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LØRDAG 6. JANUAR 1968

17. ARGANG

{(MORDERNE IBLANT OSS»:

•

MeDloraIlduIn for W lesenthal
Mordet på Raehel og Jaeob Feldmann
-ved Skrikerndtjernet
Reaksjon mot frifundne umiddelbare gjer ningsmenn ikke realisabel, derimot rettsreparerende, offentlige tiltak.

VED ALEXANDER LANGE

LØSSALG KR. 1,5o."

Nygaardsvold om «Norges fortsatte krig»
FtreJ?de~es ~oserer norske
"
«samtIdshlstonkere» og andre
myten om Norges «fortsatte
krig» efter våpenstillstandsog kapitulasjonsavtalen av 10.
juni 1940. Sist gjorde jo pro·,
fessor Andenæs det i J uristforeningen.
La oss da gi ordet til landets statsministe'f i 1940 Johan Nygaardsvold, som allerede i d.ette telegram til den
svenske regjering av 5. juli
1940 på vegne av kong Haakon VII må ha sagt de;; avgjørende ord i striden om den
påståtte fortsatte krigføring:
«Regjeringen har intet å innvende mot at de norske soldater
vender hjem. Krigen er slutt.
Johan Nygaardsvold (sign)
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å spørre ham om han kunne
bringe på det rene stønelsen
av det pengebeløp ektefellene
Rachel og Jacob Feldmann
hadde på seg. Mitt brev ble
ikke besvart. I anledning herr
Wiesenthals besøk her nylig
trtingte jeg her~ Korintzinsky
to ganger og sa jeg gjennom
ham ville sende et memorandum om saken til Wiesenthal.
Jeg fikk den oppfatning at
Koritzinsky- ennu var rystet
over norsk rettsbehandling av
disse klare ugjerninger i forbindelse med gjerningsmennenes robbing av likene.
Grunnen til at saken i det
hele tatt kom opp var bl. a . at
Fpldxn·"nl'''', r'ulln~' dtc:r'på)-under' okkllpasjonen - 'ble
ro'ienkjent aven som kjente
ham.
Saken ble pådømt i Eids~
vating lagmannsrett (for an-ledningen satt i Sa'rpsborg)
under ledelse av lagmann
Hjelm-Hansen, 2 andre juridiske dommere og lagrettell
bestående av 10 læge dommere. «De ti med det fri$ke
blikk» som vår uforlignelige
manuduktør, ekspedisjonssjef
Carl Platou alltid kalte lagretten. Aftenpostens kriminaJ.treporter Frithjof K nutsen skriver i bladet 27. august 1947 at politiet var hele
tiden gått ut fra at mordet var
begått av folk som hadde påtatt seg å føre ekteparet Feldmann over grensen. I lang tid
hadde ryktene i bygden utpekt H.L. og P.P., da det hadde sivet ut at Feldmanns hadde ligget i dekning på den
line plassen Skarpsno, som
tilhørte en av gjerningsmennenes slektninger. De to tiltalte innrømmer at de drepte
ekteparet Feldmann. Men de
påberoper seg at de var i en
nødssituasjon, og at de ikke
hadde annet å gjøre. Da de
skulle føre Feldmanns til
grensen sto de nemlig i fare
far å falle i tyskernes hender
og var de blitt tatt ville også
mange andre komme i ulykke.
Flyktningene var begge i
50-årene og lite vant til strabaser . . . Gjerningsmannen
H.L. kom seg i 1944 over til
(Forts. side 4)

Simon Wiesen,that er en iherdig mfmneskeJeger, men kansiGJe lRiGe
dette tilfelle?

Vi kan forstå at her Simon
Wiesenthal kan føle seg kallet
til å opptre som efterrnålsmann for de jøder som ble
sivilt drept i den annen verdenskrig. Riktignok er vel
straffelovens frister fOT drap
i de forskjellige land neglisjert. Og jakten på skyldige
virker kanskje i lengden mot
sin hensikt, idet det blir påtagelig at bare de såkalte na-

Den lille plassen Skarpsno

zisters forbrytelser mot ~)d~r
blir viet oppmerksomhe:.
Undertegnede har for flere
år siden samlet et dossier p8.
den grufulle ugjernL1C{ som
med kaldt blod ble utføn v'l
Skrikerudtiernet i Trøq:stad
den 27. oktober 1942. Likesom jeg for flere år siden har
skrevet til formentlig ler:'2're.~
av iødene i Norge, cand. oecon
Harry Koritzinsku Oslo, for

Trøgstad hvor Feldmanns ble holdt
dekning
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Norge av 1. divisjons' 4 til
I dette telecrram om fri av- 5000 internerte offiserer og
'reise hjem til det okkuperte
(ForIs. sidt 8)

I

PI'okl .... JOD Ul. det ")l'"keo t"lk

OC R,,: .. pl~~o

r~1le

fr.

OI'IIko"",,:ia

~o~.

Prokllnl.aJ'lIlCn Ille .ødt.att ./;Jf! :.I'v1t>rteenc:ti

.v E.,,,,,cn

0i

atet.U!ln1.~ed.

""I'!

H.1k Kot\gen ut.t.d te is"1"OItter at han

'--·~-~i" Mfte'~Iin--ikoinr"";:'iI;l!nilh' EWlu.\.• '_.....

utell III t.. no..Ofllhebt . .,er.inll! hero,,)'"

"e

ha

,Skir. \It "ra at Re,;"erlnpr1. r:I04l~ hM!IH
fJorti det .~.

:::ttep *,1" o\'."Mlte1f11&e y.,.

han kO'''<t81, til det.

..n-'.~ han

~

bc.~t.

,.....1 ht et clt'ti

ReeJ ..r1~ 1 4rn

ra~llFren~

'l~ulUI.1oD Md<M Il.. 11(!f'<8 ,"~I' All re~øe
tOf' ,

et l"NInt'4 1_

III

r""

!'IC'r.e-

torieet.t.e .,.bal4et t.Sl

Siste side av protokollen for siste statsråd på norsk jord i 1940. Også
her foreligger det en klar erklæring om at det ikke var for å drive
krig med Tyskland efter den totale kapitulasjon, men Jom det ordrett
heter «for i et fremmed land å fortsette arb eid e t til Norges beste»
at kong Haakon og hans råd rystet landets jord av Jine føtter efter det
nederlag de selv hadde størst skyld i. Men riktignok først «etter nøye
overveielse».
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Spørsmål til Simon Wiesenthal
I FORBINDELSE MED NOEN KJENSGJERNINGER
dette dokument nedsk>rev~t
av SS-Sanitetsoffizier Kurt
GeI'lstein på fra n skog ikke på hans eget morsmål'?
Hvorfor ble deler av dette
dokument helt utelatt under
prosessen mot Eichmann '?
Hvorfor har forfatteren av
boken «Brevier des Hasses»
herr Leon Poliakov gitt to
helt forskj elllige ovemetteiser
av dette dokument en
oversettelse i 1962, som ikke
stemmer overens med hverandre ?? - -
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Vi kan nu levere
Millom gode frendar er det
den engerIske utgaven av Franklin Knudsens bok
\
ein sjølvsagd ting å «gje ein- \
annan ei hand» når det knip. ~
«I WAS QUISLING'S SECRETARY»
N o vender «FRIHUG» seg
til sine gode åndsfrender med \ D~n gamle utgaven fra 1951 på norsk har vært utsolgt \
bøn om at dei gjev oss ei hand
~ i mange år og den engelske utgaven e'!' trykt i et opplag
økonomisk.
på 3000. Sikre Dem derfor et eksemplar straks. Boken
Underskrivne vil heilhja'rta
er skrevet på et lett forståelig engelsk.
slutte seg til denne bøn frå
bladstyrar Erling Seim.
Pris innbundet kr. 30,- pluss eventuelt forsendelsesEg har gjort denne røynsle:
omkostninger k'r. 1,30. Hvis boken ikke forskuddsbeOm andre ting kan eg få skritales kommer oppkravsomkostninger li. tillegg.
ve i dei fleste blad, men om
det urettferdige 'rettsoppgjeFOLK OG LANDS BOKTJENESTE
ret og dei ting som har samPostboks 3214 - Postgiro 16450 - Os,lo 4
band med det har eg ikkj e
fått sleppe til i andre blad enn
«Folk og Land» og «Frihug» .
Når veIgrunna innlegg 'Slik
vert avviste, so veit me sjølv- murList- og arbeide'rpartiene tus ville stå der lys levende.»
!sagt at det kjem av at me Ivar -~~ det mest revolusjonæHerman Wildenvey: «Var
har inga fri presse - rrå- re. Han var både humoristisk ikke løgnen 'Så trofast tilstede
rekna nokre få mindre blad, og ironisk også selvironisk, - så ble he'r en arbeidsløs
Erling Seim er ikkje den Or:! var glad for at det ikke ble himmel hernede» - slik trøssom bed om hjelp i utrengs- trevolusjon. Det var jo hygge- tet han vennene - virkelis
mål, difor må me hjelpe med lir:! å høre, men en NS-mann sant - har noen hørt maken
tingarsanking, laussal eller O'ledet seg enda mere da pop- til lægpredikant.»
nokre kT. ekstra i tillegg til advokat Alf Nordhus talte om
Alle disse religioner vi har
bladpengane. .
sin bok. Han var aktor i efter- i verden idag - er det egentMed dette ynskjer eg eit krigsop"'O';øret til å begvnne lige kve i k sel til all ufred
godt nytt år til alle Folk og med Oq' nedla påstand om og krig mellom nasjonene.
Land sine lesarar.
dødsstraff. Dette oppgjør var
Bak det såkalte 'rettsoppSigurd l.yngstad
d~lvis en følge.av folkets opp- gjør i Norge stod Kirken og
hIssede stemmng, rettet mot Indremisjonen _. løgnen.
" # - - # # # # - - - - - # # - # # # ' 4 landssvikerne som ble d(jmt.
N. C. Solheim
Noen av dem va'!' også lands-

!
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Mitt fjerde spørsmål:
Den jødiske dokumentcentral oppgir i 194'5 at 6009400
jøder omkom under siste krig.
Den franske professor Paul
Rassinier forøvrig motstandskjemper mot tyskerne
og konsentrrusjonsleirfange i
Tyskland under krigen oppgir i ett av sine verker at
av disse er der blitt gjenfunnet 4524108 som emigranter
i andre land. Hvem kan ha
rett, herr Simon Wiesenthal?
De som anklager -eller herr PauJl Rassinier, hVlJS objektivitet det ikke kan synes
noen grunn til å betvile ? ? ?
Til slutt ett siste spørsmål:
Når De nu ifølge et
fjernsyl1isintervju - skal sende to av Deres medarbeid6lre
hit til Norge for å efterforske
skjulte krigsforbrytelser har De da også til hensikt å
granske mordene på to jødiske flyktninge'!' ved Skrikerud-tjernet ? ? ?

