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NR. 17 - 18. ARGANG LØRDAG 20. SEPTEMBER 1969 LØSSALG KR. 1,50 

Landssvil~oppgjøret var ulovlig 
, og l~ontral~tstridig 

Quisling opptrer i 
engelsl~ skuespill 

En omfattende gjennomgåelse for FOLK og LAND 
ved advokat Sverre Helliksen 

Legitimt er dermed okku
pantens anerkjennelse av NS 
som okkupasjonslovlig par
ti, mens de andre partier ik
ke anerkjentes. 

Og får etter omstendighetene real behandling. 

Fra vår Londonkorrespondent. 

Vidkun, Quisling er en av spillet er Predikeren som leg
hovedpersonene i et nytt en-I ger f:r:em skuespillforfatte
gelsk moralskuespill, skre-I rens centraie tema slik: 
vet av Brian B. Daubney, . . . 
sjef for musikkavdelingen i I «I løpet. av lIvets m~vtldede 
the City o! Leicester College gang ser VI hvor lett b~de hel-

Hvert enkelt av disse si- of Education med musikk gen og forræder kan blI et byt-
tater strider mot anordnin- for kor og d~s av Ronald te for politisk makt. Enten i 
gene og dommene, og viser Reah. motstand mot den eller i allian-
hvor farlig det er for et land Dette en-akters drama har se med den, så er deres moralske 
og et folk å ha statsmenn og t'tl avslutning den samme. Hva enn 
dommere som I'kke er folke- I en «Livets dans» og er K . b f d .. karakterisert av Daubney nstus et yr or ere, mVIte-
rettslig kompetente og som som «en preken i praksis» rer vi dere til å overveie deres 
er preget av borgerkrigsmen- (a practical .... sermon). Quis- godtagelse eller forkastelse av 
talitet. ~ ham i forbindelse med de begi-

Dette ledet bl. a. til det lings klassekamerat, rektor venheter vi undersøker.» 
absurde at i Norge ble med- Wilhelm Ullman har også en 

fremtredende rolle, og det 
lemmer av det legale NS har også Dietrich Boenhoef
straffet med opptil døds- fer, den tyske teolog som 
straff for krigspassivitet (ef- døde i et fengsel i Berlin un
ter krigen), mens medlem-, der krigen. 
mer av Arbeiderpartiet i et 

Boenhoeffer-dilemmaet 
kommer så. Derefter fortset-
ter Predikeren: ' 

«Hans (Quislings) tro sav
,ne~ Boenhoeffers fullstendighet. 
Feil i begrunnelse og den poli
tiske makts fristelse ledet ham 
til å ofre religiøs integritet.*) 

antall av ca. 250 000 ydet vel I programmet rettes. det 
avlønnet arbeid ved tysk en takk til Ralph Hewins for 
produk,:<:;jon j Norgec.av krigs- tillatelse av hans engelske 
materiell eller på tyske fly- forleggere til å sitere fra 
plasser o. 1. De ble ikke en- «Quisling - prophet with
gang satt under tiltale for out hono~lr>~ og til .the 
bistand til «fienden» (okku- Church Mlsslonary SOCIety 
panten). press for bruk av den engels-

Medlemmer av NS hjalp ke ove:rsettelse av BOen~?ef-1 
Grunnloven ble betraktet som «a scrap of paper» av herrene i London. vanligvis ikke' tyskerne med fers dIkt <<"yon Guten Mach-

krigsmessigproduksjon,men ten». ' 'I 

*) Dette påstJtte «offer» er 
usant og skriver seg ikke 
fra boken til Hewins. Der
for har Hewins også bedt 
Daubney om å rette denne 
setning. 

Red. 

lI! 
Som motvekt til eksilre

gjeringens visdom, eller 
mangel på sådan, siterer jeg 
fra «Oppenheim Internatio
nal Law», dens 7. utgave, 
bind I! (1952): 

S. 168: «Krig er en konflikt 
mellom stater ved deres væp
nede militære styrker.» Inn
sats av norsk handelsflåte, 
chartret på timecharterbasis 
var således ikke norsk krig. 

S. 248: «Bare fullt suvere
ne stater er kvalifisert som 
krigførende.» Norge var der
imot totalokkupert og dets 
konge og regjering landflyk
tige. (I eksil) 

S. 251; note l: «Under an
nen verdenskrig var Norge 
ikke alliert med Storbritan
nia.u Det samme skrev for
øvrig også den amerikanske 
professor Unstad, likesom 
det fremgår av Alliertavtale
nes pkt. 6. 

S. 254: «Det er opplagt at 
et okkupert lands' straffelo
ver forblir gjeldende'» Altså 
både alminnelig og militær 
straffeprosesslov, Jfr. straf
felovens § 14. Norge vedtok 
også dette uttrykkelig i al
liertavtalene av 16.5. 44, pkt. 
3, 4 og 5. Likeså vedtokes i 
disse alliert okkupasjon og 

dermed Art. 43 og 50 i Haag- derimot med sivil admini- Forbindelsesleddet i skue-
reglementet. strasjon og juridiksjon, for-

S. 445: «Okkupanten har i di deres nasjonale pliktfølel
okkupasjonstiden autoritet se sa dem at det var en for
over enhver funksjonær.» del mot at nordmenn skulle 

S. 446: «Okkupanten kan bli administrert av og dømt 
etablere militære domstoler av tyskere_ Det var imidler
istedenfor ordinære.» tid flere andre enn NS-med

S. 447:» Okkupanten kan lemmer som ydet slik sivil 
avskjedige dommere likeså- innsats overensstemmende 
vel som andre funksjonæ- med norsk lov og Art. 50, 
rer.» men etter 8.5. 45 var det bare 

S. 454: «Okkupantens 10- NS-medlemmer som ble 
vel' må bli rettidig publisert dømt. Prinsippet - eller ret
og ikke være tilbakevirken- tere mangel på prinsipp -
de.» Londonregjeringens an- ble også praktisert i forbin
ordninger var i strid med deIse med den av Terboven 
begge disse krav. ,i september 1940 innsatte ok-

S. 616: «Okkupantens dis- kupasjonslegale regjering 
posisjoner overensstemmen- istedenfor Administrasjons
de med Art. 43 er legitime.» rådet. I denne nye regjering 

Wold letmes ikke megen ære av 

advokat Helliksen. 

var det både medlemmer av 
NS og av andre partier, men 
bare NS-medlemmene blE 
straffet. De andre ble frifup· 
net og fikk honnør for inn· 
satsen. 

Det rettslig korrekte var 
naturligvis at hverken arbei
derne, de sivile eller regjer
ingsmedlemmene opp
nevnt av Terboven 25.9. 40 -
kunne straffes fordi krigen 
mellom Norge og Tyskland 
var opphørt i juni 1940. 

