig litteratur 
ket helt frem til denne dag. kom ut på markedet før jul, og snakke med overlevende 
Slike tyranniske forhold un- ved siden av å lage vrøvl av på be'gge s~der. 

ÅRSMØTE 
I FORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING 

holdes fredag 21. april fk. kl. 17 i GROTTEN RESTAURANT, 
Wergelandsvegen 5, Oslo. 

Adgang har alle som har betalt medlemskontingent eller stønad 
i 1966 eller 1967, 

Til behandling foreligger årsberetning og regnskap for 1966, 

valg av uttredende styremedlemmer m. v. 
Det vil bli forskjellige redegjørelser om aktuelle spørsmål, bl. a. 
av Hans S. Jacobsen om utgivelsen av Hewinsboken og planer 
om ytterligere utgivelser fra Store Bjørn forlag. 
Melding om saker som ønskes tatt opp på dagsordnen må ellers 
være sekretariatet ihende senest 14. april. 

Efter møtet blir det anledning til selskapelig samvær på 
vanlig restaurantbasis. 

Styrets medlemmer innkalles til møte samme sted og samme 
dag kl. 15. Arbeidsutvalget 

del'graver i virkeligheten den grunnlovsfestede trykke- Jeg håpet og trodde .at mi
selve grunnlaget for sunt frihet som alle notrdmenn an- ne perspektiver og kjens
akademisk liv, fritt sosialt tas å være tilsikæt og er et gjerninger, ervervet gjennom 
samkvem og hele folkets mo- av bolverkene for et demo- langvarig kjennskap til lan
raI, såverr som lovlig styre, kr,atisk regjeringssystem. det og informerte norske kU
og det i en sEk utstrekning Da det efter en tapper an- der, sammen med allierte og 
at få nordmenn er oppmerk- strengeIse fira et privat sel- tyske efterkrigspublikasjo
somme på hva deres institu- skaps side og fra offentlige neI', skulle kunne stimuilere 
sjoner har degenerert til, e1- subskrihenter lykkedes å' til hittil ikke eksisterende 
ler våget å se det i øynene bringe den norske utgaven I «dialog» mellom «jøssinger» 
hvlis de hadde en anelse om ut før jul, og således i noen og de sålmlte «nazister», for I 
det, for ikke å snakke om å utstrekning å forsvare «tryk- således å bygge en bro mel- !.-_________________________ . 
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--,I, FOLK OG LAND 80 o ar Hm! 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

«Frie og selvstendige» 
redaktører 

Ein av våre mest trufaste 
kampfeller på Helgeland, 
Petter Fiksdal, Nesna, fylte 
80 år måndag 10. april. 

Fiksdal err gamal anrleggs
arbeidar, og har vare i arbeid 
nær sagt på alle kantar av 
landet. Men dertil har han 
også vore jordbrukar, og har 
bygd opp eit pent bU'reisings
bruk på Nesna, der han enno 
bur. Bruket har han no over-

Vi kan ikke si annet enn at vi gråter tørre tårer over den latt til sonen Odd, men det 
påståtte krenkelse direktør Munck har tilføyet norsk presse. er ikkje svært lenge sidan 

gubben sjøl var å sjå i fullt 
For er det noe som har utmerket denne preSiSe efter verdens- arbeid i minkgarden. 
krigen, så er det såvisst ikke «redaktørens frie og selvsten- Det beste skussmål dei 
dige stilling», for å tale med den bekymrede formann i Re- gamle anleggsbussane kunde 
daktørforeningen, Dagbladredaktøren Roald Storsletten. Re- gi ein kamerat og yrkesbror, 

det var om dei kunde kalle daktørene har tvertimot praktisk talt uten unntagelse opp-
han «renhårig». Fiksdal er 

trådt som en flokk lydige papegøyer, og de som i virkelig- «renhårig» i ordet si aller 
heten har redigert norsk presse er de rettsfornektere og beste meining, men dertil har 
Mstorieforfalskere som fikk bukten og begge endene i 1945. han også ein god del av ban-

Det er derfor med adskillig forbauselse de informerte dens sikre jamvekt og sunde 
·d ·t t·l d· l· hIt· f d vet. Vi som sat saman med I ag er VI ne I e Jammer Ige y som siger opp ra e F'k dl' Sk T' 

• . ••• l S a l ansen, oppen 
forskJellige pressens orgamsasJoner fordi den mann som og NY'rud konsentrasjonslæ-

I. 
Den 24. april 1964 var 

rettssviket, også kalt retts
oppgjøret sist til debatt i 
Stortinget. 

Referatet fra denne debatt 
er et meget interessant do
kument. Meget, både det som 
står der og særlig det som 
ikke står der. 

IL 
Den som overvar debatten 

vil huske, at sakens ordfører 
Edvard Isak Hambro, uttalte, 

lovlig, m.a.o. i ove'rensstem
meIse med norsk lov. 

Ingen av de to herrers ut
talelser om dettE< er gjengitt 
i referat fra debatten. 

Ill. 
Tankene går uvilkårlig til

bake til ikke-fullmakten fra 
Elverum og referatet derfra. 
Det synes å ha gjennomgått 
en lignende metamorfose og 
dermed er gjort udødelig 
blant fUll1makter . 

at oppgj!2fret var ulovlig men IV. 
nødvendig. Herr Hambros Det er ikke å forundre seg 
åpenhjertige tilståelse gerå- over, at de, som har nedkallt 
der ham til ære, men hans historiens dom over seg,' det 
forklaring på nødvendighe- e'r hva man i dagligtale her 
ten, den å beskytte NS-folk, i landet kaller manns etter
virket nok ikke overbevisen-I mæle, 6[" like redd for denne 
de på justisministeren, Gun- som for hinmannen selv. 
del'sen, hvis motiv fO'r sin Vi skal komme tilbake til 
medvirkning åpenbart er å både «nødvendigheten» og 
søke på andre felter. Hevy G. debattens jeremiader fra for
avviste skaprt herr H.'s på- skjellig hold. 
stand med at oppgjøret var Olaf Holm 

har satset sine penger for å redde Morgenposten fra å lide I ger i 1945 og 46, er sikkert 
h k' f 7 grundig og alvorlig at de fri-avisdøden også vil trekke opp visse nye retningslinjer for ~lle enige om at vi ar my Je Påskea ten 196 gjorte radikale're gripes av 

driften av avisen. At den fungerende redaldør ikke finner a takke han for. Uredd sa han hysteri og argumenterer med 
o k b·d ft d· t· l·· t kk t·l si meining til kven som helst Det er nok bare de størs.te fresl'ng og ar,msvl·ng. Tl' sll'ke a unne ar el e e er Isse re nlngs InJer og re er seg I - ~t o· o h 

' ..' - O" O.l' ast pa em sa umør- f rkynnere de varmeste sJe 
bake har naturhgvls hverken Munek eller andre klandret. fynt måte, at motparten vart o'. 'o . -I som professor Iversen og den 

, lehyrd~r s0!ll f~r holde høy- radikale fyilking ville ha vært 
Heller ikke at enkelte medarbeidere - sasant de da hand- svar skyldig. Aldri klaga han J?esse 1.'radlO. Sl~en .1950 har drevet på defensiven. 
ler uten organisasjonsmessig og kollegialt press - har over vanlagnaden -, nei «eg Jeg trolIg lyttet t.l'} dIsse .h~y- Hvilket hav av ord er ikke 
fulgt ham. har det så godt som eg ald'ri messe~, det er blItt adsktl.lIge skrevet og uttalt om «den-

Morgenposten kom som kjent for alvor ut på glattisen har havt det,» sa han, «slepn utlegnmger og prekener gJen- gang», hvilke minnesteiner 
å sørge for mat og hus, og nom årene. Få er de hyrder da dets daværende redaktør i vjdeste utstrekning stillet Id k d . reist og minnetavler opp-
om kve en jern et el~ I som i sin forkynnelse har hengt, men Ordet leses og 

avisen til disposisjon for den autodserte hets og brukte sin mann og stenp'er døra sa tIt tId k 
' '. - ~, u,e att emae: en mør e utlegges ut i det tomme rom. 