Gje

UngdomsspaIten -

svikere, sa Nordhus. Og deL
må man si er et gledelig .l'rem- # # - _ # _ _ # # _ _# _ _ _
(Forts. fra side 4.)
'skritt. For 22-23 år siden var •
;
baner, lufthavner samt de ejo
a
Il
eNS-folk
landSSVi.k.-!
Hvorledes
er
det
lel~triske instqllasj Qner»,
«Livet i hver eneste by i.
B-L-0.
USA er avhengig av et elek- Nordhus i sin bok uttaler seg
~
tronrsk system. Blir dette meget kritisk om det «forlammet, blir hele byen det».
«På denne måten, by for 'svar» som juristene presterte
i landssviksakene.
Har DE betalt?
by, !Skal vi bringe Amerika
Theox
ned på knærne og til økono...........................,..............",.,......,.......,......."..,....
Eller er De kanskje mer en- misk ruin».
gasjert i å etterforske hvor.~..,..,~
~~
ledes 4 millioner tyskere kun«VI skal fortsette med våre
ne omkomme under transpor- blodige
sabotasjeaksjoner.
I Syd-Frankrike hørte jeg :
Månadsbladet
...
ten fra Schlesien i tidsrom- For tiden studerer vi geriljamet fra den l. juli 1945 til l. krigføring. Våre sO'rte brødre ofte: «Kirken er fandens mes": ~~
FRIHUG
""~
jlmuar 1947 _ transporter som kjemper i Viet Nam for terverk».
Jeg gjorde min franske læ- • Frisinna tidtrøyt- og oppforetatt under russisk ledelse? det hvite Amerika, får god
Dette siste ifølge herr Jean opplæring i geriljateknikk.» '['er oppmerksom på dette. -_ .. : lysningsblad. Fritt ordskifte ~
om NS, rettsoppgjeret m.m. '"
de Pange i «Revu des Deux
Det 'spørs om ikke herr «Vi har alltid hatt dette ord~! Fylgjetongar om Hunzafol- i~
Mondes» av 15. mai 1952, si- Brown har gjort seg fortjent tak».
ket, Jack London (ill.), sjø- ...
de 347.
til denne verdens fredspr~s. Dikteren Henri Petit, fransk
- intervjuet av Erna Holm- ~ romanar m.m. Arspris kr. ~
I
Denne «transport» foregikk
.
boe Bang: «Kirken har for- ~ 25,-.
:
jo i fredstid og 4 millioner - - - - # # # # - # # # # # # - paktet Gud, for at ingen skal : Postgiro for bladp. 80 821. ~
er da et ganske anseelig antaU
kunne 'ødelegge troens sar,r<- SUtgjevar: Erling Seim, Kinn :
Buskerudbrev
- selv om det dreier seg om
heter. Ki'rkens hånd slipper
tyskere. Kunne ikke dette gi
~..,..,...,
~...,."..
Ved en bokmesse i Dram- aldri sitt tak, og grunnen den
grunnlag for en meget omstår
på
er
ikke
annet
enn
men før jul var det selebert
hyggelig gransking? ANNELIESE PAROW
besøk. Forfatterne skulle tale dogmene. Ta løgnens ritual
Det skulle væ'r,e interessant
vekk
fra
Kirken,
og
Krisog reklamere for sine bøk6lr.
TANNINNSETNING
å lese Deres besvarelse av dis- Rolf Gerhardsen talte om sin ..o-.:"",,~ø-.o-.o-e~""""l?'.ø-o-.o~,.-.,~
se foranstående spørsmål i
Trondheim
denne vår lille avis «Folk og storebror Einar, men han inn- Ditt blad
Gisle Johnsonsgt. 5 - v/LadeLand», som tilI tross for at ledet med noen nokså avslø- er avhengig også av din moen kirke _ Voldsminde
den ikke er en daglsavis ~ rende historier om livet bak støtte!
allikevel rekker ut til ikke så kulissene den gang da komfå tenkende mennesker her i ):{):{):{):{){):():{){):{){){)::()::():()::(){):{''\.r\.r;..ro.r..r..r..r'l-0<-;.r;.r;.n.r,rv;.rV''H'W'>r..r..r.r'l-0<-...r;.",
KRISTNE VENNER
Norge. «Folk og Land» tilla~
o
o
kk
Reo-istrert
revisor
te'!' alle a fa uttry e sine me~
Har du lyst til l treffe gamle venninger, når de blir fremført
søker oppdrag i Oslo eller omegn
ner i et lpent miljø? - Krisl'"
på et saklig og objektivt
Revisjon, rasjonalisering, drifts- og skatteregnskap,
Vennlr møtes den første fredag
grunnla -- - og hilser Dem
oppgjørsarbeid, statistikk.
hver måned i Collettsgate 43. Etter
sikkert v6llkommen i sine
en tale er det bevertning og anHar mangeårig praksis som bankmann og i allsidig
spalter.
ledning til selskapelig samvær.
KG
næringsliv - de siste 12 åT som selvstendig revisor og
. .
Møtetid kl. 19.30.
LM.T.: Det Internasjonale
leder av regnskapskontor. - Bill. mrk. «Arbeidskraft»
Militærtribunal Nurnberg.
}UVUVUtJtJU::(J:tx.y,.JVV<.J"V<..iU'\..J-V<i..fV~'"V'\.x.y,.fV'vv<..A.JU::(J:tJU::(J:tF.JtJ:ZF..JU!..
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For en tid tilbake ble vi
i et av våre ukeblader presentert for en katt som hadde påfallende likhet med
Adolf Hitler. Oppdagelsen ble
gjort i Sør-Amertka og
ifølge samme ukeblad vatr lik··
heten så slående at innbyggerne i denne landsbyen ikke
kunne se bort fra den mulighet at Adolf Hitler virkelig
hadde omskapt seg til en
katt og på denne måte hoJdt
seg skjult.
Mitt første spør:smål til herr
Wiesenthal blir derfor:
«TrO'!' De at Hitler fremdeles er i live og at han muligens holder seg skjul,t sammen med Martin Bormann i
denne landsbyen? Kan det
tenkes at de begge vandrer
«mjauende omkring» og direkte driver ap med Dem,
herr Wiesenthal? Hvis jeg var
Dem, herr Wiesenthal, ville
jeg ikke la meg ta slik ved
nesen av simple katter. De
skulle sannlig ha både penger og kvalifikasj on er nok til
å få befridd denne. stakkars
landsbyen for disse kattene,
Mitt annet spørsmål til
herr Wiesenthal:
Eir det tilfelle at dommerne
i Eichmannsaken i dagevis
hørte på beretninger om gasskammern~ .i. Bergen-BJ~lseXA
til tross for at både Deres
jødiske dokumentsentralog
Instituttet for Samtidshistorie
i Munohen forlengst var klar
over at der aldri hadde eksistert gasskammer i denne
leir?
Mitt tred]'e spørsmål:

Er det tilfelle at den tsjekkiske kommunist Dr. Frantz
Blaha den 11. janua'r 1946
opptrådte som vitne for Nurnbergdomstolen og der påsto
at han hadde sett gasskammerne i Dachau i virksomhet
og at denne nåstand uten videre ble ansett som bevist
av Nurnbergdomstolen (IMT,
bind 5, side 198) til t'ross for
at man idap' vet med sikkerhet at det ikke fantes gassgamre i denne leir? ?
Instituttet for Samtidshisto'Tie i Munohen bekrefter at
der ikke fantes gasskamre i
denne leir (Avisen «die Zeit»,
Hamburg den 19. aug. 1960).
Er det tilfelle at tilstedeværeIsen av gasskamre i de
polske områder under kriO'en
kun blir bekreftet gjennom
et eneste dokument, nemlig
dokument «Gerstein» som ble
forelagt NurnbergdomstOilen
under sak nr. PS 1533 - videre at dette dokument var så
åpenlyst UJsant - og derfor
ikke ble brukt som bevismateriale mot de ankilagede
(IMT, Bind 6, side .401) - ,
men at det til tross for dette
faktum ble brukt som anklagedokument mot Eicihmann i
1961 i J e'rusalem? Hvorfor ble
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ALF LARSEN

LAND

er borte

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

«MenneSkerettighetens år»
Vi har gått inn i et nytt år, et år som meget høyttravende
kalles «Menneskerettighetens år», båret til dåpen som det
er av det FN hvis 'Stater varetar disse rettigheter på en så
overbevisende måte. Og vi tenker da ikke bare på de svarte
negerstater, hvor en herskende stamme brutalt og ofte
blodig undertrykker andre stammer. Ei heller bare på østblokkstatene, hvor bl. a. ytringsfriheten demonstreres så
slående nettopp i disse dage. Vi .tenker faktisk på vårt
eget land.

AV KAI NORMANN
Vår tilslutning til fellesmarkedet synes i det lange
løp å være en nødvendighet.
Det gjelder jo velferdssamfunnets fortsatte beståen selve vår økonomiske eksitens. Det nytter ikke i lengden å sette seg utenfor - ville svømme mot strømmen.
Du søte vesle Olagutten! Lille
europeiske provins, stakkars
velferds-N orge!
Hva sier det norske folk?
Hva sier alle vi nasjonalsinnede som fra 1940 til H'45
kjempet for Norges frihet og
Alf L ar sen på Tjøme er selvstendighet - splittet i to
død, som våre lesere vil ha leirer og ut fra div"'rgerende
sett i dagspressen. Han haT synspunkter, men med det
fOtt
a mange go d e og '.b erøm- samme mål for øye. Er vi
mende ord. Det er;o ingen ri- innforstått med EEC's p o l isiko lenger nu da han er bor- t i s k e konsekvenser og forte og ikke kan kaste seg inn plikteIser? Er vi innforstått
i dagens strid med sin skarpe med at Norge skal gi fira seg
og nådeløse penn.
sin grunnlovsforpliktede suVi skal ikke her gjenta hva verenitet til fordel for? Sk a l VI. gl. var
°
dagspressen fo!rlengst har be- h va.? O
g h
vern.
rettet om Alf Larsens liv og statlige suverenitet over til
innsats. Det er nok å slå fast «noe» hvis følgervi ikke makat han var en av de siste ter å overskue, noe som alt i
virkelige kulturpersonlighe- dag vekker en viss betenketer i dette land som holder på lighet . . .
E
'
E uropa.. J ave,
l
t f
O'renet
å gå under i en demokratisk
grøt av pa'rtipolitikk og ma- en ny stormakt ... Et stort
terialisme. Og der det ikke er og lykkelig fellesskap? Kjærklima for kultur av annen lighet mellom ektefeller?
type enn 'dert-soM . kjenn€!- l i vern kommer til å tre'ktegnes av DAGBLADETs por- ke i trådene? Hvem vil bli
de nye v i r k e l i g e maktnOSl'der og f orsøk sgYITUlaser.,
Alf Larsen var fullt klar havere?
over den vei det ba'r og han
Dette vet vi intet positivt
søkte fortvilet efter en red-, om. Vi vet bare at når vi
ning for et forført folk. Han slutter oss ~il den n e for ~
<:;;

SN
O

DAGBLADET, der som kjent er slik en framifrå teoretisk
. h eter, h ar a Ilere d e i en I
vok ter av a Il esl ags rethg
ed
er 'JU b ilert så smått og berettet om et forhånds J'ubelmøte i FNsambandets østlandsavdeling, hvor en drøftet «Norges og
nordmennenes forhold til de forskjellige menneskerettighetserklæringene.» Selv slår bladet fast at «vi må feie for
egen dør», og dette er vi hjertens enige i.
Det er bare det med DAGBLADET at det naturligvis ikke
vil bruke kosten der det mest trenges. Det er helst pornografer, bla'Sfemikere, sikringsdømte og denslags som ikke
har rettigheter nok i dette land. Og ellers nevner bladet
spesielt samer og tatere. Vi for vår del kan ikke innse at
noen av disse grupper er «diskriminert» i Norges land.
Tatrene trekker rundt til p lage for a Ile og blir da sannelig
både pent og pyntelig behandlet. Og når det gjelder samene, så synes vi nesten det er uforskammet mot dem il
fremstille dem som en slags undertrykket minoritet. Den
sotn har litt kjennkap til forholdene vet at dette ikke er

Norges selvstendighet
og tellesmarkedet

•

•

o

o

blfelle. Vel er de bhtt
«patvungei»• a lære landets . 'hovedo
sprog norsk, men nar de først bor l dette land, hVIS store,
store flertall taler dette sprog, så er det vel først og fremst
til fordel for dem selv å beherske landets sprog. Noe det
forøvrig er så som så med, dessverre. Det er ellers ikke
bare samene i dette land som burde lære seg

I

høyno~sk, ~;~ P;å i~~:~~~~:ft~~!t:~~~ . ~~:J:Ot:~~~/~~~~n!~rfØ~!)