(ForIS. side 2) 

(Forts. side 7) 
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SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 20. SEPTEMBER 1969 

Landssvikoppgjøret - - Høyesterett benevner, s. 
165, og våpenstillstandsavta
len som kapitulasjon. Tolk
ningen viser hvor langt dom-

Valget gikk 
som ventet 

(Forts. ffa side 1) 
merstand- og juriststand -

også en av de mange grun-I tyske myndigheter, bekjent· med få dissenterende unnta- . . 
ner til anordningenes og der- gjøres reisen fra Norge. Krig gelser _ i Norge siden 1945 Foran stor/1I7pvalget gJorde 

Hadde den imidlertid vart med rettsoppgjørets ugyldig- nevnes ikke her, men kamp, har fjernet seg fra tidligere Forbundet ~et kjent at d;! ~enne 
til 8.5. 45 hadde stillingen het. sivil kamp for Norges inte- høy standard. De to over-I gang Ikke tant g:,mn ttf a gt noen 
vært en annen for alle tre Iflg. statsrådspotokollen res ser. Slik tolker også pro- kommandoer møtte ikke i anbefalmg om a støtte den ene 
kategorier. er anordningene formelt gitt fessor Skeie proklamasjo- Trondheim men deres re' eller den annen part. Både den 

Anvendelse av straffelo- med Kong Haakons bifall og nen. Proklamasjonen ble presentant~r underskrev borgerlige .lide og Arbeiderpclrtie: 
vens § 86 om landsforræderi signert av kongen. Hvordan sendt ut over Tromsø ra dia uten noen reservasjon. Kon. h,1dde VHt !tk~. Itten m,teresse f~r a 
betinger først og fremst kan det da lyde helt motsatt 9.6. 40 og først da kjent i trakten ble og'så godtatt av gJøre Jeg ferus:, med det Pobtlske 
norsk krigsdeltagelse og der- i «Kong Haakon VII talen>, nødtørftig utstrekning. Had- Hitler så de to lands stats- oppgjør etter ok/:,tlpasjonen en gang 
nest må det ikke være i strid utgitt 1947 av W. P. Sommer- de proklamasjonen vært overh~ders sanksjon forelig- for alle. FOL,K OG LAND for sin 
med norsk lov og med fol- feldt med kongens sanksjon? ment som en krigserklæring ger. Det ville naturligvis væ- def pe.kte pa at det ltt~1Z gmnn 
keretten. Både Art. 43· ~g I krlngk~stingstaler: 26.8. ville den ha kon:met for ~ent re utenkelig hvis det bare ktlfme v,ære for de tul~/gere NS· 
Bostedets lov, som forøvng 40 (s. 38) gIr kongen saledes et~e~ at Ru!?es tIl~:md om mn- dreiet seg om en lokal kapi- folk ttf a delta I t·a/gel pa bakgr1l111l 
utrykkelig er anført i annet sin hyldest til Administra- stl~lmg av fle.ndtlIghetene var tulasjon i Nord-Norge. Og da av det J017~ f~adde hendt i løpet 
ledd i § 86, er frifinnelses- sjonsrådet, som «fortjent av blItt en reaht~t ved tysk ak- ville også Alliertavtalenes al' de fire ar 1J0rgerparttene hadde 
grunn. fedrelandet» og som mellom- sept. Det. beVIses bl. a. ved pkt. 6 og uttalelsen i Rettst. .f1ttet med mclhen. 

Eksilregjeringen på sin si- menn mellom de nåværende ~ttalelse l H~yest~rettsdom 1946, s. 702 nederste avsnitt - . . ' , 
de hemmeligholdt både vå- makthavere og befolkningen l sak mot major FIve av 6.3. æ t k l' P kl ' Og valget gtkk da Jom det matte 

48 R tt t 1948 164 v re uen elg. ro arna· o V·' pff d· ! f . 
penstillstandsavtalen av 10.6. i Norge.» Her gås det ut fra , es. .' s. ne- sjonen og Ruges erklæring er ga .. . dr ° } or :mg tle~ omge 
40 og alliertavtalene av 16.5. ren okkupasjonstilstand, derst· «Meldmg fra tysk· t tt . I nr f U ItOt/u/gwal!!, 011: a stemme borger. 

overkommando om at nors- ·dmn -a øk Il nkns 1 I~~ ra n'llig førte som kJ·ent til øket valg. 44 som instituerte ny alliert mens anordningene 3.7 og .. ers e ses ommisJonen l r I ·f . . 
okkupasjon, i henholdsvis 26.7 1940 altså forandrer mi- ke forhan~lere ":Ille blI m~t- 1945, ut itt 1947, s. 311-313. ,e t.ag~ .le og ti at arbeiderpartt. 
7112 og 6 år. litærlov og proklamerer (mn- tatt» og «fIendtlIghetene vIl- Døds~raff ved anordning l re.gJermgen ble avlø~t aven bor· 

Man kan spørre om hvor· der den nåværende krigstil· le bli innstillet» også fra 3 l-O 41 t'd l t ff ~ I gerhg samlmgsregJermg med en so-. . ' . ,u VI e se av s rae- -·1 l . k . 
for ikke NS-medlemmene i stand.» Denne anførsel efter tysk SIde. kl.. 12 natt. tIl man- lovens § 86 til å omfatte pa. fl? pdr amentctrls, margm. Ved 
likhet med dommerne i Haa- at en i statsråd 7.6. var eni- dag 10. Jum. ~år ~Il?ud og litisk medlemskap 22.1. 42, dette v~1lg gikk v~fgdeltagelrel1 del 
landsaken - som 6.7. 45 av- ge om at det var «håpløst for a.ksept. om mnstIllmg av og Landsvikanordnin en 15. ned tgJen og de, 1J0rgel'~tge .partler 
sa dødsdom, godkjent av Norge å fortsette krigen» og flendtl.lghetene mellom de 12. 44 er ugyldige og~å iflg. reddet bare 77le?i et skrik Jm dåd· 
Høyesterett 9.8. 45 - ble ordren i den anledning til to kngførende, N?rge og Grl. § 11, som gjør kongen løu regjermf ~ar~ en represen
ført bak lyset med hensyn general Ruge om krigsinn- Tysklan~, dekker h!nannen, og hans regjering inkompe. tant er de.! cl ga pa og ~led folk 
til den fortsatte krig. En vik- stiling, står også i diametral så er emghet oppnadd. Det tente til regjeringshandlin. rom Garbo og Kortner pa ven.rtre
tig faktor er her at pressen motsetning til hverandre. bestyrkes ved den på tysk ger etter 6 måneders uten-. benken må del bli en lite lysteli!!, 
i juni 1940 var nøytral. AF- Det er heller ikke en rent oppsatte våpenstill~tandsav- landsopphold. Landsvikan.1 oppgdve for renewzgen. 
TENPOSTEN skrev således formell tilstand som er gitt tale, p~t. 1: «SamtlIge no.rs- ordningen er også ugyldig 
korrekt 14.6. 40 «Hele landet betegnelsen av krig, for 13.9. ke stndskrefter legg. er vap- som utgitt etter at man had. Vi miJlllmer ikke Borten, som 
er okkupert og dette okku- 40 nyttes uttrykket «Så len- nene ned.» Jfr. mm bok de underskrevet Alliertavta- antclgelig lljf fortjette som statsmi· 
perte Norge befinner seg ik- ge Norge er i krig.» «Tenk Selv», s. 161. lene med pkt. 3, 4 og 5 om niJter. meJ7~~. ligger ~an da også 
ke lenger i krig med Tysk- Hvis statsrådsprotokol At Høyesterett 6 3 48 tol- d l k l Jom han hal I edet. Pa den annen 
land.» ARBEIDERBLADET lens utsagn er kOrrekt gjøre~ ket",avtalen(s. 165) 's~m bare panvfen", e ~esSkay no~s Od v" side har han fått en ny sjanse ti} å. 
14.6.40: «Kongens synd mot kongen til en tufs når han gjelden?-e Nord-Norge,. ikke o~~{;~~rdni~~~nr~~:ropp~' lett~ J:ci act"p0hllde oppgjør !J(./I/ 