«frie og selvstendie:e stilling» til å trykke onds,innede bak- eg kan sova trygt tIl han t'd ddt f l'g a for 
~ .. l a e var ar l a '- Hvrdebrevene leses ikke, Or-

vaskeiser mot Forbundet for Sosial Oppreisning og dets kjem og let opp igjen om kynne Ordet her i landet. kk 
morran!» Snakk om gal- Sannhetsverdien i dette ut- dets popularisering ve er formann. Selv en norsk rett efter 194,5 dømte avisen og re- ikke munterhet engang. 

daktøren for denne innsats. Og efter dette gikk det raskt genhumokr! F'k I sagn kan diskuteres. Men hva Var kampen «dengang» så 
. .. Gode amer at P~tter l s- I verd har dette tema for en 

Videre ned ad bakke med bladet. Den uheldige «frIe og selv- dal! Eg er sikkelr pa at eg har' søkende sjel, hvilken trøst hård at en dvaletilstand måtte 
stendige» redaktør ble av:skibet til SAS og en av hans under- alle gamle _ fangekamerater I bringer det til et ulykkeE!! bli følgen, eller var og er 

I "I ., mennene for små? Elle'r har ordnede medarbeidere ble - såvidt vi forstår rent midler- med mep' nar eg med dette menneske? 
k d h' l '1 l k utfordringen manglet? En 

tidig - anbragt i den frie og selvstendige stillingen, mens yns jer eg ]>arte eg tI y - Jeg har sittet og repetert skulle ikke tro det: Kristen-
ke med dine 80 år! Kanskje en dokumentsamling, den når det ble innledet forhandlinger med Nationen om et sam- l a domsundervisningen ut av . . . . . kjem ingen av oss ti. ~ opp- sitt høydepunkt i «Kirkens 

arbeIde som kunne muhggJøre fortsatt drIft. ForhandlIngene leve at rettssviket fra 1945 grunn. Påskeaften 1942». I skolen, erstattet med en u-
o k l o k l a k d L fordøyelig graut avallskens 

førte ikke frem og sa ry ket ~ tsa ~i.re tø~ Mune { inn som I blir alment. er. jena o-'.~ rett~~ «den tid». forskanset kirkens fremmede relip'ioner, en skri-
reddende engel. Da den mldlerbdlge gIkk, overtok en, Det spelar lkkJe sa sta. rolle presteskap, de som hyrder kende mangel på disiplin i 
såvidt vi kan forstå meget habil efterfølger, som delte i for oss. lenrrpt'. I si tid vil sooa skulle være, seg bak en fest- litteraturen, i pressen, i sek-

o. felle sm dom, og utganr' 0 n er ningsmur av veritabel norsk 
l\funeks syn. Noe han rna ha lov bl. sikker- Det var vi som streid at. DO' sua1livet og i forholdet til 

. . .. gras em. eres vapen var JUS t dM' t'll 
Vr'skulle tro at alle mennesker som godtar eIendomsretten for Norge og det norslte fol- og katolsk makttanke . og nes ens go s. en neI, s l -

het. Det skal manns mot til å må være enige om at direktør Munek både har juridisk og ket, - dei andre kiem"'a ber- maktbegjær. Festningens 
moralsk rett til som eier å trekke opp de retningslinjer hans re far eit rote system og ein kommandant var bisp Berg- stige opp på taket til maktens 

l f 'd Velferds-David og si: Du er 
avis skal redigeres efter. Spesielt da når disse retningslinjer tom il usjon om rI om. grav. Det som dengang var mannen! Men en slik opp-
såvidt vi forstår nettopp går ut på å frigjøre avisen fra dens T.E. en festning er sene're blitt et stigning ville vise kristen-

. . . fengsel, fangene er de leven- o d k 
avhengighet av makthavere og grupper som SIden krigen ligger bak. For det vil stille de prester fengselsdirektøren dommens sanne an sma t. 
har gjort norske redaktører til lydige slaver i den autoriserte dagens vanlige «frie og selv- den døde Berggrav. A.D. 
hetsens tjeneste. Han vil tydeligvis rette på det som har :stendige» redaktører i lite Stansede vandrere. 
vært norsk presses skam og fornedrelse efter krigen: den flatterende belysning. Og kas- Det var en tid jeg hyste bit-
ensrettethet Som bare har latt det autoriserte ~syn komme til ter først en avis av seg det terhet .mot p>resteska~et, idag Ja, en kan spørre! 
orde. 

Det er en ganske freidig og avgjort sosialistisk innstilling 
både Redaktørforeningens Dagbladformann og Pressefor
bundets VG-formann gir uttrykk for på vegne av sine res
pektive organisasjoner når de hevder at det er noe nærmest 
umoralsk i dette at en privatmann eier en avis, mens det er 
i full orden at familier, partier og ukontrollerbare aksjegrup
per og økonomiske bakspillere- har det avgjørende ord. 

Men så er det da vel også et ganske annet sted hunden 
ligger begravet, skulle vi anta! Det er vel simpelthen frykten 
for at Morgenposten med !sine nye retningslinjer skal de
monstrere hvorledes en fri presse virkelig bør være som 

hets- og propagandaåket pres- føler Jeg bare medlIdenhet. 
sen så trofast har båret i snart Folket går kirkedøren forbi, 9. april ble tilbørlig feiret også 
et kvart århundre, så kan det den er forresten nesten be- av HØYRE. I MORGENBLADET 
nok bli åpenbaret litt av standig stengt av frykt for 
hvert også om denne «frie» tyveri. Juilen er blitt nissens 
pressen og dens bakspillere. fest, nåsken et folketrekk opp 

Og til syvende og sist: E l' til sne og vidde eller til sy
det noe som strider mot pres- dens sol og varme. En prests 
sefriheten, så er det dette at ord i den offentlige debatt 
redaktørenes «frie og selv- vekker nesten bare spottende 
stendige stilling» undergraves munterhet, han avvises med 
av et idiotisk fagforenings ty- det enkle argument at han 
ranni, som prøver å lansere bare er en prest. Moralde

finner vi således denne annonserin
gen av et stort lukket «spesialmøte 
kun for UH-, Høyre-medlemmer, 
militære i uniform og tidligere Mi· 
larg.-mannskaper» : 

«9. APRIL - IGAR OG IDAG. 
Hva skjedde og hva skjer? Er 
MILORG og VIETCONG det 
samme?» 

uvilje mot eiendomsretten batten føres aven kristen I Ja, de gode høyrefolk kan san
som almengyldig presseetikk. ' professor i medisin, og det så nelig spørre! 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 15. APRIL 1967 

Krigføringsproblemet 1940-1945 MED EN SOVJETSOLDAT 
I VERDENSI(RIGEN 

Fo,. FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanicm. 
En redegj øreIse bygget på kj ensgj erninger og solide 

kilder av avdøde major og byråsjef i Forsvars

departementet Finn Kjelstrup 
NYT TAR SF ES TEN I gang var det ingen nyhet for 
Efter julefei'ringen hadde oss, fo'l' vi kj~nte til ny tt

vi arbeidet bare tre, fire da- årsfeiringen som sovjetfol
ger, da vi fikk ordre om at kets største familiehøytid 

i 1943) har trukket opp retnings- nu skulle vi ta oss et par da- med gaver og vodka i store 
linjene for forholdet til Tyskland ger fri igjen. Allel'ede tidlig mengder. Særlig gjaldt det 
etter krigen, har på side 173 anført nyttårsaften kjørte tyskerne i Armenia, hvor n"ttåret fei
at det var vanskelig å tenke seg inn på skolens gårdsrum en res efter en særegen t'radi
noen annen mulighet for opprett- lastebil fullastet med ny tt- sjon. Overalt i Sovjet samles 
holdeIse av EuropJ.s stilling som årsvarer. Påny gikk vi igang folk i hjemmene nyttårsaf
verdens centrum, enn en fullsten- med å åpne pakkene for å ten for å innlede det nye år 
dig tysk seier over U.S.A. og Eng- Twnte nyttårsbordet med de- med svære matgilder. Res
land. Dette er et interessant ekscm- likat'e matvarer. Men denne tauranter og kafeer er ove'r
pel på at menings- og ytringsfrihet fylte, gatene er festlig opp
ble respektert i England. I Norge, herav, samt av problemets delikate lyste med kulørte papirlyk
ville en sådan anførsel i trykt skrift natur og betydning for Tyskland, ter, og nresidenten ønsker 
i 1943 antagelig blitt betrakt..:t som m.a.o. som en presumptivt plan- sovjetfolket et godt nytt år 

17. 
EPILOG 

Den frivillige innsats i øst og 
vest sett under storpolitisk 

synsvinkel. 

Formålet for den frivillige 
innsats i øst var som bekjent 
hjelp til Finn:land. Ved siden 
av sympatien fo'r Finnland og 
tanken på Nordens sikkerhet 
mot øst var deltagelsen ut
slag aven desidert innstilling 
imot kommunismen, slik den 
artet seg i praksis. Men den 
var også influert av tyske 
forespeilinger om oppnåelige 
fordeler for No'rge, i forbin
delse med antydning om 
overføring av Finnmark Ul 
Finnland i tilfelle av finsk 
seier uten norsk hjelp. Norske 
befalingsmenn hadde også 
interesse av å høste militær 
erfaring ved deltagelse. 

Tilslutningen va't' uttrykk 
for overbevisning om at Nor
ges statlige krigføring var 
opphørt 10. juni 1940, at ek
silregjeringen var ute av 
funksjon forfatningsmessig og 
folkerettsllig sett, og at det 
etablerte inte'rimstyre var 
folkerettslig legalt, - m. a. o. 
tre forutsetninger som også 
etter kompetent juridisk 
skjønn stemte med de fak
tiske forhold. Eventuelle be
tenkeligheter bortfalt etter 
erklæring fira Justisdeparte
mentet om at tiltaket var le
galIt. 

Den norske eksilregjering 
sto som kjent i vennskapelig 
diplomatisk forbindelse med 
Finnland til 7. des. 1941 (tids
punktet for oppløsning av den 
norske legionsstab), medens 
forbindelsen med Sovjet
Samveldet var brutt fra 8. 
mai 1941 som anført før. 

De frivilliges innstilling og 
innsats bør - etter den over
sikt som nå tas - betraktes 
under en synsvinkel som er 
mer omfattende enn ut fra 
både nasjonalt sneversyn og 
hensynet til Nordens in tere5-
ser alene. Hva man enn kan 
mene om deltagelsen følelses
messig, sett frra engelsk-norsk 
synspunkt, eller ut fra opp
fatning av Norge som statlig 
krigførende, så vidner den i
allfall om en forståelse av den 
bolsjevikiske fare for Europa 
OP' verden forøvrig som de le
dende statsmenn i vest (og 
et fleirtall i den norske be
folkning) dessverre først alt
for sent har tilegnet seg, -
noe menneskeheten som hel
het må bøte hårdt for. 