~allfall når de opptrer som representanter for offentlighe- Han var jo egentlig aldri en:g et null

ten. Dialekter er vel og bra, men de har sin plass på hjemstedet og ved mere uformelle anledninger. Slik er det jo i
alle land - utenom DAGBLADE'Us Norge, hvor det er
«diskriminering» å måtte bøye seg for alminnelig folkeskikk.

li fattigkomisjonen.
Norge er da ikke lenger en
selvstendig stat - bare en
ubetydelig europeisk provins.
Vår
o
f skjebne, vår eksistens,
var remtid bestemmes ikke i
NOTge av nordmenn.
Er det da det t e som er
meningen? Er det meningen
at der ikke lenger skal få lov
til å eksistere såkalt snever
n~sjonaLf~lel~e og nasjonalbevIssthet - VI skal være europeere, verdensborgere. Der
skal ikke lenger eksistere et
.,...,."...,..,..,.....".#.,.,..,."#'.,...,.,,......,. norsk folk i «gammeldags»

Men hvorfor går bladet og de diskuterende FN-vennene
over bekken efter vann? Det er nok ganske andre brudd
. h
l
på menneskeretbg etene en har gjort seg sky dig i her i
Norge! Vi sikter da til de uhørte overgrep SOm er begått
mot fu"} langt større minoritet enn de bladet nevner, mot
de domfeldte NS-folk, som har vært politisk forfulgt fra
1945 og fremdeles er det bak kulissene. Ja, foran også for
den saks skyld.

med noen _ ikke engang med
seg selv. Men han var en god
venn av vært blad og en trofast abonnent. En tid holdt
han til og med to eksempJarer fordi han gjerne y:Ue
bringe noe av det vi skrev
videre også til andre.
Alf Lamen som var en uhyre sammen~att person og (:>,1
søkende sjel, skrev imellc,m i
øyeblikkets affekt hårde ord
oo-så om det NASJONAL
SAMLING sto for under ok-

Det er som kjent ikke lenge siden Europakommisjonen
erklærte at den ikke kunne ta seg av disse norske brudd
på menneskerettighetene fordi de var begått før Norge
undertegnet konvensjonen. Og heller ikke de følger av
bruddet som NS-folkene fremdeles lider under kan en ta
seg av siden årsaken er foreldet! Og bak dette skamløse
påskudd skjuler da det offisielle Norge sin menneskerettighets-nakenhet.
I Norges Storting erklærte stortingsrepr~sentanten Hambro
for en tid siden at man under landssvikoppgjøret hadde brukt
lover med tilbakevirkende kraft. Det samme innrømmet
professor Andenæs nylig i Juristforeningen. Oss bekjent
er dette åpent brudd på en av de grunnleggende menneskerettigheter. Og likevel er denne side av «retts»oppgjøret
bare en liten del av den begåtte urett.

Vi håper både de diskuter- kupasjonen og kanskje speende FN-venner og DAG- sielt om enkelte partimedlemmer han hadde fått i
BLADET og alle de andre nu vrangstrupen. Men hvem fikk
når
«Menneskerettighetens ikke imellom føle Alf Larsens
år» virkelig er innledet vil få hellige vrede?
øynene oppladt for de virke-. Så fra vår side er det forHg alvorlige norske overtre- lengst glemt og tilgitt, og vi
deIser av det en fester for. husker alt det and're positive
han skrev til oss i mange,
Og at de alle sammen - og mange brev. Og vi husker
helst da med den norske re- hans innlegg i dagens kulturgjering i spissen - vil ile kamp, hvis det går an å bruover på denne siden av bek- ke en slik betegnelse. De var
som 'øksehugg. Og mange av
ken igjen for først og fremst dem ville vi gjernt; ha hugget
her å «feie for egen dør.»
selv.