sitt folk» om flukten til Eng- taler om sivil rettstilstand. det øvng~ land, er et hapløs- havet til den største rettsløs- seh ~(II kl1~?Je~t. Ha~l. og ham. 
land. BUSKERUD BLAD Her må det kunne reises be- hetens. m,tddel av samme art het i Norges historie. ':g;mng bøl Is~fa~1 gjøre d~tte : 
10.6. 40: «Norsk overkom- rettiget tvil. Spørsmålet er i som tldllgere dommer bru· I august-september 1946' tul_ Iltk at 17tarl '~ke. behot er a 
mando har gitt befaling til å seg selv viktig også av hen· ker for at justismordet på k d ff" Il kb' I blande valgspeklllaJ/oner. opp I en . om en o ISle e nors - n- Q h' k D t k . Q 

innstille fiendtlighetene søn- syn til kongens minne, og Haaland skal kunne brukes tiske konstatering av at det Ja VI tg Ja . ..e . ml JO ogsa 
dag natt kl. 24. Krigen i Nor- det burde foretas en skrift- som standarddom. i eksiltiden militært bare tenkes at Arbet~elpat.ttet t'Il e.ndre 
ge er slutt.» kyndig undersøkelse av pro· Istedenf~r å i~n~ømme fei- dreiet seg om legal norsk fri- st~nod~lmkt (or cl )være bremwkker 

For å døyve den sterke kri-I tokollen. . Ilen fra eksilregJermgen med villig innsats og ingen stat. prl a llJme /.este talg. 

tikken også i eksilregjering· Kongen takket OgSifl, for at hemmeligholdelse av kapi- lig. Justisdepartementet har Det er ell infereJJantJ'jtuasjoll 
ens egen avis, utga Nygaards-l det var holdt ro« og orden». hllasjon og våpenstillstand også i saken mot den tyske Jom pa jf!JJe Ill1tligheter. 
voldregjeringen 3. og 26. juli I Det er en okkupasjonsplikt og der~ed også ste~ple den Gestaposjef Reinhard hev-
1940 den falske proklama- og alt forløp normal til 26.8. -som k~Igsforbrytere Iflg. Op- det 7.6. 40 som opphørsdato 
sjon om «den nåværende 40 iflg. kongens tale. Hvorle- penheim - har dommerne for norsk krig. Jfr. Aftenpos· 
krigstilstand» og. om foran- I des kunne dette skje hvis d,?mt henimot 100000 uskyl- tens referat 20.6. 67, s. 14. 
dring av den militære straf-I Norg'e hadde vært i krig 3.7. dlge nordmenn som oyer- Nytt dramatisk bevis for 
felov. For mange var vel det-, 40? Uroen begynte først ved holdt folkerettsreglene Iflg. ulovlig rettsoppgjør forelig-
te en slags flukt fra skam- anordning 13.9. 40 med ut- strafl. § 14 oversstemmende ger nå fra «British Hand-
men over en krig avsluttet trykket «Så lenge Norge er med kong Haakons taler og book» 1942 s. 34: «Som in- KRISTUS VAR KOSMONAUT! 
med tap. Andrefant naturlig i krig», nærmest som . pro- den o~fis~elle norsk-britis~e forme~t av 'norsk regjering IfØlg~ en m~ldi!lg i «Kro
nok at norsk krig fra Eng- test mot kongens tale. Og d~ kunngJørmg av ~946 <:>m m- ble den militære kapitula. ,nen Zelt~ng» l WIen he,:der 
land var både utrolig og ulov.- begynte det med mord pa gen norsk statlIg kng fra sjon effektiv 10. juni 1940.» den r.usslske dosent .SaJzev 
lig og i samme retning virket, landsmenn og sabotasjer, England. S. 35: «Forræderi var ikke at Knstus var utsendmg fra 
også ~torting~ts ~iksrådsfor-I noe som igjen førte tI.·1 o~- Høyesterettsdommen i Rt. årsak til Norges fall. 'Årsa- en høyere sivilisasjon og det
handlmger Jum-september kupantens legale repressah- 1948,· s. 165, nevner ikke ken var de tre overraskelses- te at -han ble menneske og 
1940: hjemsende~sen fra I er iflg. Art. 43. . strafl. § 14 som henviser til momenter: politiske, taktis- himmelfarten senere var in
Svenge av d~n .d~r mternerte ~ong~n erklærte så sm u- Haagreglene Art. 37 (Lovt. ke og strategiske.» tet anne~ enn a~komsten fra 
norske .1. dlvI~Jon og kon- emghet 1 talen 24.12. 4.0: «Det 1910, s. 498) om at våpen- Storbritannia anerkjente o~ avreIsen tIl en .annen 
gens krmgkastmgstale 26.8. som kanskje smerter meg stillstand «indstiller overalt stjerne. Betlehemst]ernen 
40. Likeså at statsminister mest av alt, er den uvæpne- (også fra England) de krig- (Ports. side 7) var et rUIPskib med ildhale. 
Nygaardsvold 25.6. 40 skrev: de borgerkrig som nå pågår førende staters krigsopera· Bibelordet «Mitt rike er ikke 
«Krigen varte i 2 måneder hjemme i Norge.» sjoner.» Det tyske ord i den .. #,--.. ------------- av den~e ver~en~> anføres 
og Norge er beseiret.» Mest Eksilregjeringen hadde originale avtale «gesamm- som beVIS for nktIgheten av 
virket kanskje kongens tale heller ingen saklig begrun- ten» oversettes også med de KRI S T NE VEN N ER dette. 
24.12. 40 om den «uvæpnede neIse for den falske anførsel samlede stridskrefter iste-
borgerkrig som nå pågår om krigsdeltagelse. Påbudet denfor samtlige. Men det en. Har du lyst til å treffe gamle ven· 
hjemme i Norge». i Haagkonvensjonen Ill. Ar- drer ikke den faktiske og ~er i et åpent md iljøf? - Kfrisdtne 

tl'kkel 1 (Lovt 1910 s 475) tt l' . h t k . enner møtes en ørste re ag MESSERSCHMIDT INNBUDT . ,. re s Ig emg e om ngsopp- h od' C 11 4 E 
krever enten krigserklæring, hør mellom de to overkom- ve: ~ane dl ~ etsga~e 3. tter IV 