Har den norske frivillige 

landsvik. lagt og beregnet «casus belli». Jfr. i radio og fjernsyn. 
Stalins uttalelse til «Pravda» (iflg. Også i Armenia er nyåret 

4) Det var som kjent opprett- «Arbeideren» for 30. november innledet med store festlighe
holdeIsen av Polens stramme tran- 1939) om krigen: «For det første ter innen familien. Festen tar 
sittbestemmelser i «Korridoren» har ikke Tyskland overfalt Frank- til slik som i Europa ellers 
som ble «casus belli». Allerede rike og England, men frankrike og på selve n"ttårsaftenen. Av 
under fredsslutningen i Versailles England har overfalt Tyskland og hvilken grunn sovjetstyret 
ble «Korridoren» av fransk felt- overtok dermed ansvaret for krigen. ikke ~urde motsette ~eg ,~et 

. I marsjall utpekt som utløser for For det annet: Etter at krigen var folk:hge ø~ske. om a feIre 
~el1t~g:lse i Fmnland bidratt neste verdenskrig. Den engelske begynt, vendte Tyskland seg med nytt~r tør Jeg 1kke ha noen 
htt tIl a holde fronten, og der- «blanko-fullmakt» til Polen under e~ fredsforslag til Frankrike og iffiemng oom: Fremdeles ;r~g~ 
ved til å oppnå lempeligere forhandlingene angående det tyske England. et forslag som sovjet_lnes ogsa tIden eft~r. Knsh 
kapitulasjonsvilkår for dette forslag om adgang til transitt i Unionen understøttet.» fø~s~el og e~ for savldt en 
land, så er det et positivt forseglede vogner må sees i lys I --0-- I kns cen høytId, noe som den 
resultat, ikke alene for Finn- kommunistiske marxisme el-
land, men for Norden som lers sterkt motarbeider. Det 
helhet, og derigjennom også ........ ".".".". .. _".".".--".,,,.,,.,,.-,,.,,.---,,.,,.-,,.,,.--,,.,,.,,.,,.,,.,,.- er den største familiehøytid 
for Vest-Europa. \. i Sovjetsamveldet og kan 

Norske frivimiges deltagel-I \lKE -~?t\r.t>Nlt"~~.. sammenlignes med festlig-he-
se i vest var anel'kjennelses- tene den 1. mai og 'revolu-
verdig i den u tstrelming den .1\ V T P\ \. t. sj onsfesten den 7. rrovem ber. 
kan ha bidratt litt til landets 
frigjøring, selv om den var ~ ... _ K J ø PER U S J OG 

fl d d A"'~~ over ø ig, og essuten ska- C~~-- KØ E R 
delig for okkupasjonsvilkå- C'i.I&/ "''"7. Det store kjøperusjet be-
rene og risikabel for tilfelle I /lØft' gynrrer gjerne en ti dager 
av tysk seier. Men slik som rør nyttårsaften, da butikke-
utvik>1ingen ha'l' artet seg, er ne holder åpent lenger enn 
det idag en kjensgjerning, at vanhg, samtidig med at køe-
deltagelsen i å bryte ned ne aldri synes å ta slutt. Men 
Europas germanske bolverk sovjet-husmødrene står ikke 
mot bolsjevismen -- til og i kø fo'r å få tak i luksusvarer 
med i samband med denne, og nyttårsgaver, det gjelder 
like til den sadistisk pregede langt mer å få tak i vanlige 
gjennomføring av Hoosevelt's matvarer. Kanskje må de stå 
og Churchill's skjebnesvang- sn k" kr' d 'kk d' l f a i flere køer for å sikre seg de re krav om «unconditional l ser s It?, eIge europeere en lespre IZlngsavta e or ato1J/vapen 

d ' . , som stormaktene med tilslutning" av lillebror Lyn!! I'v/'el' saO sterkt' fO'·. nødvendige ingredienser til surren er» - pa Ingen mate u 

hall' vært til fordel for Euro- Pra en tysk avis. festmåltidet. Penger har de 
måtte spa've gjennorp lange 

pa3) og det angivelige formåll tider, for en nyttårsaften blir 
med den engelsk-franske :~ C - aldri blilrlig. En gjennomsnitts 
krigserklæring i 1939: Polens!~", 1\\\.4 husholdning på la meg si fire 
integritet og frihet4). Ikke 1:"'"'- • ti personer kan spandere bort-
alene er Polen nå vasall under ~ ... , } 2 imot 800 krone'r, noe som til-
Sovjet-diktatur, men ytterli-~ : svarer en industriarbeiders 
gere 9 ikke-russiske iand e'r i r'-lTr'/j ,..:.;~( . månedslønn. Ingenting må 
helt eller delvis kommet in-~.·: . 
nenfor «jernteppet», _ et . ,,"I I mangle på bordet den dagen, 

koste hva det koste vil, reS011-
krigsresuiltat som England, nerer den alminnelige mann. 
demokratiets forkjemper, har Så får man heller efter stO'r-
akviessert ved l tt' f t' . . . " . . s agen ny ars es mg ta mn 

. Den slavisk~ fare og bolsje- '!J!I'fJ!l~B:rdIfI{SON ill'. . . I på ,livremmen og nøye seg 
Vlsmen er blItt faktorer av ~ Il KosralN u . 7ft" ':tt\ .... . l me~ brød og poteter. Det er 
v~rdensomspennende betYd-1 ~ H Wt.SON ., fij/Mi,l \Il\ orUP1N1J!. SfJf'PO.mNC:CMr! ogsa mulig at det for manO"e 
nmg, - noe de foran nevnte . . , . . . veier OPP for den tidligere 
statsmenn og de vestl'g d Sltk ser forresten «Datly Telegraph det: Det htJtomke beryk,tede btlde . 1ft 'kk " l e e-" o . '. JU e es, som l ,e er noen 
mokratier må bære det tunge av «de tre store» pa Jalta er at' bladets tegner ov,erført tt! dagens slttta- offentlig ane'rkjent høy tids-
historiske ansvar for. sjon med nutidem tre «store» Wilson, Johnson og Kosygin, som med dag i et land hvor myndighe

3) Den engelske professor i 
folkerett, Carr, som i sin bok 
«Conditions of Peace» (utkommet 

avtalen vil skaffe seg kontroll over atomenergien og konkurrentenes tene på alle mulige vis be
industri. De flankeres av de Gaulle og Mao som ikke vil underkaste kjemper overtro og kristen-

d 'k dom. seg Itatet. (Ports. side 6) 
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LØRDAG 15. APRIL 1967 

Det for Norge så sørgelige 
rettsoppgjøret 

AV ADVOKAT SVERRE HELLIKSEN 

FOLK OG LAND 

Terbovens kommissarvirke i Norge 
Og spillet bak kulissene med norske hjelpere mot Quisling 

En dag i februar 1942 fikk 
Hitler et budskap som gjorde 
at han på stående fot trakk 
tilbake utvisningsordren for 
Te'rboven fra Norge. 

Men tilbakeka!llelsen av 
ordren var ikke endehg, bare 
inntil videre og med visse 
forutsetninger. Terboven var 
kommet i en lei klemme. I 
sitt strev med å sette Quis
ling utenfor for å oppnå frie 
hende'r i Norge, hadde han 
tidligere hatt de ledende ge
neraler i Wehrmacht med seg, 
men dette hadde endret seg 
av flere grunner. 

SIDE 5 

Den ene var utbyggingen 
av Norge. Etter krigen mot 
Russland fryktet Hitle'r den 
overhengende fare for at 

Den kriKførende emigrantregjering paraderer for kong Haakon i Lon-. vestmaktene i fellesskap med 
don. Det er mange slags måter å føre krig på. Russland ville gjøre invasjon 

ReichJkommi.r.raren som drev si,tt spill mot Quisling og Norge hjul

pet av - hvem? 

Farmand har 11. mars 1967 en kapitulasjon ville bety «et 
et brev fra Alf L'arsen til en internasjonalt rettsbrudd» 
NS-venn, hvO'ri Larsen om hvis en krigførende regjering 
dette aktuel'le emne anfører ga ordre dertil, en krigsfor
at han «har kritisert retts- bryteIse uten en slik ordre» 
oppgjøret på det aller skar- (s. 242 i bind Il). Det samme 
peste». Samtidig kritiserer anføres om våpenstillstand 
han imidlertid NS fo'rdi de (s. 252), og er den total -
gjorde opprør og «det var som norsk kapitulasjon og 
borgerkrig». Så originalt er våpenstillstand V'ar - så gjel
vel det emne aldri blitt de- de~ våpenopphør hele land
finert. området og alle stridskrefter. 