for,stand, \'i skal blande oss
med andre folk og vi skal med
åpne armer ta imot strømmen av utlendinger som vil
slå seg ned her. Det passer
ikke under disse forhold med
ovevdreven norsk nasjonalbevissthet. Det «nasjonale»
bør gradvis og ubemerket
forsvinne fr~ presse, skolebøker, litteratur, radio, TV
m.m. Denne form for snever
provinsialisme Vlirker nedbrytende på EECfellesskapet.
(Hva med 17. mai?)
Kan ~ na~on~e gjøre
noe for å demme opp for denne jernhå'rde, konsekvente
nedbrytning av norsk nasjonal tradisjon? Kan vi idag
slutte oss sammen uansett på
hvilken front vi stod ,i 1940
og de påføJgende år? Jeg bare
spør.
Hva med bondestanden?
Den trues jo på livet av EEC.
H va med befolkningen i
Nord-Norge som må få statssubsidier hvis den fortsatt
skal kunne eksistere der oppe
og bevare den nordlige del
av landet for Norge?
Hva med alle dem for
hvem f e d reI and eter en
realitet, ,ikke bare tomt prat
17. mai?
Fedrene av 1814 bygget den
norske nasjonalstat på b o nden, særlig da odelsbonden
med de dype Tøtter i tradisjon helt tilbake i sdgatiden
OP' med ansvarsfølelse overfor
slekten, ætten, hndet _.- ansvar for jord og verdier, hø vdingmentalitet. Bonden av
1814 kjente slitt ansvar. Norge hadde gått igjennom bar,kebrødtider da engelske kryssere stengte hver havn . . .
Den norske bonde v iss t e
at et folk som bare har mat
til munnen ved import fra
andre land risikerer å komme
under fremmed herredømme,
risikerer at staten ikke i lengden kan bestå som uavhe!tgig
stat.
Flukten'fra jorden
- som øker i et foruroligende
tempo - er et av de betenkeligste fenomener i vår tld .
Det dreier seg, he'r ikke bare
om mat en og om regningssvarende former for landbruk
(landbruk som industri!), det
dreier seg om bondestandens
desimering og bondens utsle t tel se som det han var
i fedrene på Etidsvolds øyne.
Nemlig: den selvstendig tenkende, selvrådende og initiativrike, rakryggede nordmann, stolt av sitt folk, glad i
sitt land og sin jord, - han
som ansvarsbevisst og trygg
banet veien for at v i, de
kommende slekter, også skulle kunne bo gJade og trygge
i fedrenes NOTge!
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situasjon som da plutselig
oppsto. Det er jo en meget
vesentlig forskjell på denne
Men nye slekter fødest der korp og døde gol
forklaring og sannheten.
L. innrømmer, at de til a
og nye heimar reiser leg a1l grulet,
bep'vnne med forsøkte å få det
og borni spring p'! tun all og tindrar i sol
til å se litt penere, ut, men
og nye bjørker syng lin song kring huseI.
det var fordi ryktene absolutt
ville ha det til at det var et
brutalt rovmord . . . P.P.s
NATO og vi
en fredsfremmende institu- å være nazister. En ekstra
kamerat
Leif Køhler hadde
Siden det alltid er ungdom- sjon, ved at den holder even- radikal spiss, på forestillingen
kjørt
Feldmanns
fra Løvstad
men som må bære følgene av tuell ekstremisme i vest un- var det sikkert at der på
til Skarpsno. Han anså det uder
kontroll
-».
Scala
kino
akkurat
da
var
fedrenes dårskap, er det all
mul i rf å foreta en transport til
Efter dette må vi sannelig sovjetisk filmuk,e, og at dermulig grunn til å være på
grensen med bil under den
vakt overfor det som holder være enig med dikteren i at for det sovjetiske sigd-ogsituasjon som var oppstått ef«fred
er
ei
det
beste
-». hammer-banner vaiet fra hel
på å skje: at våre partipoliter drapet på Halden-toget.
stang i salen.
tikere under påskudd av å
Det
eneste de hadde å gjøre
Ellers skylder vi kanskje
fastlegge en femårsplan for Gjensyn med Det tredje riket
vatr
å
ta skogsveien.
vårt forsvar binder oss til
Aven eller annen uforklar- Oslo Filmklubb en aldri så
Og dagen før mordet hadliten
takk
for
at
den
på
en
fortsatt NATO-medlemskap lig grunn hadde Oslo Filmde han tilbudt P. å ;)li med
også ut over 1969. Dermed klubb satt opp Leni Riefen- slik måte - om enn ufrivilgjennum
skogen. Men P. avslipper man da unna dette stahls berømte film fra Parti- lig - lot oss skarve «nazistelJ:'\>
slo det.
få
inn
et
stikk
i
dårlige
tider.
som de storartede demokrater dagen i Niirnberg i 1934,
Sta t sa d v o k a ten: Når
O.
frykter mest av alt: å måtte «'I'riumph des Willens». Napå dagen var det De kom med
forelegge det folk en eIlerts turligvis hadde man for alle Sort vold
det tilbudet? - Jeg var komtaler så varme ord om saken tilfellers skyId sørget for motmet hjem fra mitt arbeid da
til avgjørelse i en folke av- gift idet man til slutt viste
Alle norske, fredselskeres
P. kom til meg, så det må
stemning.
filmen «The Nazi Strike», en 'sorte, krigshissende ideal,
ha vært om eftermiddagen.
Hele vår dagspresse er som antinazistisk propagandafi1m Stokely Ca'rmichael har nylig
Sta t s a d v o k at e n
kjent NATO-tilhengere og fra krigsårene. Denne var vært på Norgesbesøk, noe vi
fastslår at de tiltalte da har
-forsvarere. Efter at Storbri- inntalt av ingen ringere enn ikke skal kommentere nærfått dette tilbudet efterat de
tannia har blitt Lillebritannia «stemmen» 0ksnevad fira den mere. Derimot vil vi gjerne
hadde bestemt seg for å drene
og ikke lenger er noe å satse nor.ske fantomtregjerting i presentere våre 1esere for
ekteparet.
på for norske partipolitikere London.
hans eftetrfølger i SNCC, en
«8. august avgis flere inog deres presseknekte'r, har
Bjørn Bjørnsen h01dt en viss herr H. Rap Brown, som
teressante vitneprov, hvorav
en forankret seg i det USA overraskende nøytral iGnled- er mistenkt for å være like
g;engis efter AFTENPOSsom stikker sin nese i alt som ning, selv om han : "der- revolusjonær som sin forgjenTENs r,eferat:
skjer i denne verden og som str~ket ønsket og håpet om ger, og som nu sprer hat og
Barberer Erik P ett erer en fare ikke bare for seg at' samtlige tilstedeværende opprør over hele USA efter
sen, Oslo, hadde kjent Feldselv, men for alle som knytter ville forlate salen jgjen like beste oppskrift. I et intervju
manns i mange. åtr, og han
sin skjebne til statene.
antinazi'stiske som da de kom med den franske avisen «Noutrodde de hadde hatt marige'
Vi kommer aldri til å få inn, til tross for ca. en times vel Observateur» uttaler han
penger på seg,neppe under
annen hjelp i en nødssitua- behendig
nazi-argumenta- seg ganske åpenlyst - vi gir
100000 kroner. .
sjon fra NATO-herren USA sjon. Det virket nesten som ordet til herr Brown:
Lensmann P arr - M e Il enn hjelp til å bli ødelagt. om han tvilte på «motgiften»
«Vi er underlegne i antall
bye, Trøgstad, hadde efterOg denne hjelp betaler vi sin. Og det hadde han for og har derfor valgt gerilja,
forskningen i denne saken efmed tapt selvstendighet.
såvidt god grunn til - i en 'som den form for krigføring
ter frigjøring'en.
«Den nye strategi», som sammenligning falt «The Nazi som situasjonen påtvinger
- Ble det betTaktet som
, partipolitikerne fabler om Strike» fullstendig gjennom, O'ss. Vi kommer til å konsenrovmord?
for å berolige folk, er intet med en kommentar :som på trere oss om de strategiske
- Ja, det gjorde det.
annet enn den endelige inn- ingen måte hadde tålt lagrin- punktene i landet, fabrikkene,
Frithjof H ø y e r, L.S komrømmeIse av at USA slett ik- gen siden krigens slutt. Den dyrket mark og de hvite's
panisjef i England, Frankrike,
ke tenker på å sette sin egen til tider hjelpeløse argumen- hjemsteder».
Nederland og Belgia, har bare
sikkerhet på spill for å hjelpe tasjon forårsaket at publikum
«Vi kan meget lett sabotetre
godt å si om tiltalte H.L.
NATO-partnerne. Eller slik slapp latteren løs på de gale og ødelegge uten å fyre ett
Mange vitner uttalte seg godt
det beskrives i en artikkel i stedene. Og ingen vil vel mis- 'eneste skudd. Vi kan f. eks.
om de tiltalte ...
MORGENBLADET:
«Hva tenke det langhålrede, møkke-I ødelegge telefonlinjen~l je~nNeste vitne blir på en måte
forsvarsoppgaven angår, vil te OP: skjeggete publikum for
(Forts. slae 2)
dagens sensasjon. Det er polistrategien bli mer fleksibel
tibetjent Alf P ett e r' sen,
og mindre absolutt. Det søOslo, født og oppvokst i
kes gitt plass for tid til omTrøgstad. Pettersen var selv
tanke dersom en krisesituaflyktning fører under okkupasjon oppstår.» Formodentlig
sjonen ... Vitnet hadde ikke
da like lang tid som under
deltatt direkte i efterforskannen verdenskrig.
Så kommer det:
ningen, men var med på den
Ellen; heter det i bladets
Statsadvokat Kaalre Moe: første åstedsbefaring i juni
artikkel at NATO også har en
. - De sa ikke med en gang (1947), da man fant fru Raannen oppgave som partipoliat De og P. hadde planlagt chel Feldmanns veske som P.
tikerne nok synes er viktigere
mordet dagen før. Både De og hadde gjemt. Nårr L. og P.
enn både utenrikspolitisk sikP ...... ga samme uriktige valgte den veien de gjorde
kerhet ~g hjelp i nøden. Og
forklarinp', nemlig at dere ..frem til Skrikerud, forbauden oppgave består i å bel'oj først bestemte dere til å dre- ser det meg ikke at de brukte
lige det kommuni'Stiske østen
~ ne ektenaret nå veien opp til fire-fem timer. Det er en
- hvor det da tydeligvis ikke
~ "Skrikerudtjernet, og at det prestasjon å gå denne veien
finnes «ekstremister» av farvar på grunn av den kritiske på så kort tid, og jeg vil våge
lig slag - med at en nok skal
."
/
å påstå at den turen va'r mer
passe godt på kommunismens
, '~q<:N:>~ anstrengende for Feldmanns
'virkelige motstandere i VesMED EN SOVJETSOLDAT enn det ville ha vært å ta
ten. Eller slik bladet uttrykfortsetter i neste nummer. Vi vanlige stier til grensen i to
ker det: «Samtidig må imidmåtte la den stå over denne eller tre dagsmarsjer. På ålertid alliansen påta seg en
gang på grunn av den lange stedsbefaringen spurte jeg P.
ny oppgave, nemlig å vise
atrtiklen om Skrikerudtjern- om de virkelig hadde gått tilØst-Europa at NATO også er NJ,. stymperen skal hjelpe stakkaren. {Deutsche Wochenzeitung) I sak-en.
(Fortl. lide 6)
(Forts. fra side 1.)
England og har tjenestegjor: i
det militære der til frigjør-in ..
gen.
På den annen side mente
påtalemyndigheten, som ble
representert av daværende
statsadvokat (nuværende sorenskriver) Kaare Moe å
kunne bevise at L. og P. alleIrede dagen i forveien, me.1.S
Feldmanns oppholdt seg nå
Skarpsno - har avtalt å myrde dem. Feldmanns sorp. drev
en manufakturforretning i
Oslo, var velstående. Det var
grunn til å tro at de hadde
fått mange kontanter og ver·dipapi'rer med seg på sin
flukt. De kjente iallfall L. fra
før. Han hadde besøkt dem
flere ganger i Oslo og h?dde
skaffet dem forskjellige r:1sjonerte varer under okx.upasjonen.
Åtrsaken til at ekteparet
Feldmann tok flukten - kan
vi legge til - var at berusede
flyktningfører>e for en pulje
jøder - ved H.L.s bror C.L.
hadde eglet seg inn på
grensepolitikonstabel
Arne
H v am, som ba om å få se
legitimasjonskortet på 0stfoldtoget 22. oktober 1942, og
skjøt Hvam under utførelse
av hans plikt. Det vatr også en
stupid handling, uten reell
grunn. Drapet utløste jødeaksjouene i Norg,e. Sammen
med drapsmannen C.L. var
Feldmanns pleiesønn Hermann Feldmann. Derfor måtte ekteparet F. flykte over
hals og hode.
Den neste dag ble H. L. i
lagmannsretten
eksaminert
av sin fotrsvarer, tidligere
fremstående Hjemmefrontleder, h.r.adv. Kaare We i der, nuværende adm. dir. i
IDUN - om sitt illegale forhold under okkupasjonen.
Dette var nok i de dager en
tydelig pekepinn for lagmannstretten, you bet. . .
Under eksaminasj'onen kommer det frem at H.L. i juli
1940 hadde latt sin bror. O.
forstå at han hadde vært med
på å drepe ekteparet }<'eldmann . . . O. hadde rådet
ham til å legge kortene nå
bordet . . .
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IDen hemmelighetsfulle militære
Små kulturportretter .post mortem
undersøkelseskommisjon
XIII

CALLY MONRAD

CaUy Monrad

Foruten den sivile undersøkelseskommisjon, hvis resultater er fremlagt for offentligheten i en rekke bind, ble det
som kjent også nedsatt en militær undersøkelseskommisjon.
Men dens resultater har vært hemmeligholdt til denne dag
trass i at bl. a. overlege Scharffenberg krevet dem fremlagt
for offentligheten. Det må vel være noen meget pinlige
sannheter som der er fremkommet siden det ikke er mulig å
få betenkningen fremlagt for offentligheten.
Imidlertid får vi, i tillegg til alt det stoff omkring manglende mobilisering og kongelig uvilje til å medvrke som
vi tidligere har bragt også slippe til noen som har vært avhørt av denne hemmelighetsfulle kommisjon. Idag kaptein
Jon S e ~ l and, Nordfjord, som skriver:
Våren 1947 like før påske'
fikk jeg innkallelse til å møte i den militære under'Søkelseskommisjon i Oslo. Innkallelsen kom gjennom lensmannen i Eid. Han forklarte at
grunnen til at den kom gjennom politiet var alt de (i Oslo)
regnet med at jeg var i en
fangeleir. Jeg var dømt som
«landssviker» høsten 1946
(som medlem av N.S.)
Jeg ringte straks Den militære
undersøkelseskommisjon. Jeg fikk en dame i telefonen. Hun forklarte at hun
var sekretær der. Hun be- i
kreftet at det var Tiktig meel '
den innkalling jeg ohaddemot- -Også i den ~ilitære ~~-dersøkelseJ
tatt. Jeg 'spurte sa om hvem kommisjon presiderte .den utrelteso~. var medlemmer av kom- lige lagdommer Solem a.g kom med
mISJonen. Hun svarte: Lag- sine giftige insinuasjoner slik kapdommer Solem er formann.
tein Sefland beretter.
Min forbauselse sprang i været, jeg sa: Hva er det De
sier, lagdommer Solem? Er de telegram om at jeg fikk
det da ikke offiserer? Jo, reisegodtgjørelse som offiser.
svarte hun og begynte å reO'- Det fikk jeg. Jeg reiste så tidne opp: Oberst Schi6tz (krigs- lig at jeg kom til 0'310 en dag
historikeren) kommandør As- før jeg skulle i møte i komkim, major Holtermann( Heg- misjonen. Jeg gikk og hilste
ra), et 'Y'\ar løytnanter - og på oberst Schi6tz som jeg
to representanter fra «heime- kiente fra før. (Han var lærer
fronten», en lektor fra Oslo i krigshistorie i min tid på
Krigsskolen.) Jeg ville gjerof! en advokat fra Bergen.
ne
bli nærmere orientert om
JeO' forlangte å få omgåenkommisjonens
sammensetning osv.