Grunnlovens § 17 bestem
mer: «Kongen kan give og 
ophæve Anordninger». Det 
gjelder kongen i statsråd, ik
ke statsrådet alene. Dette er 

ledsaget av grunner, eller et mandoer og den eneste for-I ;nd .~ e e~'l et l ~vertf.mg og an
ultimatum' med betinget nuftige ~ mening med kon- I e nmg l ~e s ape 19 samvær. 
krigserklæring. I proklama- trakten, samt kongens og re- I MøtetId kl. 19.30. 
sjonen av 7.6. 40 - som for- gjeringens «befaling» til Ru-I øvrig ikke ble sendt. til de geo .,, ____________ , _____ • 

Til mottagelsen av måne
astronautene i Los Angles 
hadde president Nixon også 
innbudt den berømte tyske 
flykonstruktør professor 
Willy Messerschmidt. 
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LØRDAG 20. SEPTEMBER 1969 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Nytt angrep på 
juryordningen 

_MN 

FOLK OG LAND 

TESTAMENTET 

Vi ma aldrig bli trett (UJ å 
fortelle det norske folk sann
heten, 

Oberst Otto l11untloe-Kaas, 

SIDE 3 

TRYGVE ENGEN: 

Hvorfor nekter de fakta? 
Det nærmer seg 25 år si- I Men hvorfor gjør de det? 

den den norske eksilkomite-/ Det må ligge noe annet og 
I en vendte tilbake til landet mere bak enn bare frykten 

Jeg tar sannheten med og satte i gang det såkalte for det uunngåelige oppgjør 
meg i graven var general Ru- «rettsoppgjør,» I løpet av med sannheten. Dette opp
ges siste ord til det norske disse årene er det samlet og gjøret vil jo bare bli tyngre 
folk. Generalens ord og gjer- framlagt et meget rikholdig og mere nådeløst jo lenger 
ninger kunne undertiden vjr- materiale til belysning av man prøver å stampe mot. 
ke forunderlige, men allike- dette oppgjørs sanne karak- For arbeiderpartiregjerin-

. vel gjennomtenkt og mpd ter. Det er framlagt uigjen- genes vedkommende kan det 
Juristene som forberedte og deltok lurettsoppgJøret h 'kt v drivelige beviser for bl. a.: ligge nær å tenke på hevn· 

etter okkupasjonen var naturligvis klar over at det kunne ensl . . ~ l 1. At ~en tyske aksjon mot !ll~tiv~t. Quisling ~vsl~rte j<? 
være en viss risiko ved å la den gamle juryordning funge. I Hvo~for sa han.Ikke ,~a,~-' Norge I 1940 var ønsket og I sm. tid en del kJeltrmger. I 

. . heten I levende lIve, f. eKS. provosert av vestmaktene. partiets ledelse. Men det gir 
re under de rettskomedIer som ble satt Iscene. For selv i de rettssaker hvor han v':tr 2 At d d d 7kk t'l t kk l' f kl . • • • . " , . c • en aværen e nors- l e l s re elg or armg. 
om folk flest var opp agItert og hjernevasket, sa kunne VItne? Og hvor~or bryter nan ke regjering ikke ble tildelt Og de «borgerlige» skulle jo 
det jo tenkes at uhyrlighetene ville gå opp for mange og tausheten umiddelbart tør Inoen ekstraordinær fullmakt ikke ha noe sånt motiv. 
at det kunne bli uønskede frifinnelser. Så grep man da sin død? ved det kjente stortingsmø- Hensynet til en viss, meget 
til å omdanne de gamle lagmannsretter til særdomstoler Generalen var 8n av ho- tet på Elverum 1940. . h~ytståe!lde person h~r vært 
hvor 'ur en var s 'altet ut. Isteden fikk man en «lagmanns. vedaktørene i begivcnhete-. 3. A~ Norge som stat I.kk~ papekt l denne for!)lndelse. 

J y J.. ne på Elverum, som førte til Ivar kngførende etter 10. JUnI Det er vel sannsynllg at det-
rett» bestående av 3 JUrIster og 4 lege medlemmer som at Stortingets og reo"jerin- 1940. te har spilt og fremdeles spil
både skulle avgjøre skyldspørsmålet og avsi dommen. Og gens enstemmige besl~tning I 4. At Norge etter den tid ler en viss rolle for myndig
resultatet var jo da naturligvis at man altid fikk de dom· om å søke samme okkupa-! ikke hadde egne stridskref- hetenes holdning. Men heller 
mer som «de sakkyndige» juristene og deres oppdragsgi. sjonsstatus som Danmark ter, l;are. f.rivillige, og ~et bå- i~k: det synes tilstrekke}-ig 
vere ønsket. hadde oppnådd, hle kuilkas- de pa bntIsk og tysk SIde. til .a forklare den ufattelIge 

tet. Han var langt fra alene 5. At Norge under den an- stellheten. 
Det har gjennom alle årene etterpå fra de domfeltes si· om å kjenne sannheten om nen verdenskrig ikke var al- En «Patriot» i «Folk og 

de vært hevdet at det her ble foretatt en ulovlig endring av disse forhold. Det viser de liert med noen annen stat. Land» nr. 12-13 setter fram 
domstolen og straffeprosessloven og at de dommer som mange forsøk på å kamuf.Ie· 6. At Quislings regjerings- en annen formodning: Den 
er avsagt av disse særdomstoler i lagmannsrettenes navn re den gjennom påstanden dannelse 9. april 1940 ikke norske eksilkomiteen i Lon
også av den grunn er ugyldige. om en Stortingets blanko ble foretatt etter forutgåen- don hadde traktatforpliktet 

fullmakt langt ut over de avtale med tyskerne, men seg til å gjennomføre straf-
Vi vet ikke om det er for å avstive denne ulovligheten Grundlovens grenser og de helt og hOldent på eget ini- feforfølgelsen - uten hen

nå da så meget i forbindelse med urettsoppgjøret vakler forskjellige hysteriske tiltak tiativ. syn til landets lover og uten 
_ eller simpelthen fordi vår sørgelige juriststand ønsker for å gjøre denne påstand Det er videre i høyeste hensyn til bestemmelsene i 
mere makt ved å angripe legniannsinnflytelsen ...... at en troverdig. grad sarmsynliggjort: folkeretten. 

a) at regjeringen Ny- Tanken synes å ha meget 
komite med den berømmelige professor Andenæs i spis- ! gaardsvold vinteren 1940 for seg. Var det prisen Ny-
sen foreslår å avskaffe juryordningen for godt og erstatte Il Ivar helt klar over at verdens- gaardsvold måtte betale for 
den med samme system som ble anvendt i særdomstolene Hvorfor fulgte ikke gene-! krigen ville bli utvidet til å få komme tilbake til lan-
dengang. ralen sin opprinnelige linje vårt land, det og bli anerkjent som lov-