Hewins har i boken om (s. 244) Det har fått sin in
Quisling, nylig utkornmet på ternasjonale anerkjennelse i 
no'rsk, også kommet inn på Haagkonvensjonens land
rettsoppgjøret. Larsen omta- krigsreglement Artikkel 37 
ler også Hewins. De er enige (Norsk Lovtidende 1910, s. 
om rettsoppgjøret. Hero:rp 498): «Den indstiller overalt 
skriver Hewins: «l motsetning de krigførende staters krigs
til rettsprinsippene i den onerasjoner». 
vestlige verden og til praksis Denne folkerettslige opp
i andre befridde land. Det es- fatning gir ingen mulighet 
sensielle ved den sak er at N or- for å anerkjenne norsk retts
ge hadde kapitulert (overgitt r 'ør, og kritikken er do
seg jfr. Art. 35 i Norsk Lovt. minerende fra England (bil. 
1910 s. 498) og nedlagt våpne- a. Hewins) U.S.A (professor 
ne er at Norsk eskilregjering I Unstad og flere norsk-ameri
oppholdt seg i London da 6te kanere), Tyskland (bl. a. praf. 
utgave 'av «lnte'rnational Hubatsch, som i 1963 utga en 

• Law» utkom og preget Kon- hel norgeshistorie på tysk). 
gens men ikke regjeringens Også Sovjet ved Molotov av
~irke i eksil. Deri anføres - viste Norge ved erstatnings
som i tidligere utgaver -I konferansen fordi Norge ikke 
det som er folkerettslig ver- hadde vært krigførende. Det 
densoppfatning. Jeg siterer samme fremgår av «Kong 
f'ra første bind, utgitt i 1906 Haakon VII Tale'n> (1947), 
av Oppenheim: «En hvilken- utgitt med Kongens an~rkjen-
somhelst handli'ng i strid med I (Forts. stde 6) 

En britisk brigade overtok som de nye okkupanter i mai 1945 

i Norge og opprette en ny løfte om hele folket i arbei-' trengt ham ut og var utnevnt 
krigsfront i Skandinavia og de - men riktignok fO'r tys- til ministerpresident for en 
dermed også berøve ham mal- kerne! helt norsk regjering. 
men fra Kiruna og Fosdal, Til all denne virksomhet Det var ikke ba're stillingen 
kobbe'ret og svovelen fra Su- krevdes veldige kapitaler, og som Reichskommissar han 
lithjelrna, Orkla og Røros og Terboven måtte høsten 1941 var iferd med å miste, men 
k'anskje cellulosen, nitr,atet ganske enkelt meddeIse de hele sin prestisjoe. Quisling 
og nikkelen fra Syd-Norge. militære og industrieNe lede- og hans makt matte knuses, 
Alt dette var livsviktige ting re at Norge som hadde mistet det var Terbovens eneste red
for krigsførslen. si~ handels- og fangstflåte og ning, og for å nå dette mål 

Forsvaret av Norge måtte det meste av sin eksport ikke kunne al[e midler brukes. 
av den grunn farseres og ~an- kunne skaffe disse summer Quisling måtte knekkes av 
det utbygges hurtigst. Arbei- uten at det førte til inflasjon nordmennene, nettopp av 
det var i full gang. Sørlands- og hankerot. Forhandlingene dem han kjempet fm". Det var 
banen fram til Stavanger, Rø- om den beste ordning førte løsningen og den eneste ut
rosbanen ombygges til nor- til at ban fikk flere mots tan- vei. Socialistene ville være 
malspor, Nordlandsbanen dere. gode hjelpere i dette med sin 
skulle fram, veier fO'rbedres Norges Bank finansierte mangeårige innpiske de hets 
og nye veier bygges så det, denne utbygging med ca. 12 mot ham, og nu hadde Ter
ble framkomst og samband milliarder kroner, mens tys- boven også sikret seg andre 
overalt, Bergenhalvøya, Ale- ke'rne av egne midler måtte hjelpere. 
sund og Nord-Norge knyttes skyte til over det dobbelte av Men hjelpen måtte kamu
til landets veinett. Telefon og denne sum for sin virksomhet Heres godt, og i begge parters 
telegraf utbygges. i Norge. interesse kamuflertes den så 

For å skåne det norske Terboven hadde fått norsk drastisk at sama'rbeidet for 
fdlk for å bli fratatt sine hjeHp til å bli i landet, fore- alt folket så ut som fiendskap. 
hus, måtte flere tusen brak- løpig, men hans stilling var (Når tiden var inne håpet så 
ker og ~us bygges f~r den ytterst usikker. Hans mek- begge parter å kunne lønne 
tyske kngsmakt, og sa kom tigste støtter i Tyskland var den andre som fortjent.) 
anlegg ~v flyplasser ogl ca. blitt mistenksomme og mis- Terboven hadde et effek-
90 festmr:gsanlegg langs K~S,- fOlrnøyde, og Quisling som tivt middel til å gjøre Quis
ten. DertIl en ~e.ngde ~aler I hadde hindret ham i å herske ling upopulær. Han kunne 
og havneanlegg l !lllegg tIl d~ som han lystet i Norge hadde (Forts. side 8) 
kjempesvære ubatbunkere 1 . 

Bergen og Trondheim. 
Men dette v'ar ikke alt. 

G6ring hadde tidlige'regått 
inn for industrireising i Norge 
bygd på fossekraften. Han 
tok særlig sikte på lettme-
taller, aluminum og magne
sium, men også andre nød
vendige ting, og overlot til 
tyske konserner å greie dette. 
Fosser ble utbygget og kraft
verk reistes og industrireis
ingen med nye fabrikker og 
utvidelser av gamle med nye 
moderne maskine'l' gikk med 
kjempeskritt. 

Dette krevet en arme av 
arbeidere. Det arbeidsledige 
Norge fikk plutselig en gull
a'lder med arbeide og god 
fortjeneste. Advokater, a'rki
tekter og ingeniører fikk der
til en stor tid hos tyskerne. 

A-partiet hadde med sin 
politikk innfridd sitt valg- Britiske commandosoldater (derav noen nordmenn) herjer på Måløy_ 
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Det sørgelige rettsoppgjøret - - mellom de nåværende makt-' ferett, bare straffelyst. 
havere og befolkningen i N or- Det er en borgerplikt å få 
ge», altså for samarbeidet, og uretten opphevet. Allerede i 
«opnnådde å opprettholde ro 1945 uttalte vår store jurist, 

(Forts. fra side 5.) mer, var den demokratiske se av nursk alminnelig eller og orden». Det anfører Kon- professor Jon Skeie, at det 
neIse av W. P. Sommerfeldt jury, som i enrom av- militær straffeloveHer st raf- gen er påkrevet «for hele na- var den største 10v!løshet i 
og av skriftvekslen mellom gjør sky1dspø'rsmålet. Juryen fepr,osessloven. Det var nett- sjonen». No'rges historie. Det betyr 
Kongen og ambassadør Col- ble opphevet ved justis- opp ved de lovene og for- Dette er Kongens direkti- meget, for borgerkrig er hyp
lier i 1946 om norske frivilli- min~ster Wolds energiske handlinger under tysk okku- ver til sitt folk som landets pig i vår historie, også etter 
ge i britiske stridskrefter. innsats under motstand in- pasjon at eksilregjeringens overhode og er i samsvar med Neskongenes tid. Den menta
Skriftvekslen avsluttes med nen regjeringen. Også Eng- ondskap slo ut i den unorske folkeretten og legalt, mens liteten bør veiledes, ikke 
Kongens utsagn: «mine lands- land og U.S.A. har jury. Der dødsst!Paff og ved å gjøre 10vP'ivning ville være illegalt. styrkes ved å dyrke uretten, 
menn deltok i de britiske gjør ikke prestisjen seg gjel- medlemskap i et offisielt Det var okkupasjonsnlikter mens andre land søker å bø
kTigsanstrengelser så langt dende. Norsk rettsoppgjør vi- godtatt politisk norsk parti, Kongen priste og '~"Ua i 0'-'-')- te på uretten. Hvem kan ga
det var mulrg». Skriftvekslen ser hvor fa'I1l'ig den er. Iflg. «Nasjonal Samling», til krigs- SlSJon tiil eksilregjeringens rantere at vi aldri kan få 
er offentliggjort i de norske Sovjetavtalen trådte de like- hjetlp mot NODge for fienden anordninger 3. juli og 26. ny okkupasjon? Folkeretten 
aviser bl. ,a. i Aftenposten lydende bestemmel,ser i kraft (strIl. § 86). NS medlemmer juli 1940 om straffebestem- må bli folkekjent siden dom-
20. sept. 1946, men Høyeste- ved undertegningen 16. mai kunne som et - endog norsk meIser «under den nåværen- merne ignorerer den. 
rett fortsatte allikevel med 1944. Høyesterett regnet i- godtatt fellesskap - ikke de krigstilstand», som eksil- Sverre Helliksen 
sine dødsdommer og andre u- midlertid 9. ang. 1945 ved straffes etter Artikkel 50 regjeringen selv hadde vært 
menneskelige dommer. kjennelse i H.aalandsaken (lovt. 1910, s. 501), en kollek- med på å oppheve og dermed 