O

dagens orden og med alle
slags tomme og frekke påskudd gjør de alt for å hindre
de forfulgte i å få utøve sin
kunst. Det hjelper lite at d.e
nasjonale kunstnere i denne
fortvilte motgangens tid f0'l.''søker å holde hodet høy":. De
lever jo i kunsten og for
kunsten - uten den lever de
ikke, man kan i høydellkaJle dem de levende døde. Og
snart er de bare døde. En etter en bukker under ·forforfølgeisen. Av k'retsen rundt
Henry Alfs gjestfrie bord er
det idag kun et par tilbake.
Vi glemmer aldri dem som er
borte. Man sier at tiden leger alle sår, men det finnes
sår som aldri kan leges, og
kommer vi noensinne til å
glemme den blodskyld som
hviler på de venstreradikale
ledere av kunsten i etterkrigsårene? Hvor ofte hender det ikke at forfølgelsen
antar slike fO'rmer at «vi kan
spy av det» som en kollega
uttrykte det. Ja, vi kan bli
like kvalme som dengang vi

leste biskQp Be r g gra v s
motbydelige, hyklerske og
selvbeundrende bok «Folkedommen over NS».
Men tilbake til lutefiskbordet hos Henry Alf. Lutefisk
har aldri hørt til de retter vi
er utpreg,ede tilhengere av,
men hin aften forsynte vi oss
like rikelig som de andre gjestene, og det skyldtes ingenlunde krigstidens kroniske
matknapphet, men like meget
den sprudlende, vittige og
åndfulle konversasjon som
fanget oss med sin try llemakt.
Om det var beregnet fra
Henry Alfs side vet vi ikke,
men sikkert er det at vår
store sang,erinne Cally M () nr a d meget snart ble selskapets midtpunkt. Hun var
gnist-rende opplagt og så strålende ut i en sort fløyelskjole
med et mektig kjede av hvite
perler. Hennes høye kinnben og noe skjeve øyne ga
henne et lett orientalsk preg.
Det var Madame Butterfly
som vi husket henne fra barndommens dager, en rolle hun
fylte med et slikt liv og intensitet at vi alltid kommer
til å huske _d_en. Da Cally
Monrad sto på høyden av sir..
kunst valt hun en stjerne av
aller første rang.
Ved Ersatzkaffen i salongen hadde verten og sangerinnen en overraskelse til oss.
Et lite bord var plasert midt
på gulvet og to store stearinlys ble tent. Alle andre lys
ble så slukket og Cally Mon-·
rad tok plass i en høyrygget
stol ved bordet. Hun så seg
litt undersøkende rundt og
leste så endel dikt. Vi gjengir
en del av ett som viser hennes
bitterhet over landsmenns
manglende forståelse av at vi
alle er i samme båt:

SN

Det er merkelig med ideassosiasjoner - hvor levende
den ene ting forbinder seg
med den annen. Forleden ble
vi buden i et lutefisklag. Da
vi la telefonen fra OS3 lenet
vi oss uv~lkårlig tilbake i stolen og tenkte på forrige gang
vi vair i noe lignende. Det var
hele 25 år 'Siden, en mørk og
regnfull aften i krigstidens
Oslo.
.
Operasanger Henry A l f
var en interessant kunstner
og han innla seg store fortjenester ved sin innsats for
operasakens fremme. A~er':!~
de tidlig kom han noe i skyggen av sin berømte bror sangeren I var And I' ese n som
han alltid omfattet med den
varmeste hengivenhet, blottet for ethvert snev av kunstnersjalusi. Henry var et elskelirr menneske, og intet O'ledet ham mere enn nåir han
kunne være vert for sine
venner - som hin aften da 'li
var forsamlet rundt bugnende fat med lutefisk han hadde
laget s~lv. I tankene lar vi
blikket gli rundt kretsen og
nikker gjenkjennende til store kunstne>re og betydelige
mennesker.
Uten å ville det hopper vi
så noen år fremover i tiden.
De venstreradikale har bukten og begge endene i kllilStlivet - som de fremdeles har
på tross av den 's. k. borgerlige regjering. Og den intense fJrfølgelse de drev - og
driver
mot nasjonale
kunstnere er aven slik art
at en bare kan vemmes ved
det. Bevi.s-st nedvurdering ved
hjelp av alle mulige massepåvirkningsmedia hører til

KAPTEIN SEFLAND FORTELLER OM SITT MØTE MED
KOMMISJONEN, SOM BLE LEDET AV LAGMANN
SOLEM

I

«Med Sinding og Knut Hamsun
mitt hode på et fat.
er jeg «forhatt», «forstøtt».
Det er for sent,
Det føles for min ringhet
når middagen er omme.»
som en heder.
Dessuten har jeg «solgt» meg.
Jo, det var litt aven aften.
For jeg var «pokka nødt».
Jeg er «en feig og skjendig Senere leste Asmund Sve e n
f'ra sine «Bygdevisor». Han
landsforræder». '
(Forts. sid, 7)

CaUy Monrad i «La Boheme» på Fahlstrøms Theater

Da jeg dagen etter om eftermiddagen kom inn i salen
satt en flokk på 9-10 mann
rundt et lanO't bord~ Offiserene i uniform untatt Askim.
LaO'dommer Solem satt midt
for langbordet - og en ledig
stol tvers over for ham. Jeg
Jeg «logrer for de store», som
kom inn i 'rommet, gikk bort
smigrer meg «med smil».
til den ledige stol, 'sa mitt
la, warum nicht? Why not?
navn idet jeg bukket mot
Bueno sera!
Solem. Han sa ikke sitt navn~
Jeg er en «gatepike»,
Jeg sa da: Unnskyld jeg kjen«forrykt» og «imbecil»,
ner ikke Deres tittel: Så svarkort sagt: En gammel gås
te han: lagdommet Solem.
som alle ler av.
Hans blikk gjorde et lumsk
inntrykk på meg. Jeg kjente
Forsyn Dem, mine damer.
jo også d~ngang godt til lagLit.t gås til middagsmat?
dommer Solems sentrale stilGod middag, mine herrer.
ling i det såkalte «LandssvikVelbekomme.
Rulle Rasmussen hjalp Cally Mon- oppgjør».
Men skynd Dem, hvis De ønsker
rad frem.
(Fortl. lid, 8)
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SIDE G

FOLK OG LAND

Mem.orandum for Wiesenthal

LØRDAG 6. JANUAR 1968

-

rette under okkupasjonen. deres verdisaker. Allikevel
IAndenæs
sa til Aftenposten svarer lagretten nei på spørsblant annet «Jeg har selv ikke fulgt saken slik at jeg kan
uttale meg om dommen er
riktig eller 'ei. H v;is den bygger på at dire~tiver fra overordnede i MiLorg. virker
straffriende er dEm hillfall ikke riktig.»
Vi synes det er underlig
aven professor i strafferett
at han kan tillate seg å servere til 'en avis at han ikke
på det g'I'undigste har fulgt en
så sentral og opprørende
straffesak som Feldmannsaken. Hvordan skal det gå
med det av Andenæs titt og
ofte besungne demokrati, hvis
de ikke er vakt som vakt skal
være?