Og det er ikke måte på utrolige argumenter som anven.1 helt tilslu~t og tok ~annheten b) at regjeringen, bak .f?l- I lig n?rsk re.gjeringssjef? Bå-
.. ., • med seg l graven l taushet'? kets rygg og mot dets VIlJe, I de VI ulovlIg dømte og det 

des l de? fO~bI~delse. En statsa~vokat I Oslo, GrIpne, far' Med sin uttalelse peker gene- hadde fått i stand en hem- norske folk forøvrig bør få 
seg faktIsk bl a hevde at dette sa langt fra er noe angrep ralen på at de desperate for. melig avtale med England klar beskjed på dette punkt. 
på legmannsinnflytelsen. «Det motsatte er i virkeligheten søk på å skjule sannheten er I om i~ke å håndheve Norges lEr N?rge ved traktat forpli~
tilfelle.» Og han fortsetter ing. VG: «Komiteen har opp. bedrag. Dette hans testamen- forplIktelser som nøytral, t~t til ~ ~ette no.rsk lov tIl 
fattet det slik at en meddomsrett vil kunne gi sakene en te til det norske folk var el- stat. .. . , SIde? ~lsikerer VI elle.rs ok-
l t b t d b h dli M '1 • . t lers upåkrevet. c) at regJermgen l apnlda- kupasJon og repressalIer fra 
ang mer e ryggen e e an ngo an VI ogsa - l mo . gene 1940 ventet en militær visse stormakter? 

setning til i dag - få med en begrunnelse for domsavsigel· Sit~e~:~~~~~~!deales~~;: aksjon fra vest, og derfor Hvis ikke: Hvorfor nekter 
sen. Det skille man har i dag oppfatter komiteen som ten med seg i graven og gjor- med hensikt la landet åpent de fakta? 
kunstig, og jeg deler dette synet.» de dette på en måte som er for invasjon. Trygve Engen. 

De NS·folk som ble stillet for særdomstolene av samme en oppfordring til det nors- . Ptå fgrkutnnlag tavkdt ibsse be- ~~,...~~~~~~~~~ ... 
k f Ik f t tt ' k VIS e a a og s er egrun- Ik' 'l d h d 

type som de meddomsretter som nå foreslåes opprettet, e o om or sa a sø e nede antakelser kan en slå a, rtg Jeg t'l me æn er og 
eller som overvar noen av disse fantastiske rettsforhand. den. Det skjer enkelt nok fast' med fødder, 

ved å legge sammen 2 + 2 en krig mod løgnen med de sterke 
tinger dengang, vil kunne fortelle litt om den «betryggende til 4. 1. at alle de tusener som i rødder, 
behandling» deres sak fikk. Og begrunnelsen for domsav- Olaf Holm. 1945 og de .nærmeste år et- mod løgnen Jom I røgtet har og 
sigelsen» var som kjent at tiltalte «måtte vite» at N orges ~erPåt fble l sIkdtet 'kOg str~kffe- vandet, 
k · f t tt k' t d h 'd' øm or an SSVI ,er Sl tet så frækt den kne/'ser og ser tid 

rlg or sa e s .Jøn en Øyb elIg var avsluttet. Det og dømt på et fullstendl'g som sandhed i 
må da også være mnlysende for ethvert normal menneske, • .. uriktig grunnlag, og 
bortsett fra de som måtte finnes i juristenes leir, at slike pa det som foregIkk l årene 2. at i alle fall storparten (Henrik Ibsen) 

domstoler i realiteten betyr hel utsjalting av legmanns. fra 1945 og utover. av de såkalte «likvidasjoner» -----------,---,,--
synet i overretten. Den som kjenner litt til sakene vil være Og når justiskomiteens ~ Norge i okk~pasjon~tiden Månadsbladet 
klar over at de fire lege vil være ute av stand til å hevde formann anfører at «legfolk Ikke var krIg.shandlmge::, FRIHUG-

men straffbare 1 henhold tIl U n' k t 
seg overfor de tre lærde lovens menn som slår opp i sine er ikke dårligere rustet til å gJ'eldende lov Pfo l IS og ro~synl kor l· . .. . gan or sunn og nasJona u· 
bøker og dunker sme paragrafer l hodet på de ulykkelige skjønne i straffesaker» enn De ansvarlige norske myn- tur med artiklar om helse. 
lege. Det blir juristene som i realiteten kommer til å av· jurister, så må det være dighe.ter er opp gj~nnom åre- Og' samfundsspørsmål, spa· 
gjøre både skyldspørsmål og straff slik det også viste seg grunn for oss til påny å spør. n~ blItt behøng on~ntert om I na?de fylgj~tongar, di~t m.m. 
under rettsforfølgningen mot de tidligere NS.folk. re om hvorfor legfolkene da d~sse .fa~ta. I 20. ar hadde Fntt ordskifte om del mest 

. . . VI regJermger utgatt fra Det ulike emne· - Arspris kr 
En anstendIg JurIst og dommer som formannen i Stortin- ble sjaltet ut i urettsoppgjø· Norske Arbeiderparti. De fo- I 30 _. P t" f bl d . 
t . t· k 't E' St·· I ,. os giro or a pengar ge s JUS IS oml e, mar avang, stiller seg da også me· ret dengang. Var de «meget retok seg ingen ting. De sis- 80821. Prøvenr. mot kr. 250 

meget skeptisk til forslaget og understreker at «jury· ord· vektige argumenter» at det te årene har vi hatt en så- i frim. ' 
ning har etter min oppfatning virket meget godt» og at skulle begås rettsbrudd og kalt «~orgerlig» regjering. 
«det må meget vektige argumenter til for å endre innarbei. justismord uten innblanding Heller IkMke dden hdar fordetaDtt 

. .. seg noe. e an re or: e 
det prakSIS.» Dermed har han da også påny satt fmgeren fra legfolk? nekter fakta. 

Utgjevar: Erling Seim, 

Kinn 
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SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 20. SEPTEMBER 1969, 

DEN LIBERALE TOTALISME ____ .... _ ........ ______ ... _ ... ___ ......... _ ........ _ ......... _ ..... ___ ... _..................... I Det ser ut som Offerdal 
Den kamp som har fore- I spesielt vil rope et varsko til 

gått mellom partibikkjene F. O R U· N G DOM MEN leserne når det gjelder Ho-
foran årets stortingsvalg må aas' omtale av norskheten i 
være en av de dødeste og sin første brosjyre. Ifølge 
mest begivenhetsløse vi har Red.: Ilal''Vard Il. Paallche skribenten i AP-avisen, må 
opplevet. Valgmøter hat det i for all del ikke nordmenn 
vært få eller ingen av, og Men nye slekter fødest der korp og daude gol føle seg som ett folk og leg-
oppmøtet på de få som har og nye heimar reiser seg av gruset, ge beslag på landet alene, 
funnet sted har vært ganske og borni spring på tun att og tindrar i sol her er god plass for frem-
miserabelt. Hvordan skal så, mede folkeslag. Det er i hele og nye bjørker syng sin song kring huset. t t dette forhold tolkes? , a t nasjonalfølelsen som må 