Skriftvekslen var NOTges med at Norges krig fortsatte tiv straff og kollektiv erstat- ?;ort fienden til okkupant og 
og Englands offisielle diplo- helt til den nye okkupasjon ning som seierherrenes dom- medkont'rahent. Herom hen- Sovjetsoldat
matiske uttalelse for ingen begynte 8. mai 1945. Den ble stol i Ntirnberg ikke anvend- vises til Ruges «Krigens Dag
norsk statlig deltagelse un- benevnt og betraktet som te fordi den vm rettsstridig bok I (1946) s. 410: «9. juni 
der annen verdenskrig, med NO'rges frigjøringsdag. og umenneskelig. kapitulerte jeg med de gjen-
virkning ,slik jeg ha'r sitert Domstolene satt følgelig og «International Law» utta- værende norske stridskref-
foran fra «International dømte i et okkupert land uten ler også i 7. utg. Il, s. 616: ter». s. 411: «Våpenstillstan
Law». Kongen hadde væ'rt å ane det og uten å ane noe «Okkupantens disposisjoner i den er trådt i kraft den 11. 
med på og bemyndiget Tryg- om den totale kapitulasjon og henhold til Art. 43 er legale» juni 1940». Den vCJIr under
ve Lie til å underskrive tre våpenstillstand og avtalene og «Dette må ikke bli igno- tegnet i Trondheim 10. juni 
likelydende avtaler 16. mai med de allierte av 16. mai rert av den legitime 'regjering 1940 av befullmektigede fra 
1944 med de allierte, Storbri- 1944. Heller ikke ante Høy- etter at den igjen har tatt norsk og tysk overkommando, 
tJannia, U.S.A. og Sovjet om esterett 9. ang. 1945 at Stor- territoriet i besittelse». Ek- etablert ved svensk diptl'oma
alliert okkupasjon av Norge tingets samlede' president- silregjeringen har imidlertid tisk hjelp og ifølge Kongens 
etter den tyske okkupasjon. skap to dager før, 7. august trosset disse folkerettsbe- og regjeringens ordre til 
Et OIkkupert land kan ikke 1945, enstemmig avgjorde at stemmelser skjønt de er nors- norsk overkommando, Ruge, 
være klrigførende. Det kan «Elverumsfullmakten» aldri ke, favoriserte ved strIl. § 14. om å innstille fiendtlighete
iflg. «International Law» ba- hadde eksistert. Det fremgå'r Eller så har selv justisminis- ne. (Svenska Aktstycken, 
re helt selvstend~ge land og av Dokument nr. 2 (1945) og teren, Terje Wold, ikke kjent 1947, s. 302 og dok. 309). 
deri anføres også at Norge Dokument nr. 5 (1945), men disse folkerettsbestemmelser. Jøssingene og domstolene 
ikke var alliert. Avtalen med de ble tilintetgjort, og stor- H.r.,advokat O. T. Røed skrev fulgte eksilregjeringell!S «in
de alHierteomfatter «sivil ad- tingsreferatene for 1)1. a. mø- i Rt. 1946, s. 74: «I Norge var ternasjonale rettsbrudd» ved 
ministrasjon og jurisdiksjon tet 9. april 1940 på Elverum folkeretten temmelig ukjenb~. å beordre krigsplikter tross 
i Norske Olmråder befridd av ble oppbrent for det vesent- Det er den fremdeles til ska- kapitul1asjon m. m. og ved 
allierte styrker». Altså ingen Hge. BaTe bevart for en del de for folk og land, fordi dom- trusseIl om dødsstraff (strfl. 
felles krigføring med Norge. sOim forfalskerne anså passet stolene fremdeles nekter å gå § 86). Det var også imot av
En så ydmykende behandling til deres eget øyemed, nemlig med på gjenopptagelse hvor tale 24. aug. 1940 mellom de 
som dobbeltokkupasjon fra fullmakt for regjeringen til dommerne forelegges alle de politiske partier om «samar
begge de krigførende er u- lovgivningsrett. I 1945 pro- av regjeringen hemmelig- beide med okkupasjonsmak
tenkelig overfor en alliert, og testerte noen 'stortingsmenn holdte viktige faktore'r, som ten overensstemmende med 
ble ikke noe annet tysk-ok- mot at regjeringen hadde fått Høyesterett ikke kjente un- folkeretten» og mot Kongens 
kupert land tildel etter den noen fullmakt i 1940. Der- der Haalandsaken. Men den tale 26. aug. 1940 om okku
annen verdenskrigs slutt. For for fikk presidentskapet sitt dag i:dag ansees den dom- pasjonsplikter og befaling til 
Norge ble den allierte okku- undersøkelIsesoppdrag og på- men alll'ikevel som bindende, Ruge om «å innstille fiendt
pasjon etablert 8. mai 1945 viste at der istedenfor en rett selv etter at stortingspresi- lighetene». 
ved tysk totalkapitulasjon til for regjeringen til å gi lover dentskapets avsløring av Etter anordningene kom 
de allierte, ved et britisk ar- av Stortinget ble gitt direktiv svindelen med .«Elver~ms- borgerkrigen. Den øket især 
mekO'rps. Norge under alliert til regjeringen om å respekte- ful.lmakten» forehgge:- kjent, etter snikmord på NSmed
okkupasjon varte til medio re Grunnlovens § 17 som gir hVIlket tok megen tld. He- lemmer etterat medlemstail-
1946. Da først oppga britene Kongen rett til under Stor- wins skriver at det nor~ke fOlI~ let øket med folk som forstod 
sitt fengsel på Akershus. 'Jfr. tingets fmv. ær å «give og op-I er et drømme~olk, der Ikke VII hva en okkupasjon betød og 
Stortingsmelding nr. 64-1950, hæve Anordninger, der angaa s.e sannheten l øyn~ne. Og d~t idiotiet med trusler og an
bi,l,ag I, s. 11-12. Handel, Told, Næ'ringsveie' ~I~er av borgerkngsmentah- ordninger fra en rømt regje-

Enda viktigere enn norsk og Politi. Dog maa de ikke e. ring mot Kongens påbud 26. 
utelU!kkelse fra krigføring, er stride mot Konstitutionen og Den som først gjorde opp- aug. 1940. Det ble over 200 
avtalene 16. mai 1944 fO'r de af Storthinget givne Love». merksom på norsk borger- snikmord på NS-folk og på 
norsk jurisdiksjon, som ved De (anordningene) «gjælde krig var Kong Haakon. I sin to jøder ved Sk>rikerudtjern. 
pkt. 5, i analogi med Haag- provisorisk (midlertidig) til juletale i kringkastingen 24. Morderne var hjemmefront
regI. Art. 43, fastslår for næste Storting». Grl.- § 49 des. 1940: «Det som kanskje folk. De ble frifunnet da de 
handlinger under okkupasjo- bestemmer tiillike: «Folket smeTter meg mest av alt, er i Norge betraktes som helter 
nen norsk lov og norske kom- udøver den lovgivende Magt den uvæpnede borgerkrig, den dag idag, mens «lrrter
petente myndigheter. Dette ved Storthinget». I som nå pågår hjemme i Nor-, national Law» som nevnt reg
ble vedtatt av eksilregjerin- Sannheten kommer alltid ge» (Sommerfeldt s. 40) og I ner denslags etter kapitula
gen selv, men den anså seg frem. Men selv om der had- Kongen maner til «samhol- sjon som «kTigsforbrytere». 
iallikevel ikke bundet derav de foreligget en delegasjon det mellom alle norske» (s. Mordene på NS hl'e ikke en-

(Forts. fra side 4) 
Men i Armenia har folk 

flest tatt vare på sine eld
gamle nyttårstradisjoner og 
holder dem i ære den dag i 
dag. Fra tidlig morgen av 
nyttårsdagen pleier. man på 
landsbygden å brenne en stor 
tykk tregren, som kaldes hu
sets stand. I og med at granen 
står i fyr og flamme ansees 
det som tegn på at familiens 
lys ikke slukker. Den armens
ke bonden begynner nyttårs
dagen fra tidlig morgen av i 
den tro at slik som denne da
gen faller ut vil det også bli 
resten av året. Det første hus
moren på gården foretar seg 
er å gå ned i fjøset og binde 
røde og grønne garn på dyre
nes og hjortenes hals og ved 
inngangen til staH og fjøs å 
henge opp et stykke rødt tøy. 
Den røde farve henspeiler på 
den ønskelige fruktbarhet, 
imens den grønne farve er 
symbolet på vekst og blomst
'ring. Ifølge tradisjonell tro 
skal disse farvelr være tegn på 
blomstrende liv, som med 
denne hilsen nyttårsmorgen 
vil fortsette året ut. Nevnes 
bør også at aNe steds i huset 
blir det plasert alskens land
bruksprodukter og matvarer 
og drikkevarer i samme hen
sikt. Gjestfriheten på denne 
dag har en stor plass i den 
alminnelige armeniers be
visshet. Folk lykkønsker 
hverandre på gaten og besø
ker kjente i deres hjem. Ung
dommen henvender seg gjer
ne til husets eldste, som oftest 
bestefar for å vise den gamle 
sin sky Idige respekt. Ofte 
bringer de med frukt og 
drikkevarer som nytes med 
'latter Of! spøk i håp om at 
det nye år vil fO'rløpe slik 
som nå denne nyttårsdacr. 

og utga etterpå anordninger fra Stortinget til regjeringen, 41). Dette uttalte Kongen ·gang utforsket. Et tydelig kri- -# ____ ##_#,_ 

av motsatt innhold, således hadde ikke det reddet retts- ettemt hans tale 26. aug. 1940 terium på borgerkrig, som 
landssvikanordningenav 15. oppgjøret. «International ble virkningsløs, der han hy:l- Kongen ikke var alene om å 
des. 1944 og eksil og provi- Law», 7 utg. Il, s. 264 uttaler: der Administrasjonsrådet, karakterisere tilstanden i 
sorisk anordning om «retter- «De~er opplagt at et okku- oppnevnt 15. ,april 1940 av Norge som 24. des. 1940. Til
gang i landssviksaker» av 16. pert lands kriminallover ved- Høyesterett, da landet var sva'rende kritikk og benevnel
februar 1945, en særlov, som blir å gjelde medmindre de uten norsk regjering, og det se er kommet fra norsk, 