målet om de har gj ort det
og retten avsier frifinnelsesdom ... Og de tiltalte i denne
skrevs i myrene som var så
saken
har ikke bare dTept, de
bløte og hvordan de da hadhar også røvet og brukt tyvede kunnet bære Feldmanns.
godset. De har prøvet å holde
---:- Vi dro dem over, svardet skjult, de har tilstått litt
te P.
efter
litt. Intet som helst henPettersen fortsatte: Men på
syn til å verge organisasjohøydedraget langs myrene
nen kan her påberopes . . .
var det en pen sti hvor de
(Så kommer Dagbladet inn
ikke ville møtt gestapomenn
på den åpenbare grunn til frimen bare bygdefolk, og når
finnelsen): «I landssviksaker
de allikevel ikke tok den
har
vi holdt på at I1etten skal
veien ha .sin gang og at alle skal
tyder det på at de gikk for å
dømmes etter loven(!) Men da
drepe.
må vi også sørge for full rett. . . L. og P. kunne snart
ferdighet
også mot forbrytel·.
bU"''''et en barhytte til dem,
ser som er begått av hjemog selv om de var blitt tvunmefronten . . . Lagmannen
get til å overnatte ute under
kunne
ved denne kjennelsen
åpen himmel hadde de ikke
Res. kap. Alexander Lange på stedet ha forlangt s'1ken
krepert av det. Det var en
Joh n son svarte «Aften- opptatt pånytt for en ny lagkjent sak blant oss som frakposten» blant. ary.net: - «Jeg rett.»
tet flyktninger at tyskerne
reagerte kraftI~ mot do~men.
skydde skogen, og vi følte oss
Vel va'1' det l d~tte tIlfelle Flyktningefører, lastebileier
trygge de'!' . . .
mege~ sterke formll~ende omRAGNAR LARSEN
stoendlgheter, men Jeg hadde
TONER FLAGG
Den uhyrlige dom i
*
hapet at dette kunne ha komVi leser i DAGBLADET
Eidsivating
«Dagbladet» skriver den 3.
Ja byråsjef Møyens tilstå- met til uttrykk ved at straf- 5. september 1947 under overseptember 1947 blant annet:
else om sivilt overlagt drap fen ble satt til et minimum. De skriften: Flyktningeførerne
«Flyktningeførerne P.P. og
under okkupasjonen, utført tiltalte hadde jo allerede sit- MOTZFELDT & CO. og Feldmannsaken. Feige mennesker
H.L. som var tiltalt for å ha
med militær innbildning, sy- tet i varetektsarrest.»
som skryter.
myrdet det jødiske 'ektepar
nes jo her å være klar og grei!
Feldmann og for å ha stjålet
Hvis ikke riksadvokat Aulie
Tenk,
g'ierningsmennene
Av lastebileier
12000 krone'!' ble igår friSannelig har Rachel og Ja- hadde vært «Rikspollåtisjef» i fra Skrikerudtjernet hadde
REIDAR LARSEN»
funnet av lagmannsretten. cob Feldmanns trosfelle Aksel London, utnevnt i 1942, had- vært i va'!'etektsarrest! Et
«Fra lederen av flyktningeLagretten hadde på forhånd Sch e e r grunn for sitt pa- de han vært den rette til å spørsmål til Hjemmefrontens transportene, lastebileier Reisvart nei på de to spørsmåle- tetiske utbrudd i Dagbladet ta seg av her'!' Møyen, som i «stud. bisp», nu biskop i Ha- dar L ar sen (<<Carl FTedne:
5. sentember 1947, hvorav si- dpt minste er ærlig, som man mar, Alex JohnsDn: Hvilke riksen»), har vi mottatt fø[l) Er P. og L. skyldig i over- teres i FOLK OG LAND: - ser. Kan en flink pike eller sterke formildende oms ten- gende:
lagt :drap på Jacob og Ra-«Morderne fra Skrikerudtjer- gutt svare i «Apen post» hva digheter va'!' det i det overDen 22. oktober 1942 skul. chel Feldmann?
net, tiltalt for overlagt rov- man befatter seg med som lagte drap og ran av Rachelle medlemmer aven flykt2) Tok de pengene i vinnings mord på to jøder, ble blankt Rikspolitisjef i London? Det o .... Jacob Feldmann? Svar ut- ningehjelpeorganisasjon, bl.a.
hensikt?»
frifunnet.» Efterat Scheer står i Kjelstadli! Aldri hadde bedes. Hvis det uteblir - er Karsten og Haakon L., føre
For å avlaste lagmann ha'!' nevnt to andre frifinnel- Al Capone større makt ,over spørsmålet: Var biskopen på ca. 20 jøder over til Sverige.
Jødene 00' et pa'!' flyktningeHjelm-Hansens eftermæle i ser skriver han: «Går det en liv og død med mere. - Vi Hamar jødehater?
førere satte seg på toget som
forbindelse med Feldmann- rød tråd gjennom disse retts- ha'!' foran oss en herdet mann,
gikk til Halden. Reisen til
dommen skal fra «Dagbla- avgjørelser? - en rød 'blodig en skjønn, nesten rynkefri
Direkte tale av
Halden kunne vært helt ufardet»s '!'eferat siteres et kjer- tråd. Er grunnen en bevisst .samfunnstøtte, som det nesKristian Schjelderup
lig. Noen jødeforfølgelse var
nepunkt i hans efter mitt inn- elle'!' ubevisst nedvurdering ten er synd å pille de falske
På forespørsel erklærte bis- ikke satt igang i Norge. Jøtrykk ellers delvis ulne retts- aven viss gruppe mennesker? dekorasjoner av. Riksadvokaten
ble
av kop, dr. theol. Kristian dene var ikke eftersøkt. Og
belæring:
(Slik systematisk nedvurde·
- «Det er på det I"ene at ring, som også ga seg utslag MORGENPOSTEN i 1947 Sch j eld e r u p til «Af ten- Halden lå utenfor grensesone
de drepte Feldmamis og at de i mord og røveri mot Nasjonal spurt om «hans mening om posten» 5. september 1947 øst. Men, ja det fantes dessverre et «men». Flyktninggjorde det med overlegg. Det Samlings folk og forts~tt dis- dommen i Feldmannsaken» i blant annet:
- «Har et menneske med fØ'I'erne var litt for glade i
er ingen affektforbrytelse. De kriminering anno 1967 kjen- forbindelse med juryordningen. Om dommen sa den fhv. overlep'~ beO'ått drap, skulle bI"ennevin. Og da grensepolihadde ove'I'Veiet det en dag ner også vi A.L.)
Aksel Scheer fortsetter: riksnolitisjefen naturligvis in- jeg tro at han også måtte er- trlmann H va m kom inn på
tidligere. Hvorledes ville en
forstandig og god mann hand- «Det er tanker som streifer tet, men han talte litt frem klæres skyldig i drap, hva så toget så en full flyktningføle i denne situasjon? Det er sindet Og følelsene - følelser og tilbake Dm lagretteinstitu- motivet enn kan ha vært. rer rødt. Han eglet seg inn
kjernepunktet i saken.»
som fra før ikke er bortskjemt sionen. Slik som gullfasane't Finner 'tetten at vedkommen- på Hvam som naturligvis ble
-0med overdreven sympati - mener man kan avspise pres- de på grunn av omstendighe- arg. Og dermed oppsto fare
medlidenhet - elle'!' rettferd. sen.
tene ikke bør straffes, burde for flyktningførere og orgaVi håper at vi tilgis at vi Ved slike dystre funderinger,
Hos prof. dr. jur. And e - man iallfall finne et
'1et nisasjonen de'I'es.
jevnfører denne frifinnelse riktignok fra jødisk synsvin- n æ s fikk Aftenposten et grunnlag for frifinnelse enn
Motzfeldts instruks for famed de påtagelig konjunktur- kel, ,..; enstår spØ'I'smålet: Hva forholdsvis klart svar, når det uriktige « ,ikke skyld;,g '. refulIe siuasjoner kunne av
betonte sterke påvirkninger har det kostet å slå ihjel en undtas at han ikke blåste i Nettopp det pågående retts- gode grunner ikke komme til
som M A ligge bak den - jøde i NorNe? Efter slike Gjallarhornet og uttalte sin oppgjør burde skjerpe k'tave- anvendelse
denne
gang.
med en meddelelse i VER- domsavsigelser, står respek- usminkede mening om Feld- ne til Oss sel v.»
Flyktningene satt nemlig i
DENS GANG for 8. april ten for lov og rett i fare.
manndommen, eller endog
andre kupeer og var helt
1946: «Frontkjemperen Ole
henviste til det remedium mot
Dagbladet: GAL DOM
utenfor fyllebråket. Det var
Aksel Scheer»
Kristian B: (efternavnet strøånenbart uriktiO'e dommer
Det var sannsynligvis Ei- ingen sjanse til å få skutt
ket av A.L.), fra Trø g sta d
Den mest selvavsIørende som heter str. pl. § 358. Vår nar Ska v l a n som under dem.
er dømt til 5 års tvangsarbeid, setning som er uttalt om dette adrette venn og e1endommeli- ovenst. overskrift skrev «DagIstedet ble HVAM skutt,
begrenset rettighetstap og for norske forhold markerte ge ekspert i strafferettens bladet»s presise leder 3. sept. hvorette'!'
flyktningførerne
5000 krone'!' i inndragning.» tilfelle av diabolisme er i sin ka'meleonaktige vesen efter- 1947, hvOir det bl. a. står:
. hoppet av toget for å redde
-o- «Frifinnelsesdommen i seg selv. Flyktningene lot de
tid skrevet om gjerningsmen- som det er denne eller hin
Det store ras i Trøgstad ny- nene av ~Verdens Gang»s som begår forbrytelser - har Feldmannsaken er en skan- gå pOkker i vold.
Ja, så fikk vi jødeforfølgellig til fem millioner kroner nuværende sje:f:redaktør Os- skrevet et vidunderlig skrift dale. Det er klart og greit
var ille for bygden og dermed kar Has sel k n i ~ e med for folk fulle av anger og opplyst at P. og L. (de fulle sene da. Ansvarsløse flyktfor landet. Men den sammen- nesten tommehøye bokstaver: ruelse, hvori Andenæs skisse- navn sto i bladet. A.L.) har ningførere hadde gitt nazis«DE VAR SOLDATER»
rer en straffelovsnovelle om drept det jødiske ekteparet tene et velkomment påskudd
rasningen av norsk 'rett som
skjedde i Feldmanndommen,
Vi skal ikke ved denne an- det lovlige mm"d når dette er med kaldt blod efter modent til å lage et helvete for en
den kan nok ikke repareres ledning komme nærmere inn begått av de rette mot de u_I overlegg, og at de har tatt hel befolkningsgruppe . . .
med fem millioner. Vil jødenes efterrnålsmann Wiesenthal at ekteparet Feldmann
skallig'O'e hvsj-hvsj i sine O'raver, fordi det er ikke-«nazister» som mvrdet dem. Er hele
jakten et agitatorisk skuebrød? Vi får se ...
Man kan jo tenke seg dommen hvis Paal Berg eller
Johs. Andenæs eller Andr.
Aulie med hustruer var blitt
myrdet ved Skrike'I'Udtjernet,
og p'ierningsmennene var
blitt frifunnet. Mon ikke da
retten hadde kommet ihu
straffeprosesslovens § 358:
«Kommer retten til den
overbevisning at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis
for at tiltalte er skyldig i
overensstemmelse med lagre';tens kjennelse, kan den beslutte at saken skai behandles på ny på et senere lagmannsting for andre dommere og andre lagrettemenn. Det
samme gjelder dersom tiltalte er kjent ikke å være skyldig i en straffbar handling
som han er tiltalt for, men
retten finner det utvilsomt at
han er skyldig.»

på hva bakgrunnen kan være
til en slik innstilling, men
Hasselknippe fikk da følge av
noen i en rundspørring som
<~Aftenposten» foretok 5. sept.
1947 om «Frifinnelsen i Feldmannsaken». På linje med
Hasselknip"e sto således «En
av de ledende menn innen
Milorg. under krigen (!) Knut
M ø yen (nu byråsjef): Dette er en alvorlig sak som
kan få :store konsekvenser,
men efter min mening ble
dommen som den måtte bli ..
Men selv om man antar at
de to skulle ha gjort seg skyldig i en feilvurdering må man
huske på at de var soldater . . . Jeg ha'!' selv vært
med å bestemme om liv og
død under krigen, om ikke
akkurat i helt parallelle saker, og selv om man ikke
mener det er riktig idag, var
det av og til nødvendig å ta
et slikt ansvar den!!anO'.»

*
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Motzfeldt & Ca.s forhold
til jødeforfølgelsene er verd
å merke seg når en skal vurdere deres vitneprov i Feldmannsaken. Burde ikke Matzfeldt selv ha sittet på tiltalebenken? Det er trist å høre
feige mennesker skryte av at
de er helter ag maler fasenrød farge på kamerater sam
er likeså feige.
Dette bør en ha klart far
seg nå'!' en skal diskutere
Feldmannsaken, den nest
største skamplett Motzfeldts
karer har satt på narske
flyktningføreres hist arie.
OslO', 4. september 1947.
Reidar Larsen»