Det,kan vel for det første bekjempes med alle midler. 
bent frem være at folket er I Derfor representerer lektor 
gått lei «sine» politikere, at. med i like høy grad som den frem valgflesket på den mest r Førstnevnte avis brakte Hoaas og NUF,: farl~ge ele
småkjeklet og kortsynet hos I kommunistiske totalitær. I hyggelige og liberale måte. den 27.7. d. å. en artikkel av menter som rna bekJempe~. 
de etablerte partifunksjonæ- Snakket om den norske in- Vi begynner dermed å ane Harald Offerdal under titlen Harald Offer~lal og Arbel~ 
r~r eI?-delig ~egynner ~ mist~ dividualisme er i dag forel- konturene av· et g.jennomto-I «Høyre-ekstremistene», hvor derbladet er lk~e al~ne I 
sm ~Iltrekmng. D~lvIS ogsa det, det er et i alle tilfelle talitært og fordummet libe-I oppskriften er av gammel kampe? lYl:0t nasjonalIsmen 
fordI man kan ha l?-nsett a.t fjernt historisk fenomen. ralt massesamfunn. Fjernsy-l årgang. her pa bJerget, dessverr~. 
et valg mellom SOSIal- og h- '. . net vil bli den eneste kontakt I Ten?ensen har le~ge vært a 
beraldemokrater ikke er et Del! totalItære norske ~l- mellom ledere _ masse og I Skribenten taler varmt bek~empe den hVIte manns 
valg mellom ideologier, men beral~sm;: ~ar et. yppe~hg mulighetene til opposi~jon lom dagens venstreradikale I na~Jonalfølelse, m~ns alle 
mellom person. er. Personer mas~me .. l a arbe~de g~e?-I og kamp mot systemet blir i ungdom og beklager den til I ano.re . folkesln:g blIr hyldet 
som så inderlig gjerne vil nom. En enhetlIg 9-a!lg om mulig enda mindre. Sær- 'I dels uheldige presse den har for sm sp~slelle egenar~. 
sitte på taburettene og ad- i grunnskole, som prakhs~ Hg i et folk som er til de gra- .fått. Man aner tydelig omsor- Mange e~ gatt langt ~oI? a 
ministre re et tilsynelatende talt alle norske barn rna d tt t h tI" aen 00' slektskapet Offerdal bruke BIbelens ord tIl Inn
blankpusset og nerfekt ~ vel- igjennom. En departements- dert ensrek e og en e 19 som føler for disse i sine ord På tekt for å slå ned enhver 

• k" J kl'l"ke hvor ca 95 pst av fol e nors e. . t d h d h·t standssamfunn. Men som in- . .. . . - Vår strid må gå direkte ut den annen side raser han en e~s os. e~ VI e mann 
tet kan foreta seg mot den ket e~ mnrullert, og hVIS i folket. Samlet kan vi br te mot det han kaller for kon- og kVl~ne. VIS lkI:e raseho~
stadig omseggripende ån- funkSjonærer - også kalt den årelange hjerneva~k. servative organisasjoner. mot, SIer de sknftlærde .tIl 
delige forråtnelse og sløvhet prester.- er utme!'kede pro- sammen kan vi heise en hØY: Som eksempel på disse nev- representanter for den hVIte 
under den skjønne overflate. pagandlste! for l~berale og ere fane. Vi m å greie det. neI' han blant andre Nasjo- rase og mener ?ermed å ha 
Samme om de heter Borten. ve.nstreradlkale .hkhetsdok- nal Ungdomsfylking, og vet Guds ord for sm propagan-
eller Bratteli. tr.mer. Gud er JO som be- H. ikke nok stygt han kan si da. Men på den annen side 

Det man med andre ord ~Jent ve~st~emann. Og ~nde- om denne og andre beslekte- nevnes ikke Bibelen i en bi-
kan slå fast er at vårt sam- ~lg har Yl sa masseme~lene, I RASEHAT I GUDS NAVN de organisasjoner. Det er ~e~ning når de svarte slår 
f.unns dominerende tros- l den lIberale stats eIe og I Arbeiderbladet, Dagbladet spesielt lektor Hoaas' bro- Ihjel e~ler forulemper på an
grunnlag - liberalismen - uten noen konkurranse. og andre lignende organer sjyrer forfatteren hetzer nen mate europeere. Forstå 
er til de grader blitt et postu- Fjernsynet er nok tross alt har i årtier understøttet ven- mot, da han øyensynlig set- det den som VII. 
lat for den kompakte majori- det som har hovedansvaret streradikale gruperinger i ter likhetstegn mellom det 
tet at ingen politiker kan el- for den døde maktkamp. norsk politikk, samtidig som NUF står for og lektorens NORSKE STUDENTER TIL 
ler tør gå imot den, og ingen Valgauksjonen foregår nå I de har hamret løs av full skrifter. Hvorvidt dette med SPANIA 
annen åndelig impuls har pr. billedskjerm, og stemme- kraft på alt de har mistenkt synonomitet er riktig eller I I et intervju med Univer
gjennomslagskraft hos mas- [. kveg.et gir selvfølgelig tilsla-r for å ha en kjerne av nasjo-I ikke skal vi ikke uttale oss sitas, uttaler den spanske so-
sen. Den liberale stat er der- get til det parti som byr nalisme i seg. om. (Forts. side 8) 

SAGAENiåoMIj;HORST WESSEL I ~:fts k~:!d~a~~~a~!: ~~~; :~r~~Te~~guJstj::e~:e~~:I~~~ M:/~:l~tz~ik~vo~a~~tenfa~i 
.. slå fast, og han var seg også gynte marsjen gjennom byen. sted en stor militærkonsert. 

Fortalt av hans SA-kamerat Erwln Reitmann det bevisst. Den kjempemessige brune Dr. Goebbels talte til men-
Gjennom natten bruste slange satte seg i bevegelse, neskemengden og skaket 

lastebil på lastebil. Tretthet Horst som alltid nesten i den opp. Så, da alt var over 
og den kjølige, friske natte- køen me~ sin st?-rm. Vi sang kom politiet til syne sammen 
luft lot snart sangen for- og marsjerte sa det var en med de røde helter. Man let
stumme. Lyskastere smøg fryd og alle ble oppmerksom- te etter· Horst Wessel og 
seg spøkelsesaktig gjennom me på oss. En slik mektig kjente ham også raskt igjen 
mørke alleer ,over glatte lan- opp~arsj hadde byen ennå fordi han hadde en plaster
deveier. Gjennom sovende a1dn opplevet. Derfor forsøk- lapp over øyet. Kort akkor
landsbyer humpet bilkolon-I te også marxistiske slåss- dering, han måtte følge med 
nen seg mot sitt mål. Ved kjemper å ødelegge det inn- til politistasjonen. I mellom
midnattstid nådde vi det trykk oppmarsjen gjorde på I tiden var alle de andre stand
første bestemmelsessted. I befolkningen. Foran et lo ka- arter og sturmer rykket bort, 
en liten landsby tok vi kvar- le sto kameratene, følte seg bare sturm 5 ble tilbake og 
ter. De markiske bønder for- kjekke og kom med pøbel- ventet i ro og mak på sin fø
pleiet oss på det beste og tid- aktigheter. Alle sturmene rer. Endelig, etter lang tid, 
lig om morgnen var vi atter dro forbi uten å ta hensyn kom han tilbake. «Fertig
på bilene. Avsted til Freien- til det, men ikke Horst med machen, im Gleichschritt 
walde! Påny gikk det et styk- sin sturm. Allerede langt marsch!» Så bar det avsted 
ke. Det ble delt ut propagan- borte så han hva som fore- igjen. 
damateriell til bøndene. Over gikk. I et nu sto han foran 
dårlige veier snodde biltoget folkene og kom i voldsom. Etter oppmarsjen i Freien
seg. Da sto det en der og diskusjon med dem. Da an- walde ble ~lle SA-avdelinge
knyttet neven mot oss. I ett grep de ham plutselig kor- ~e se~dt tIl ~ber~walde, en 
nu var Horst nede, folkene porlig. Hurtig som lynet lIten mdustr~by Ikke ~angt 
ville følge ham. «Bli der op- sprang to, tre grupper ut av borte. Med klmgende spIll og 