Hvorledes er det 

med 

BLADPENGENE? 
i anordnings form opphevet er opphevet 'av den okkupe- ble godtatt av okkupanten. svensk, britisk, amerikansk l 
den eneste kompetente myn- ren de makt». Hverken tyske .A:dministras;onsrådet «har og tysk hold. På et senere Har DE betalt? 
dighet iflg. norsk straHepro- eller allierte okkupanter fo- gjort seg fortjent av fed're- tidspunkt, etter dommene, I 
sessilov i lagmannsrettdom- retok endring eller opphevel-. l'andet» som «mellomledd som ikke representerer straf- #,, ___ #####_,---:" 
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HeW"ins holder oppgjør - -
(Forts. fra side 2) se, mens Testen av folket må med hva jeg tror de ferreste 

de generasjon, som ønsker å være klar over gjennom tenåringer ha'r gjort: jeg leste 
se sannheten i øynene hvor styrtfloden av uhemmet kri- Innstillingen fra Undersøkel
ubehagelig og uoverensstem- tikk og vedvarende overgrep seskommisjonen av 1945 -
mende med fedrenes løgner mot ytringsfriheten når det fra perm tn perm så å si. 
den enn måtte være og dertil gjelder boken at det er en I siste år av gymnaset skul
søvndyssende, slik at man kan god del sannhet i det jeg le jeg fremsette mine egne 
lære av fortiden og unngå skrev. Myndighetenes hoved- meninger om dette. Her i 
feil i fremtiden. bekymr.ing må nu være å av- Norge må man far å få Exa-

For det annet viser dette verge en undersøkelse ved en men Artium skrive en his
usedvanlige tapre og modne i internasjonal rett av. det nors- torisk særoppgave, min het: 
brev at en sunn debatt om-' ke efterkrigsoppgjør og dets «9. aprill 1940. Regjeringens 
kring Quislingæraen har be- forhold til menneskerettighe- reaksjoner og handlinger.» 
gynt i unge a!kademiske kret- tene. Langsomt, men uunn- Våre skolebøker er til sine 
se-r ved et norsk universitet gåel1ig demre'r den sannhet at tide'!" preget aven smule usa
og at den rimeligvis vm spre dette er en annen Dreyfus- kelighet og fortielse, og det 
seg. Et leserbrev undertegnet affære i større målestokk, ble derfor enkelte oppgjør. i 
«Gymnasiast» i Arbeiderbla- idet den omfatter ikke bare timene. Og det var upopu
det (17. jan. 1967) sier også: en enkelt mann, men ti tuse- lært. En annen hadde skrevet 
«Nå skal vi skaffe oss He- neI' av mennesker. Bare Nor- en særoppgave om Quisling 
wins bok om Quisling, den ges relative ubetydelighet og på grunnlag av Norsk Biogra
selges under disken i bokhan- utenlandsk mangel på kjenn- fisk leksikon. Denne oppga
delen» , og tilføyer «Vi er skap til sproget har inntil nu ven ble lest opp og jeg skuJl
trette av skrytet og tyske'r- hindret saken i å komme le være opponent. Selv den 
hetsen.» frem. Denne immunitet v>il gangen ble det en bra debatt, 

For det tredje, så førte of- ikke vare. i dag skulle jeg ha kjørt l'angt 
fentlig alarm over unge stu- En behøver bare lese det hardere. 
denters interesse for Quis- bemerkelsesverdige brev De har skrevet en bok, 
lin!!striden til et større møte i (som vedlegges) adressert til «QuisHng - profet uten ære». 
Studente'rsamfundet i Trond- meg for å bli klar over hvor Det var den jeg ville frem 
heim, som Arbeider-Avisa be- langt tvilen har spredt seg tiL Rot med forlegger og 
skriver slik: «Møtet v'ar re- blant norsk ungdom, hvor trykkeri kjenner De Ul selv. 
kordartet, og sjelden er en ta- dyktige sUke unge mennes- Hva ve'rre er, boken ties ihjel 
iler (Sverre Løberg) møtt med keI' er til å ordne sine tanker her i landet. Den utstilles ikke 
større oppmerksomhet.» Når og å gi uttrykk for dem, og hos bokhandlerne, avisanmel
en sosialistisk størrelse som hvoT Jiten sjanse det er for å deIsene - - nå ja de er et 
Løberg blir mobilisert for å avfeie dem i det uendelige. kapiteil for seg. Jeg har kun 
slå fast p air tilinj en, så er det Dette får meg ti>1 å begyn- sett en eneste annonse for 
klart at den politiske katt ne å trQ lat boken min.ikkabokefi,.",j organet _~tu
eru1e av sekken. har vært skrevet forgjeves dentenes Riksmålsforening i 

Alt for mange folk i Norge og til å fatte et visst håp om Oslo. I bladet for samnorsk 
kjenner nu fotr mange kjens- at Norge vil vende tilbake til (les nynorsk) blir 'riksmåls
gjerninger til at Quisling- Gullalder:en, smykket med organet kritisert for å ha tatt 
myten kan opprettholdes stOI!e navn, slike som kastet inn denne annonse! 
stort lengerr og myndighetene glans over Quislings genera- I Studentersamfundet had
står overfor den dellik,ate opp- sjon og spotte de ansiktsløse de vi Hans Fr. Dahl som talte 
gave å demme opp for den og fryktsomme middelmådig- om «Fascismen i NOl'ge -
stigende strøm av motstriden- heter som idag sjokkeir rundt et glemt kapitel». I den føl
de offentlig mening, spesiel~ i døde menns sko. I gende debatt siterte jeg De
?lant ,~andets un~dom, ved a Nu~a ~olk og La~d ~ar .be- res bok, og ble møtt av et 
Ignorere spørsmalet, under- gynt a SIrkulere fntt l klOS- overbærende smil. Jeg spurte 
trykke kontroversielle arbei- kene, håper jeg at dette brev om de hadde lest boken. Nei, 
der slike som mitt eget,. og vil nå et større auditorium de hadde lest presseanmel
ved å verve betalte leiesven- enn den vanlige leserkrets og deIsene - - kanskje den av 
der til hjemmeO'g utenlands I vil hjelpe rettferdighetens og Annæus Schjødt i Aftenpos
å støtte opp om?e.n offisielle den. histO'r~ske sannhets sak ten: «Frekk historieforfaQsk
sak. Men dette vIII Ikke holde.' et lite skntt fremover. Ialil- ning». Man kan under seg 
J eg antar at minst 25 000 fall står det Dem fritt å bru- over akademikernes fordoms-
n?rdmenn har l~st min bok ke det i avisen. . frihet i aller høyeste grad. 
pa engelsk eller I oversettel- Ralph Hewms Jeg haT i det siste hatt 

Brevet fra den unge student 
Mr. Ralph Hewins 1960. I april den gangen had

,de vi minneprogrammer og 
J eg tillater meg å skl'ive i avisen sto det meget å lese 

på norsk da jeg har forstått om hva som skjedde i 1940 
det slik at De taler og skriver osv. Efter å ha lest avisene Qg 
norsk. studert et båndopptak av det 

La meg først si noen ord stove radioprogrammet 9. ap
om hvem jeg er. Jeg studerer ril fant jeg ut at jeg ville stu
realfag ved Universitetet her. de'fe dette nærmere. Mitt hat 
I flere år har jeg inte'ressert til Quisling og NS var sole
meg for Norges historie i mel- klart, bl. a. idet jeg hadde 
lomkrigstiden, under krigen mistet to slektninger under 
og det rettsllige oppgjør vi krigen. 
hadde efter kri-gen. Det første som gjorde meg 

Som de fleste and.\jl på nvsgierrig var reg;eringens 
min aLder fikk jeg QuiMings handlinger 9. ap'ril 1940. 
og NS' landssvik inn med Høyre-ekstremisten Anders 
morsmelken. Et snev av tvil Lange fyrte også opp under 
kom det i dette bildet i min tvil her. Jeg satte igang 

mang en kraftig diskusjon om 
Quisling og landssvikoppgjø
ret. Svært få har lest eller 

lover hodet hørt om Deres 
bok, og det er forstemmende 
at viljen til nytenkning er så 
elendig bliant nordmenn og i 
særdeleshet akademike're. Jeg 
er ikke kompetent til å døm
me hverken QuisUir;tg eLJer de 
som dømte ham. Hva jeg øns
ker er at man nu skal se be
givenhetene i et historisk 
perspektiv og stille seg spørs
målet om vi handlet rett i 
1945 og utover. Men bare det 
å stille seg spørrende til dette 
er upopulært i Norge selv i 
dag. 

Så et låte spørsmåL Hvor 
kan j eg finne opplysninger og 
referater fra rettssaken mot 
professor Skancke i 1947? Jeg 
er meget interessert i å føllge 

opp tanken hvor vidt Norge 
var i krig efter 9. april 1940. 
Bakgrunnen er de diametralt 
motsatte påstander De og J. 
Andenæs hevder. Spesielt 
dette som Andenæs skriver i 
boken «Norway and the Se
cond World Wa'r» s. 135/36. 
Dessuten hvor jeg kan fin
ne kaPitulasjonsoverenskoms-, 
ten i korrekt oversettelse, og 
andre opplysninger omkring 
dette kapitel. 