SIDE 7

FOLK OG LAND

LØRDAG 6. JANUAR 1968

I

En forbrvtelse er ag blir

Inemlig det de gjorde. Hadde

Slllå kulturportretter

de enda brukt pistol og rettet
pistolen mot sin egen panne.
(Foris. fra side 5.)
I april 1900 sang hun gjestet hun flere ganger. Best
Men de valgte en ganske an- fikk ikke et så flott arrange- «Haugtussa» i Nationalteatret av alt husker vi hennes Mimi
nen fremaanrrsmåte. De fore- ment sam fru Monrad, men med Grieg ved flygelet. Hun i «La Boheme», en rone sam
trakk å avlive sitt brysom- sta skjødesløst lenet mot dør- sier am Grieg:
Alma
Fahlstrøm
sa
me følge og redde seg selv - karmen og leste «Trøytestev» :
«i særlig grad kledte hennes
«Det
var
du
som
tok
meg
ved
i stillhet. De reddet også l}ae
«Alle stridde og somme vann,
talent og skjønne stemme».
hånden og gikk med meg over
annet - i stillhet. Pengene.
men mange fann ikkje feste.
En
star suksess appnådde teamyr og hei i musikk Det siste bidrar til å gi forDauden var ofte en løysarmann tret
med Sidney Jan e 5 opeOg «Veslemøy» kom meg
bryte1s.en en sjafel karakter,
men lel var livet det beste.
rette
«Geisha», hva'r Cally
så underlig nær _
l!ikegyldig am det var tyveri
Manrad
feiret rene triumfer
Det var som hun gikk der
eller underslag. (At de drepte
Mannen har ikkje meire t'ett,
med
sin
Mimosa San. Erna
i mine klær.»
ble «senket på 1/2 meters
av livet han mykje krever.
Ber g (senere Schøyen) haddyp» bare, egner seg dessverVerda møter med rangt og rettde Mally-Pollys rolle og Hauk
re ikke som frifinnelsesgrunnH vern var det sam tok seg A a bel var Wun-Hi. O f men godskjelov 1Ji lever.»
lag, herr pastor Vigtel).
av denne lysende, vordende fe n b a c h s «Den skjønne
ung,e
stjernen? Ja, selvfølge- Helena» med Cally i titelrolStrafferettslig stiller saken
La oss nå kaste et blikk på
lig
vår egen R u Il e. Det len hører agså til teatrets ly- ,
*
seg sam kjent slik, hva lag- vår store sangerinnes liv.
Har Reidar Lairsen levet mannsretten redegjorde for i
Hun var elev av sangeren var han sam reiste med Cally seste minner.
lenge efter denne artikkel? sin rettsbelæring: Far at en Wilhelm K loe d. Hun de- til København, og som i sine
Det er dem som mener at
Eller er han å f.å i tale?
ellers staffbar handling skal buterte 18. februar 1899 og «Memoirer» farteller så fest- fru Monrad nådde enda høy*
kunne tillates som følge av sang da Nilarien av V e r dis lig om dengang han introdu- ere som ramansesangerinne.
nødstilstand, må vedkom- «Aida», H i l d a c h' s «Das serte den unge sangerinnen Hun har da agså gitt konserHøyfjellsdommer
mende ha stått overfar «en kraut Vergessenheib, Gr i- til den kjente danske impre- ter over hele NO'I'den og allEDVARD LASSEN
på annen måte uavvendelig e g s «En svane» og P ett e r- sario Alfred Wilhelm Han- tid var suksegsen overveldengir lovens konklusjon i
fare.» Dessuten må faren ha son - Ber' e r s
«Irmelin sen. Det vær da Johan de. Særlig var hun en fremFeldmannsaken
vært «særdeles betydelig i Rase». Hun skriver om sin de- Sve n ds e n på sin merkelige ragende tolker av Sch ublanding av Vikarnål og Kø- berts sanger.
Så er vi sam denne dom forhald til den skade» som er but:
benhavnersjargong
preseni alle år har apprørt kommet forvoldt. Hva straffeloven her
I 1926 debuterte hun som
terte
Cally
far
et
utsøkt skuesoillerinne på' National«Veien jeg går - er det torner
til høyfjellsdommer Edvard fareskriver, er ikke juristeri,
kunstnerselskap med ordene: teat1ret i Bernard S h a w s
min fot skal betrede ?
Lassens tordentale til Feld- men i fun overensstemmelse
«J a, her er Cally Manrad, ær- drama «Jeanne d'Arc».
Skjebnen som ven/er meg manndammen, hvorav vi si- med alminnelig sunn rettslig ag redelig datte'r av O. P.
er den ufølsom og døv'?
bevissthet. Lavens forutsetterer:
Etter å ha trukket seg tilRosen jeg bærer ~ varsler den Manrad, prest og dikter, søn- bake 'Som sangerinne viet hun
ning er ennvidere - likeså i
nedatter av den gamle filosaf seg til diktningen. Hun. har
sorg eller glede?
«En kunne ha vente at det full overenstemmelse rn?cl
Irmelin Rose - nu ringer det. professor Manrad, Edmund utgitt romanen «Petju» og
fra hjemmefranthold var bl!itt rettsbevisstheten - at faren
og Hilda N e u per t s niese flere diktsamlinger.
Hjerteklapp? Tøv.
tatt avstand fra den makabre må være ove1rhengende, det
ja hu er Narges ektefødte
Feldmann-affære. Men så vil si uavvendelig i ø y e Det falt nesten av seg selv
datter. Er'u ikke fra Krestia- at denne vår store sangerinne
Bare jeg greier å hilse
vidt jeg har sett, er dette gjort b l i k k e t, uten mulighet far
nia, Cally?»
og smile og neie.
i meget liten utstrekning ag å kunne avverges nå noen
var blant dem som sJuttet seg
Slepet erf(ir7ir~-og trappen! -Og Cally-b.eseiret aUe-da til Vidkun Cl u i tg l ing s nahøyst betinget. De innrøm- annen måte sam vedKommen';;
hun til Johan 'Svendsens ak- sjanale bevegelse. Vi hadde
For tenk om jeg falt.
mes at det passerte jo burde de kunne tenke seg i den farekompagnement sang Svend- de alle-I' v-~~rste av kunstnerTiden er inne. A Gud
ha vært innrappartert. Det liggende situasjan. Nødstilsens
«Vialen», «En lysegrønn ne med oss, et faktum som
var «Htt merkelig» at så ikke standen må være akutt på
vær meg nær. La meg greie Cen
birk ved tjernet stod» med dagens venstreradikale vakskjedde. Og pengene burde handlingsstedet og i hand- og hjelp meg med Svanen
tekst av Callys far og musikk tere av kunsten i aller høyesjo ha vært avlevert. Men i lingsøyebiikket. En' straffbe-,' så greier jeg alt.»
av Svendsen. Og så til slutt te grad har fått i vrangstruhovedsaken syns de fleste ak- friende nødstilstand er ikke
tive hjemmefrontfolk som har noe en kan bes l u t t e skal - ..------------------ Neuperts deilige «Syng meg pen 00' sam de gjør alt for å
hjem».
uttalt seg offentltig, å være inntre. Neste dag og på et
.
fordreie og forfuske. De likannetstl€d!
Det
var
det
disse
største
rettskandaler
l
narsk
enige i de ta flyktningeføreCally hadde adskillig å tak- e'r da heller ikke å bli minnet
flyktningførere gjorde. De be- retts historie. H,:orfor har ke Rulle far, og på hans 70- om at Cally Manrad var nares opptreden.
De går god for selve gjer- stemte ser< dap'en i forveien til I Norges rettsmyndIgheter oa årsdag kvad !:mn:
sjanal og fedrelandsbevisst i
ningen, det overlagte drap av å føre de to flyktninger til det he-rr Simon Wiesenthal hitfarens stund, og hennes navn
«Kjære fantastiske Rulle.
de hjelpeløse mennesker det utsette rette;sted Skrikerud- til tiet til den n e fæle urett?
og innsats blir derfar ubønnCharmante jonglør.
nettopp gjaldt å redde. Hjem- tjernet. Dette viser at det . Imidlerti~ antas ikke ~nitia
hørlig undertrykt. Det er vel
70 bevegete år - og enn
mefronten har ikke vunnet på i k k e forelå noen akutt hv far dog l noen grad a bøte
derfor kanskje ikke mange av
nødstilstand.
nå disse g; erninger å kunne
øker du farten.
dette.»
dagens unge som vet hvem
Det siste er så godt sam g~ ut ~å straffeklage n u .over
FlIlIbiods artist.
hun va'r, men engang vil det
«Herr Hasselknippes innrømmet aven f1ramtreden- P'lermngsmenn som er fnfunBesnærende nu som før.
forhåpentlig lykkes modige
stare argument er at de var de hjemmefrantmann, som net ved endelig dam. Men staQua impr,essario impresjonistisk mennesker å bryte igjennam
i arten.
saldater. Akkurat sier hjem- forøvrig ikke ubetinget kan t~n burde v~d ett. eller ~nnet
det venstreradikale tåkeslør
mefrantfalkene.
Sømmen godta handlingen. «E.7, dis- tIltak søke a utVIske mmnet
så sannhetens klare lys atter
truffet på hodet, sekunderer tniktsjef far Sørlandet xu» am en op~rørende urett mat
Lett dekadent og farlig.
vil få skinne.
pastor dr. phHos. Arne Jansen skriver, at det kan «diskute- de uskyldIge a f're , deres efLitt fregner. Litt rød.
Det tjener liten hensikt å
V i g teL Sam om det skul- res også sett med hjemme- terlatte og trosfeller ....Fe!d(Ah hvor jeg minnes ditt dvele ved Callys siste år. De
le hjelpe! Saldater har ikke frantens øyne am det var manndammens neghs]enng
fippskjegg - og senere barten!) var hårde og bitre fair alle
mere enn andre mennesker nødvendig å gå til et så dras- av klare kriminelle fakta burSløret, opalfavet blikk
na'sjanalsinnete kunstnere. Vi
rett til å begå forbrytelse'!:'. tisk sk'ri;t». (Se V.G. for 9. de av hele det. ~ors~e folk
med sugende glød, chick,
husker med harme beretninOg en forbrytelse opphører sept. d. a.)
vært ~nsett far utalehg ag ~
ja. Slik omtrent gen om hvordan hun ble misraffinert ikke å være farbryteIse f.ordi
De. ta
filyktningføreres forenl?g :ned lav o,... retts ek~I
så du ut ved starten.»
handlet og ydmyket under
det er en soldat sam begår handlmg var overlagt drap s~en~ l vart land. Den ~nsvar
det palitiske fangenskan. og
den. En egen saldatmo1ral kan under omstendigheter·som ik- hp'e .mstans er efter var opoCallys første staTe opera- vi tenker med sorg på henikke anerkjennes. De var k'e kunne frita for straff. fatmng først og .frem.s~ det rolle var Grethe i Hum - nes siste onde dager på Riksforøvrig ikke saldater. De var Overlagt drap kalles i dagllig urettens. system ~ «mIhtær» per din c k s «Hans og Gret- hospitalet i Oslo.
to sivile bondegutter som tale mal'd. Juryens kjennel- farkledmprr. mamfeste:t ved he» på Nationalteatret 1903'1 I æ'rbødig beundring v'ier vi
hadde sti[t seg til disposisjan se var beklagelig. Hjemme- flere.av de ~lenda~mel.Ige er- Her har hun sunget en rekke dette lille partrett til hennes
for en av de organisasjoner frontens syn på det hele slik klærmge'r v~ ha~ ~Jengitt for- store operapartie'r', bl. a. minne.
sam hjalp mennesker i nød det er kommet offentlig fram, a~. Har ~tIlbørhg press, oag Carmen, Eyredike i «Orfeus»,
Relator
til å komme seg vekk fra bød- er forstemmende ... »
dIsse og lilgnende. utosagn fatt «Madame Butterfly». Hun 4Ni......._..,...,.......~o-.o................p.ø._..........delregimet», sk'river Lassen.
Dette skriver høyfjellsdom- lagmannsret~en t~ a se bort apptrådte også med stor sukTannlege
Han fortsetter: «Det var for- mer Edvard Lassen i Verdens fra sakens kJerne.
sess på Stockholmsoperaen. I
tjenstfullt av dem å bli med Gang efter dammen.
Salvo enore et omissione. årene 1909-11 var hun fa'st MARTIN KJELDAAS
i det arbeid. Men det beret*
Oslo, 15. desember 1967.
Hansttmsgt. 2
ansatt ved Hofoperaen i BelI'tiget dem aldeles ikke til å
Ja, slik skriver høyfjells-, TillE'n'- vedlagt.
lin.
Tlf. 4475 H
begå forbrytelser.
dommer Lassen om en av de
Alexander Lange
Også på Fahlstrøms Teater ~~

SN

O

I

I

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SIDE 8

FOLK OG LAND

Den hemmelighetsrulle -
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(Foris. fra side 5.)