Vi bryter gjennom. . Sturm 5 påny å ta seg sam- pe!» lød ordren. Bilen stan- toget og i en-to-tre var sa- fengend~ kampsanger bar 
Nok en gang lar~et VI e~ men slik at vi fortsatt kunne set og Horst løp etter fyren, ken ordnet. Det lød en kort ?e~ så gJeI1?om d~nne m~rx

sen lørdagsafte~ pa !astebII være .den ledende. For .Horst som hurtig forsvant inn i et fløytetone og så marsjerte IStISk. dommer te mdustnby. 
er ut fr.a Berh~. GJennoJ? var dIsse store utmarsjer ba- hus. Han slapp således nådig gruppene igjen videre i to- MarXIsmen følte seg som 
natten gIkk det l nordøstllg re en målestokk. Ved sam- unnav med skrekken get i full orden som om in- herre her og provoserte på 
retning. Målet var Freien- menligning med de andre SA- . tet hadde hendt. Opphovne- alle gater og plasser. Påny 
walde, et kur~ted omtrent. 60 fo~masjoner s.lo han fast Jorddyrkerne ble forbau- de hoder og molesterte klær hadde det stilt seg opp en 
km fra BerlIn. Alle Ber1ms hVIlke fremskrItt hans egen set, mange gledet seg. «Det ga provokatørene anledning hel bande foran et lokale, og 
sturmavdelinger var under- sturm hadde gjort og hva er riktig», hørte man dem si. til ettertanke. 
veis, og da gjaldt det for det i tilfelle skortet på. At Syngende gikk det videre. (Forts. side 7) 
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LØRDAG 20. SEPTEMBER 1969 FOLK OG LAND 

ARMINIUS: 

BerhertWehner som kommunistagent 
i heksekjelen Stockholm 

Den tyske «gesamtdeutsche.. minister får sin fortid lagt frem 
en bok av Hans Frederik. 

SIDE 5 

Hetsen mot biskop Defregger 
Og det som virkelig hendte i Filetto i juni 1944. 

Men hva med det som hendte i Norge? 

Det tyske ukeblad «Der 
Spiegel» er etter vår opp· 
fatning et tvilsomt papir. 
Det ble, startet av den bri· 

I hele den vestlige verden ble omhyggelig forberedt, tiske okkupasjonsmakt i 
er massemediene en slags for nøkkelposisjonen i det 1945 og medarbeiderstaben 
halvkommunistiske hjelpe· skandinaviske rum, som er høyst blandet. Den teller 
tropper. Det er derfor ikke Wehner var tiltenkt i Stock. bl. annet både tidligere. na· 
så rart at en så politisk su- holm, var av den aller størs. sjonalsosialister og naturlig· 
spekt person som den Ge- te betydning. Før den tyske vis representanter for de ut· 
samtdeutsche minister Her- okkupasjon av. Danmark valg~e. Bl.adet har gitt foran· 
bert Wehner ikke har fått var Kjøbenhavn en fremra. led:~l1ng tIl en r~kk~ skanda· 
sin fortid nærmere belyst. gende innrettet sentral i Ko. ler l tysk offentlIg lIv og man 
Ja, selv etter at det kom ut minterns etterretningsnett kan vel knapt påberope seg 
en avslørende bok av Hans og ble ledet av fremtredende ann.et motiv en den rene sen· 
Frederik, «Gezeichnet vom Kominternagenter som Woll. sasJonslyst - hvis det da. ik· 
Zwielicht seiner Zeit» , har weber og Mielke. Etter den ke. er en dypere hensIkt, 
hele den tyske presse med tyske okkupasjon ble arbei. skjult for ?ss. 

Biskop Defregger, 

unntagelse av NATIONAL- det på det nærmeste lammet Bladets SIste n::est~~stykke I lure l~tt på hvorfor akkurat 
ZEITUNG og DEUTSCHE og oppbyggingen aven virk. er ~n~repene pa Munchens kapteInen som lot ordren gå 
WOCHENZZEITUNG.. tiet som filial for Komintern i Welhblschof, Dr. Matthias videre skulle tas, mens de 
hårdnakket. Den tys,~e minister med den broge. Skandinavia til erstatning Defregger~ som man avslører som ga ordren og de som 

I det etterfølgende skal vi for Kjøbenhavn var derfor s?m «krigsforbryter». Det utførte den får være ifred. 
på grunnlag av de to nevnte de fortid.. påtrengende nødvendig. s~er seg selv at bladets .ak. Det var således tydelig bis· 
blads utd~ag av og 0.mtal~ Oslo i utkanten av det tys.· sJon har vakt glede og gjen· kapen (og kirken) en var ute 
av FrederIks b.ok se lItt pa en av partiets ledende menn ke okkupasjonsområde ble klan~ hos alle «god~» kref· etter. 
den m~ngfoldl~e Wehner. protesjert av størrelser so~ utvalgt til illegalt anløpssted ter.I hele. den vestlIge (og Det som virkelig hendte 
Da han l lang ~Id under an: Ulbricht, Pieck og Dimitroff. for Kominternfolk, overløpe. ?gsa. østlIg~) verde~ som var. dette, som en Wacht· 
nen verdens~rIg. op~re~te l Den nasjonalsosialistiske re og agenter som skulle di. Ih~~dlg bekjemper kIrke og ~81ster ved Defregges divi· 
og f~a ~k.andmavla vIl VI na· maktovertagelse i 1933 gjor. rigeres til Sverige, Finnland mIlItærvesen, ~e~ samt sJon dengang, den nåværen· 
turlIgvls l første rekke legge I de heller ikke slutt på Wehn. eller Moskva. Tyskland naturlIgvIs. Hele de bankfunksjonær Horst 
~ekt på forhol.d av. «lokal» ers karriere, snarere tvert Stockholm skulle overta den norske. dagspresse fråt· Foerder har vært modig og 
n~teresse. SpesIelt vIl b.~ret-I imot. Fra utlandet tok han I arven etter Kjøbenhavn. ser da også l stoffet .og .serve· anstendig nok til å tre of· 
nmgene om forholdene l. ~et ledende del i det kombiner. Erns Wollweber, som etter rer .den høyst mlsvI~ende fentlig frem med i NATIO· 
betente Stockholm by pam-' te motstandsarbeide og spi. annen verdenskrig havnet versjon som «Der Sple~el» NAL·ZEITUNG. 
t~re~sant ba~grunns~toff og- onasjevirksomhet for Sovjet som minister i Ulbrichts tys- har lansert~. som speslelt Foerster beretter at den 
sa I?-ar de~ gJel~er vare egne (Komintern). Til å begynne ke kommuniststat, flyttet d~t røde. ItalI8: - og det er divisjon Defreggers kompa· 
eksIlfolk l SverIge. med ble denne virksomhet over til Stockholm og bygget sa mektI~ at Ingen der tør ni tilhørte, 114. Jager·Divi· 