Det er en ting i Deres bok 
(og andre bøker) jeg stiLler 
meg skeptisk til. Det er hvor 
vidt regjeringen besluttet 
noen form for mobiJlisering. 
Det er to år siden jeg gi~k i 
detalj i dette spørsmål. Men 
jeg kan fremdeles huske min 
slutning. Den bygger på det 
faktum at KoM, Ljungberg, 
Hatledahl, Laake osv. i Innst. 
til Unde'rsøkelseskom. har 
hver sin versjon av dette 
«vedtaket» . Av dette trekker 
jeg min lille private hypotese 
at mobiliseringen var disku
tert i regjeringen, men at 
noen beslutning ikke ble tatt. 
Den oppfatning av «vedtaket» 
som Koht og Ljunberg har er 
helller ikke forenLig med mo
biliseringsordningen av 1935, 
men det er en annen sak. 
Derimot har vi det faktum 
at «vedtaket» er grunnlovs
stridig idet det er Kongen i 
statsråd som bestemmer krig 
og fred i dette land. Enda me'r 
interessant blir det når An
denæs i ·TNorway-and--the 
Second World War» bruker 
den samme paragraf til å for
svare det standpunkt at No!r
ge var i krig efter 10. juni 
1940. 9. april kan man på
berope seg nødrett, det kan 
man ikke i juni, og hvem had
de Generalstaben fått tilla
telse av til å undertegne en 
kapitulasjonsavtale? ? Koht 
mener at fuill og åpen, mobilri
sering ble vedtatt, men det er 
vel pent sagt sludder. Regje
lringen - og KoM - hadde 
vel øyne og ører selv 9. aprn, 
og kunne vel selv se der de 
reiste at noen mobilisering 
hverken ble utbasunert eller 
foretatt. 

En tanke som har opptatt 
meg er det hypotetiske til
feNe at Quisling ikke hadde 
proklame'rt seg selv til stats
minister. Hadde den norske 
regjering tenkt på hva dens 
motstand (flukt) kunne ha 
ført til? Hvilken garanti had
de vi for at Hitler ikke ville 
bli rasende over at regjerin
gen og Kongen va'r unnslop
pet og at han derved lot det 
bli en «poITsk» løsning i Nor
ge? I så tilfelle hadde det 
blitt skjebnesvangert for vårt 
lille land. 

Jeg besøtke Deres land i 
1964 .. Det er en opplevelse 
som har satt seg ·i minnet og 
som jeg gjerne vil nevne. 
Utenfor Tower of London sto 
det en gruppe ivrig diskute
rende. En herrei 40-årsalde
ren påsto at Deres kongehus 
skule avsettes og republikk 

SIDE 7 

CROSSISTPRBVER 
Noen få sveitSIske luksusur - kun 
kjente toppkvalitets urverk - selges 
nå for % pris. Urene har kun vært 
nyttet som grossistprØver, er helt 
nye, og har ikke vært på hånden 
Full returrett i 14 dager. 

OBS! 
Kan 
ligge i 
~Jøvan 
i 30 
døgn 
Nr. 505 25 steners Super· AutomatIsk 
herreur Dette fantastiske luksusur 
har det fineste sveitserverk med 25 
stener, rncabloc stØtsikring, 100 % 
vanntett. ForsØlvet urskive m/selv· 
lysende tall eller punkter Splintsik· 
kert glass og ubrekkelig fjær. Upå· 
virkelig av magnetiske strØmninger 
samt kulde og varme. Ekstra flott 
kasse i edelstål eller 14 karat gull· 
double. Et toppur med de aller siste 
forbedringer. 5 . fem . års garanti 
Pris før kr. 420,-. Nå kr. 199,-. 

I 

Samme ur med vanlig opptrekk "I 
med og uten dato for dame o!' 
herre. Før 280.-. Nå kr. 148.-
5 års garanti. 100 % vann· og 
stØtsikkert. 

I Dame luksusur i ekte gull 14 ka., 
rat gullsmedmerket 585, topp· 
kvalitet med SAFIRGLASS og 
INCABLOC stØtsikr. 1 års gal' 
FØr kr. 390,-. Nu kr. 195,- ., 
Gjøkur før 119,-. Nu kr. 59,8;; . 

SWISS IMPORT AI S 
Ur & Optik en gros. . 

j onsvollsgt l. Tlf. 33568, Berg :~ .. , 
Send meg ........ ......... I' 
Navn .. ............•..... . 
Adr ..................•.••••..... 
-- SEND MED ANNONSEN--

F. & L. 15/4 

innføres! En dristig påstand i 
England skulle jeg tro. Men 
han ble møtt av argumenter, 
stort sett saklige, og ingen 

: teUnluI!.n.en på hverand
re. Hverken sinne eller føle 1-
Sff nkk ta overhånd. I Norge 
idag, 22 år efter krigen, kan 
mine landsmenn ikke tåle 
forsvar eller en smule sympa
ti for QuisIling og andre 
«landssvikere». Jeg må si jeg 
gremmes! 

Nu er De, mr. Hewins, 
kanskje lei av både meg og 
mitt brev some'r blitt ilenger 
enn jeg hadde tenkt. Men jeg 
ønsket å skrive dette brevet. 
Jeg ønsket å fortelle Dem at 
Deres bok blir lest her i 
Norge, at den vekker tanker, 
at den skaper debatt - -
i hvert f'all inne i den en
kelte. Jeg håper De ha'l' fått 
flere brev som dette, fra 
mennesker som tidligere har 
hatet Quisling og hans med
Uøpere, og som nu har begynt 
å tvile eller hvis tvil er blitt 
til overbevisning. Jeg er ennu 
ikke oVe'rbevist om at alt De 
skriver i Deres bok er rett, 
det vil ta lang tid før jeg kan 
ta stilling till alt, tid til å ten
ke, til å sammen:ligne med 
andre forfattere, sjekke kil
der. Alt dette tar uhorvelig 
lang tid for en som ha'l' real-
fa-g som studium, Qg som 

dessuten har et hardt studie-
O""'" ~ .. ~. 

Takk, mr. Hewins, for De
res bok, den er et uvurderlig 
bidrag til litteraturen om
kring denne epoke. Kanskje 
dens største verdi ligger i at 
den otltlonerer, og at oppo
sisjonen kommer fra en uten
forstående. 
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SIDE 8 

Terboven 
(Forts. fra side 5.) dersøke dette, ble de skutt av 

forLange forordninger satt i sabotører da de gikk iland. 
verk i Norge, og når det ble Wehrmaoht slo da ~yeblik

FO,LK OG LAND LØRDAG 15. APRIL 1967 

~I • • ,,, ~ , • • • • ••••• _. • -. • - _ .. _ .. _--_._ .............. 

gjort fikk Quisling og hans kelig til og fant store våpen- HETSKVERNEN MALER 
styre skylden, selv om de la'gre og sabotasjemateriell. tinget, så kan man idag med RUBINSTEINPISTOLEN 

sannhet si: Sic transit glGria 
mundi! 

* 
både 'avdempet og trenerte Ette'I' ordre fm Terboven ble Også kinoene i Oslo følger 
påbudene. Men midlet hadde stedet brent og befolkningen naturligvis trofast med i hets
vist seg brukbart, og nu ble arrestert og evakuert, men- galoppen. DAGBLADET be
det satt i system og anvendt nene til Tyskland og kvinner, cretter Dm filmen på Edda og IHERDIG JEGER 
med full styrke. barn og gamle til en ung- Eldorado «Quiller - rapport 

Mens striden går videre i 
USA om Kennedymordet 
(Også i den sak var som kjent 
FOLK OG LAND noen år 
forut for sin tid), så ha'r ar
vingene til bocrdellverten og 
Oswaldmol'deren Rubinstein 
(Ruby) gjort krav på å få ut
levert fra nasjonalarkivet i 
Washington mordpistolen. 
Deres advokat anslår samler
verdien av den i USA til 
400 000 kroner. 

Han, Te'I'boven, skulle nok domsskole i Hardanger. fra Berlin» at «det hele ut-
skafJe seg renome og vise Skjønt Telavåg var en re- spiller seg i Vest-Berlin, na
a]l verden at nett'OPp han gulær krigshandling som kom turligvis, med Wohlstand og 
kunne gjennomføre den rette under krigens lov, var Ter- Wirtschaft på aUe kanter, og 
okkupasjon i Norge. Men for bovens stilling ennu så u- hvor Quiller ankommer for 
dette måtte han bli kvitt h bl k t på nærmere anvisning å s~kker, at an e av reve 

Quisling og hans regjering og en redegjørelse for sine hand- sprenge en ny-nazistisk liga.» 
ha friere hender, noe heni- linger og straffeutmålinger i Så oppskriften er jo i orden 
mot protektomt og med ham Norge. Det gjaldt henrettel- og filmen e>r dertil pr'Odusert 
selv som satrap. Da skulle ser i Oslo, dødsdomme>r i Sta- i Engl,and, hvor' en jo må 
dette kolonifolket få vite hva d" d h søke Wohlstand og Wirtschaft vanger og an re'ste er, ans 
en tysk okkupasjon egentlig konsentrasjonsleirer og læ- på det hvite lerret. Interes
var. Så sikker var han i sin d sante er ellers Dagbladanmel-rertmnsporten nor over, og 
sak at han betrodde noen av spesielt brenningen av 14 hus derens refleksjoner omkring 
sine nærmeste medarbeidere i Lofoten o!g 60 hus i Telavåg. spionasje, spesieilt på bak
sine planer. Terboven kunne da med- grunn av den glo'rifisering 