SUNN VURDERINGSEVNE har den alltid påpasselige denten der, så gå'r han også
Vi nevnte i siste nummer DAGBLADET-korresponløs på den vesttyske høyesteat de to israelske agentene denten i Bundestyskland, rett som har våget å avvise
som hadde brutt seg inn i Jon-Hjalmatr Smith utnevnt et erstatningskrav mot Heinhuset til enken eft-er Gestapo- de Gaulle også til antisemitt. keI-verkene fra en SachsenMuller, Daniel Gordon og Ba- Grunnen er at han i en pres- hausenfange som ville ha erruch Shur, ble idømt en bitte sekonferanse har stemplet Is- statning for at han hadde
liten straff i Bundes-Tysk- rael som angriperen i Midt- mattet arbeide ved Heinkelland, tre måneder hver. Men Østen. Nå har naturligvis ik- verkene i sin fangetid. I likogså dette var naturligvis ba- ke Smith suget angrepet på het forøvrig med så mange
re rent formelt. Efter hva de Gaulle av eget bryst - and're fanger, også fra Norge.
NATIONAL-ZEITUNG be- det er baTe når det gjelder (Og også i Norge - efter 1945)
reUe'r er de to aHerede sendt tyskere han gjør det - men Fangen hadde vunnet saken
tilbake til sine oppdragsgivere holder seg til en av moder- ved de lavere retter, men
i Israel. Og dette e'r ganske kildene for hetsen ALLGE- høyesterett fant at kravet var
interessant å notere seg på NI;EINE
UNABHANGIGE foreldet. Smith finner det
bakgrunn av det vi vet om JUDISCHE
WOCHENZEI- «eiendommelig nok» at den
hvorledes det går ty'skere som I TYNG. Men akkurat når d~t vesttyske regjering opptrådte
for eksempel kommer i ska- gJelder de Gaulle med Sl~ i saken på Heinkelverkenes
de for å «gjenopplive nazis- Rothschildregjering, hvorav side. Saken er ellers innanmen» ved å si «Heil Hitler!» halvparten etr jøder, må vel ket for den såkalte forfatDet omskolerte Tyskland hal' bladet være litt på villspor? ningsdomstolen med krav om
i sannhet en sunn vurde'rings- Det. dre~~r 'seg vel knapt om I at. høyesterettskjenne!s~n må
evne når det gjelder forbry- anhsemlhsme, men snarere bh kJent grunnlovstndlg.
tel'Ser.
lom en nødvendig konstatering av de faktiske forhold.
«ENGELSKE» TILSTANDE GAULLE OGSA
DER I SVERIGE
ANTISEMITT!
OG NAR VI SNAKKER OM
I vårt naboland, hvor proEn skal sannelig høre me- Vest-Tyskland og den tapre pagandaen i en årrekke har
get før ørene faller av! Nå DAGBLADET-korrespontatt sikte på at svenske kvin-
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Han sendte en lapp over
bordet til meg. På den sto det
2 spørsmål.
Da 4. Brigade fra Voss vel
var kommet til Fagernes i
Valdr~s ble enkelte avdelinger sendt videre mot Etnadalen. Sent en kveld på Trondheim gård fikk jeg ordre fra
Brigadesjefen, oberst Østbye
(som hadde kvarter Då Fagernes) om at jeg skulle være
sjef for Brigadens angreosgrunpe: 2 kompanier, artilleri, en mitraljøseavdeling, sanitets- og sambandsavdeling.
Neste dag skulle vi kjøre sydover til Randsfjorden og angripe den tyske hovedstyrke
mot Valdres.
Jeg hadde ikke håndgranater, 'så da jeg fikk tenkt litt
over det hele, tok j eg med
engang tel-efon til Bdgadesjefen og bad om å få fremsendt
håndgranater. Obersten opolyste at de holdt på å lage
håndgranater og de skulle bli
ettersendt snaTest mulig. Jeg husker jeg lurte litt på
om de kunne lage dem under
de rådende forhold. Da kri··
gen nå Østlandet var slutt og
de norske offiserer var samlet
på Grini, spurte jeg første dag
jeg hilste på oberst Østby:
«Hvordan gikk det med de

håndgranatene jeg ble lbvet
herr oberst?» Østbye slo meg
på skulderen og sa: «Ja kaptein Sefland, hva sier man
ikke i krig, når man ikke har
det _»
Tilbake til undersøkelseskommisjonen. Jeg så på
spørsmålene. Så sa jep': Disse
s"'ørsmålene kan ikke besvares enkeltvis. Hvis herrene
har rektangelkart F. 32 aust
Nordre Land, så skal jeg få
lov å rrå over i krigsteateret
og orientere om de faktiske
forhold.
Disse kartene hadde de ikke. I min veske hadde jeg
noen kart som jeg la på bordet. Dessuten hadde ieg med
et kroki (kart) i stor målestokk: 1/3000 over det område
jeg hadde operert i (fra K'ronborg og nordover). Dette
hengte jeg på veggen bak
min stol.
Jeg gikk 'så frem og tilbake
mellom stolen og kartet og
holdt foredrag i ca. 11/2 time.
Idet jeg grundig gjennomgikk
slaget ved Odnes-Kronborg
den 21. april 1940 som endte
med en overveldEmde seier
for oss - mens resten av våre motstandere trakk seg sydover forbi Fluberg. 3 gårdbrukere syd fira kom nordover
til oss neste dag og de fortalte at tyskerne drev og
kjørte hele natta med lastebiler sydover fra Kronborg og
på planet lå fullt av soldater
(falne og sårede?).
Jeg hadde 'slått ned katrtet
-og forklarte bl. a. om en til-

*

*

*

Ine'r skulle

fordrive sitt eget
føster og heller adoptere et
u-barn, begvnner nu resultatene å vise seg så smått, skal
man dømme efter opplysninger fra det svenske instituttet for opinion'Sundersøkelser. Forholdet mellom de
«bærende» og «tærende» aldersgrupper røper en for Sverige katastrofal tendens i å'rene som kommer. Frem til
1980 vil antallet menn over
65 og kvinne'r over 60 år øke
med 35 pst. I det samme tidsrum vil hel e befolkningstilveksten, 12 pst., utelukkende falle på de uaktive å:rsklasser (barn og oldinger). Og
hva verre er, de produktivt
virksomme årsklasser vil
komme til å minske, selv uttrykt i absolutte tall. Fasiten
vil i 1980 være at 18 pst. av
svenskene vil ha fylt 65 år
og mer.
Selv ikke det forhold at
kvinnen i stor utstrekning er
«frigitt» fra hjemmets plikter og «tilpasset» industrien,
har kunnet forhindre en omfattende import av «gjestearbeidere», forat hjulene skulle
holdes i gang. Disse samme
minoritets'Svenskene, som de
kalles, får efter hvert svensk
statsborgerskap, og vil sannsynligvis utgjøre 10-15 pst.
av den svenske velgermassen
allerede i begynnelen av
1970-å:rene. Og med den ganske annerledes innst,illing dis'Se menneskene har til spørsmålet om barnerike familier,
kan svenskene alt nu se frem
til den dagen da det blir aktuelt med en Forening til
svenskhetens beva'relse i Sverige. For tiden har man en
slig gjeldende for utlandet.

baketrekning. Jeg fikk en natt stirrende blikk på meg, satte å høre den enstemmige dom
av Brigadesjefen ordre om jeg meg. Solem spurte ikke over 'regj eringens forhold,
den manglende mobilisering
snarest mulig å komme meg mer den kveld.
d f' d
V d
Kommandør Askim kom osv. Ikke minst var de høynord om Ran s Jor en. e
nordenden av Randsfjorden med et spørsmål som 'røpet li- este offiseTers harde ord og
kommer en vei fra øst. De ten- kjennskap til landkrigs- knusende dom over Regj erinnorske avdelinger som ope- taktikk. Jeg forklarte ham at gen interessant å legge merrerte øst for oss - øst Land- kommer man oppi en uheldig ke til. Når resultatene fra
åsen - var blitt opprevet og situasjon, gjelder det ved for- Den militære undersøkelsesdrevet nordover. Jeg hadde flytninger og ofte svært hur- kommisjon ikke er blitt ofingen forbindelse med dem, tige sådanne å skape en ny fentliggjort, så er grunnen
men Brigaden var nok orien- og for egne avdelinger bedre ganske sikkert den knusende
tert og engstelig fOT at tysker- situasjon. Stor bevegelighet dom som fremkom fra offisene skulle falle meg i ryggen er meget viktig i landkrigs- rene over Regje'ringens forho;d.
ved nordenden av Randsfjor- teknikken i vårt lende.
Jon Seflanll
den. Derfor tilbaketrekningsEtter at jeg hadde forklart
kaptein
ordren.
noen situasjoner i Etnadalen,
Jeg gikk ned til stolen og spurte major Holtermann:
'skulle sette meg. Jeg hadde «Hvorfor prøvde De ikke Et·· «Norges fortsatte krig»
Arkitekt
ikke fortalt at jeg da hadde nadalen?» Jeg sva'rte: «Beva(Forts. fra side 1.)
HUSTAD
fått ord r e om tilbaketrek- re meg vel. Vi har da vært
menige står uttrykkelig: Krining av brigadesjefen. Lag- lenge i Etnadalen nu». Et par gen er slutt!
Blrrumsvn. 5 - ø. Ullern
dommer Solem la sitt hode medlemmer så på ham og
Telefon 55 61 29 - Oslo
litt på skrå, stirret intenst pl smilte. De andre hadde da
Jeg gjentar med eftertrykk:
meg og sa: «De tok ikke den klart å følge med. Tilslutt KRIGEN ER SLUTT! Og vill
tilbaketrekningen for å h.;el- spurte Solem om noen av nok en gang understreke at
OG
pe tyskerne da?»
medlemmene hadde mer å statsminister Nygaardsvold 5.
Jeg har aldri blitt mer for- spørre om. Men ingen meldt,' juli 1940 underrettet offentKier~~fe~:g;7 S76~~lo 4
arget. Jeg satte et skarpt seg - og jeg ble bukket ut. ligheten om at der hverken
Boks 3214 - SlI.iene
blikk på Solem og sa i det ieg
Et par dager ette'r jeg var var krig de facto eller de
Ekspedisjonstid: Tirsdll.i til
ble 'Stående ved stolen: «Jeg kommet hjem til Nordfjord, jure efter den betingelsesløse
fredag fra kl. 10 til kl. 15.
skal si Dem en ting, h~ lag- fikk jeg brev fra kommisjo- kapitulasjon 10. juni 1940 da
Mandag og IØrdll.i bold..
dommer Solem. Vi norske of- nen. De sendte det hele steno- han telegraferte til Sverige:
kontorene stengt.
Krigen er slutt
Red ktø M lso 100_- ...._ fiserer som 9. april 1940 fikk grafisk referat og forklarte
a r e m ............ .
Norges skjebne og det norske at det kunne være vanskelig
Peer Gynts ætt og efter~=~~!~t efter forutfolks ve og vel kastet over p?t å få med alt i et kort møte - kommere i liknelse aven
våre skuldre fra de fallerte og ba meg eventuelt å føye hankeløs knapp møter nå
Abonnementøprtaer :
politikere, vi hadde ganske til -- om det skulle væ're noe knappestøroeren for tredje
: . ~~lvArpri ~ka:iln:'~
andre ting å tenke på enn dje· jeg hadde glemt. Endel de- gang. Knappens ubrukelighet
utlandet kr. 25,- pr. h&lvvelskap». Med det samme jeg taljer om visse situasjoner er klar fO'r alle som i interesAr. I nøytralt omaI.ac lnhadde kjørt i Solem denne føyet jeg til og sendte det hele Isebetonet erindringsforskyvnenlands: Kr. 50,- pr. I.r,
sats, kastet jeg et blikk på tilbake.
ning laget den falske myte om
kr. 25,- pr. halvAr.
oberst Schiøtz som smilte et
Da krigen var slutt på 0st- den stedsevarende krig hvis
Løssalg kr. 1,50.
fornøyet -smil. Samtidig be- landet, ble de norske offiserer man da ikke har ment krigen
Bruk postgironr: 18410.
stemte jeg meg for å bli stå-I som hadde kjempet der, sendt melhm Colban og Benjamin
rn,iver A/li Folk DØ lAM
ende og stirre på Solem. Først på Grini. Vi ble høflig og pent Vogt i Londons katakomber!
V1kinc Boktrykkeri
da Solem endelig senket sitt behandlet. Det var interessant
Hans Egede Nissen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.'
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