De nordmenn som arbeidet dele, at han ikke i noe til- som bl. a. DAGBL~DET har 
for England hadde instruks feIrre hadde gått utenom de ~ag~t.av b~ker og fIlm om et 
om å lage kaos i landet, øde- utredninger og betenkninger m~lvld pa Sørlandet som 
legge matproduksjonen og anerkjente norske jurister SPIlt; kamerat ~ed ~S-fo~k 
transporten så det ble hung~r hadde gitt ham om okkupa- for a .kun~e ;dnve SplOn~S]e 
og uroligheter, og de agiterte sjonsmaktens rettigheter og farefntt. VI ~ltere~: «Erk]en
og saboterte for det mål. Det- plikter og henviste til den nelsen av spIOnaSJen som en 
te skulle binde tyskerne og inngåe~de utredning han dypt gemen pirofesjon, også 
åpne mulighet for alliert an- hadde fm den norske høyeste- når det utøves på våre vegne. 
grep på Norge. rettsdommer Erik Solem. Spionen er blitt en anti-helt 

Når Quislingregjeringen Med dette var hans mot- som gjør den beskitte, men 
hindret dette, skaffet den seg standere maktesløSe. Når f'Or «vår» side nødvendige 

Den iherdige jødisk~ «nazi
jeger» Simon Wiesenthal i 
Wien akter tydeligvis ikke å 
bli arbeidsledig. Det var han 
som i sin tid stGd bak bort
førelsen av Eichmann fra Ar
gentina, IID'en nu er det større 
vilt han er ute efter. Han 
påstår :liremdeles iherdig at 
Martin Borman lever, og det 
samme skal gjelde gestapo-
sjefen Heinrich Miiller og 
konsentrasjonslei'rsjefen Ri-

* 

~~~ 

Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 5561 29 - Oslo 

chard Gilucks. Bortsett herfra, 
sier han, er 16000 «storna
zister» på frifot. Så han akter 
tydeligvis ikke å bli arbeids
ledig, men kan sikke>rt fort
sette i sin rimeligvis godt be-I 
talte jQibb som menneskeje- ~.o.o~.o4N?.o.o-.o.o~ 

ger, Det ville da også bli et Ta le 
savn for verden om en ikke nn ge 
hørte Wiesenthal skrike ut M ART I N KJE L D A A 5 
hver uke (med behørig gjen- Hansteensgt, 2 
givelse i DAGBLADET og Tlf. 4475 54 
lignende organer) at Bormann 
lever! 

* 
KRISTNE VENNER uforsonlige fiender, og det norske jurister så det slik så. jobben.» ATOMMONOPOLET 

tjente også Terbovens sak. ErLk Solems betenkning til * Gammelkansle'ren Aden- Har du lyst til å treffe gamle ven-
Nordmennene måtte bare få Terboven ble utgitt som bok l . r' o ro d ner i et åpent miljø? - Krisine 

NANSEN-FILMEN auer p'~ler van 19V1S a a go Venn,,, møtes den første fredag 
ødelegge hverandre og seg en tid etter krigen, og i an- presse l Norge eftersom han h l d' C Il tt t 43 Ett 
selv. meldeisen av den ble det som skal lages i russisk-norsk jo har vært bedcre franskmann, ve~ f ne ~ t 0b e s~a. e . er 

Han hadde også bruk for skrevet, at utredningen av produksjon står nu foran vir- 'enn tysker, me~ det han sa I en ~ e er. e ever ~mg og an
en viss uro i landet, men på praktiske grunner var endel keliggjørelsen og Knut Wi- under' sitt besøk nylig i Italia lednmg hl ~elskapehg samvær. 
et annet felt. Og han slo til forkortet og revidert. Ser man gert er utpekt till å spill'e forties pussig nok i notrsk Møtettd kl. 19.30. 
straks. Da han hadde fått det. hovedrollen. Derimot hører presse:' «Europa er idag i 
satt lærerst!rid~n igang Qig I påsken kunngjorde stdr- vi ingenting Olm hvem som størlre fal'eenn de fleste men-
dermed arrestasJon a,: en hel parten av prestene at de skal spille Quislings rolle. For nesker forestlller seg. Sov
del lærere r,:ndt om 1 land~t «nedl'a sine embeter», øg så det kan da ikke være me- jetunionen og USA forhand
planla han a sende dem tIl kunne Terboven fortsette i ningen å lage en film som bl. ler fdr tiden om å skaffe seg 
arbeidsleirer i Polen. Dette I Norge a. skildrer Nansens humani- monopolrett på atomvåpen. 
fikk Quisling i siste øyeblikk' tære a'I'beide i Russland un- Den traktat de har utarbei-
forhindret, 'Og istedet sendte ,Det var i denne tid at <;let der hungerkatastrofen uten å det utgjør den størst tenkbare I 
da Tetrboven dem tiD. Kirke- ble opprettet ryktesentraler ta med den mann som gjorde fare for verdens øvrige nasjo-
nes. Og så sattes igang en i en rekke norske ,byer, og arbeidet i marken? ne>r, og spesielt for de euro-
formålstjenlig underjordisk rr:ed den uttrykkelige veil ed- peiske, som helt kommer til 
hets om at det var Quisling nmg: Bruk løgnen. * å miste sin politiske innfly-
og NS' skyld at de ble sendt Fra disse sentraler ble det telse og bli totalt maktesløse. 
dit enda Skancke hadde daglig med faste kurerer RENT BORD Traktaten kommer til å gi 
gj~rt hva han kunne for å sendt formålstjenlige rykter er det gjort i de siste rester Sovjet fullstendig kontroll 
hindre det. tl1 butikkbetjeninger, konto'r- av kommunistorganet FRI- over Tysklands atomanlig-

Men Terboven konstaterte personale, transportfolk m. fl. HETEN, idet 'redaktør Jørgen gender. Vest-Tyskland og 
at episøden skapte den uro for å spredes blant folket. Vogt har fått sparken fordi andre vesteuropeiske nasjo
han trengte, i Norge, og at Ryktene var korte, så de kun- han ikke er tilhenger av «kul-/ ner kan derigjennom gjøres 
samarbeidet med hans hjel- ne utbroderes etter ønske og turrevolusjonen» i Kina./ økonomisk avhengige'av Sov
pe're Vlar brukbart. skui1:le 'alltid hviskes SGm en Samtidig har bladet gått over jet. Dette kommer til å bli 

I april 1942 kom en ny epi- stor hemmelighet, da var de til å bli ukeavis. Snart kan likelydende med undergan
sode. Etter det mislykte- en- selvsagt veldig pålitelige og vi vel ønske det kollegialt gen for et forenet Europa.» 
gelske Måløyraid med 8 dY'rebare og spredtes dessto velkommen som fjortendag- Ved en annen arIledning ka
krigsskip og Loføtraidet med hurtigere som en gudsens lig pubIrk,asjon. Når en ten- rakteriserte han ikke-spred-
17 krigsskip uten mæUghet sanning eller viktig parole. ke>r på hvor omsvermet de ningsavtalen som «en ny og 
for å kunne sette seg fast på Det utviklet seg etterhvert røde herrer'var i 1945 da både verre Morgenthaupl,an», som 
norskekysten, planla engelsk- til en omfattende hviskekam- generaler og andre gGde bor- betyr at «det europeiske kon
mennene å skaffe seg et bru- panje og et flommende rykte- gerlige kurtiserte dem og de tinent stilles unde'r kontroll 
hode på kysten med sabotø- raseri Gver landet med små hadde en soilid posisjon i Stor- av tG ikke-ewropeiske stor-
rer Gg våpenll<ager i fiske- selvsagte utfa]} mot tyskerne makter, og det er i bunn og 
været Telavåg på vestsida av og oppmuntrende seiersbulle- grunn en langt far!ligere, mere 
SotlI'ia syd for Bergen. Tyske tine>r f:va LondGn, men i ho- ven fulgte nøye med i tra- utspekulert, ja man kan si 
vaktpatruljer var oppmerk- vedsaken var de alltid en tikken. ' rent djevelsk plan.» Det eir 
som på at noe mistenkelig snikende, 'Ondsinnet hets og Gjett hvem som drev ryk- ikke rart at også lillebror 
foregikk der ute, og da to løgnpropaganda mot Quisling I temakeriet. Lyng er en varm tilhenger 
tyske politimenn skulle un- og Nasjonal Samling. Terbo- X. av den. 

Vas k. m a I ing. 

t a p • t s • r i n I. 
manstermaiing 

RIMELIG 

1. KLASSES FAGMANN 

- Telefon 2655 30 -

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, 0.10 4 

Telefon 37 76 H 
Boks 3:114 - Sa.getle 

Ekspedisjonstid: Tirsc:lq til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lØrdag hold .. 
kontorene stengt. 
Redaktør Melsom kan bue 
pt\reønes truffet etter forut
giende avtale. 

Abonnementspriser : 
Kr. 40.- pr. Ar, kr. 20.
pr. halvAr i Skandinavia 
U't1a.ndet kr. 25.- pr. h&lv
Ar. I nøytralt 0IDSl&I' in
nm11llDda: Kr. 50,- pr. Ar, 

kr. 25,- pr. balvlr. 

t;:' Løesalc kr. 1.-. 
posteironr: 18 Ul. 

U Nr AlS 'olle 0(/ L&fttI 

V'1kintr Boktl")'kkeri 
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