drevet fra vest, men den tys. ut et omfattende etterret· tale det .Imo.t - har grepet sion, hadde deltatt i tre år 
Herbert Wehner startet ke okkupasjon av Frankrike nings· og spionasjenett, bl. a. med be.gJærh&,het. i innsats mot partisaner i 

sin P?litiske karriere som Belgia og Nederland gjord~ I' vil man huske at han var en Versjonen l ~orsk presse Jugosla-yia d~ den ble for· 
anarkIst og var anarkistle. slutt på det. Wehner ble der. ekspert på sprengstoffan· e~ da der;t at bIskopen, so~ flyttet tIl Ital~a. Og han fort· 
deren Erich Mtihsams nær. I for av Kreml dirigert til / slag (antagelig var det hans ~JenestegJorde som kapteIn setter: 
meste medarbeider. I 1926 Skandinavia for der å fort. agenter som var ansvarlige l Wehrmacht før J:an over· «6/7 juni 1944 reiste jeg 
gikk han imidlertid over til I sett virksomheten til den ar. I for eksplosjonsulykken i·Os· h?det påb~gynte SIne teolo· sammen med en forkom· 
det kommunistiske parti, resterte beryktede Ernst lo under okkupasjonen). g~ske st~dI~r under ~enne mando for å ordne med 
hvor han gjorde en usedvan. I Wollweber. Wollweber ble imidlertid ar· tJenestegJørmg lot gå vIdere kvarter i den ca. 1800 meter 
lig rask karriere og snart ble Overflytningen av Wehner restert i Stockholm og idømt ~n ordre fra ~øyere hol~ om høyt liggende landsby Filet-

I den sovjetiske legasjon i Stockholm residerte Madame Kollontay. 
Her var sentralen for den rtlssiske spionasje og Komintemagentene 

med Wehner i spissen fikk sine anvisninger herfra. 

tre års tukthus men ble se. a skyte 17 gIsler tatt 1 en to i Abruzzerne rett overfor 
nere etter kra~ fra. Sovjet italiensk landsby.eter at en 'Gran·Sasso. Forkommando· 
utlevert dit av Sverige: tysk soldat var. bl!tt dr~pt. I en besto av 5 eller 6 mann 
Wehner skulle nå overta le. Dette hørtes JO Ikke sa bra fra vår Nachrichtenabteil· 
deIsen i Stockholm etter ut, men en måtte naturligvis I ung 114, derav en offiser -
ham. såvidt jeg vet var det løyt· 

Forbindelsen med sovjet· nant Domke. I landsbyen Fi· 
ambassaden med Madame letto fantes det ingen tyske 
Kollontay som ambassadør, tropper slik det feilaktig er 
ble holdt av den svenske blitt opplyst. De fem fra vår 
j~~rnalist Nils Paul Valentin I kom~ando ove;-nattet sam· 
Sodermann (<<Gustav»). men l et hus. Savidt jeg vet 

Wehner ankom til Oslo i var det en turnhall. Som 
mars 1941 med et lasteskib følge aven innbydelse hadde 
fra Rotterdam. Et neder. jeg kvarter om natten mel· 
landsk sjømannspass og pa. lom 6. og 7. juni hos et eldre 
pirer som medlem av beset. italiensk ektepar som var 
ningen hjalp ham gjennom ytterst gjestevenn'lig og fore· 
den norske kontroll. I Oslo kommende. Ekteparet kan 
oppholdt han seg så i seks ha vært i sekstiårsalderen. 
uker og i denne tid forbe· Om morgnen 7. juni fikk 
red te norske kommunister jeg ordre om å sykle ned i 
omhyggelig hans overføring dalen og der gi vår Nach-
til Sverige. 12. mai 1941 brag·, ,richten·Abteilung 114 rap· 
te så en norsk kommunistisk Wachtmetster Horst Foerder t port om gjennomføringen av 
tillits.mann. Wehner med to· 1944. Nå er han en fredelig bank· kvarteroppdraget. Da jeg 
get tIl en Jernbanestasjon i. mann, men modig nok til å tre kom til vår avdeling, 
nærheten av svenskegren· I opp mot hetsen. Og det er det fant jeg alt i høyeste allarm· 
sen. Så bærer det tilfots 'kk o h I d beredskap, ferdig til hurtigst 
over grensen ad en skogsvei 1 e sa mange av ans an smenn mulig motorisert marsj til 

I som er. De tuter som regel høyere 

(ForIs. side 6) enn ulvene selv. (Forts. side 6) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND 

Herbert Wehner - -
(Forts, fra side 5) 

LØRDAG 20. SEPTEMBER 1969 

Hetsen mot --
(Forts, fra side 5) nere i Vietnam? Enhver kan 

selv svare på det.» 
Filetto. Overalt så man for- Men fortsatt hevder tyske 

frem til veien til Karlstad. bauset på meg, for man og norske aviser at ikke fire 
I Oslo mottok han 3000 trodde at jeg ikke lenger var men bare en tysk soldat va; 

svenske kroner og den adres- blant de levendes tall. Hva blitt myrdet i Filetto. Wacht-
se i Stockholm hvor han hadde hendt? Mens jeg var meister Foerder har selv sett 
skulle henvende seg. De nors- underveis hadde italienske sine fire døde kamerater og 
ke kommunister hadde gjort partisaner - i tyske fall- må vel vite det bedre. Tyske 
godt arbeide og Wehners skjermjegeruniformer . aviser, som synes å føle en 
innpassing i apparatet skjed- med håndgranater tatt lIvet sadistisk glede over alt skitt 
de feilfritt, Snart hadde han av resten av forkommando- som kan kastes på tysk sol-
skaffet seg et fast illegalt til- en - 4 mann - og hadde så datære beretter også at en 
holdssted i Stockholm, opp- stukket av. Da vi og de an- tysk f~ltwebel ble drept av 
rettet de nødvendige faste dre alarmenheter kom til sine egne fordi han forsvar-
kontakter og opptatt sin Filetto fant vi våre fire ka- te en italiener. Italienske vit-
virksomhet. merater dØde. Jeg var i Fi- ner har fortalt dette. Wacht-

Agentene Wagner og Sager letto tildelt en avsperrings- meister Foerder sier om det-
ble bl. a. sendt til Tyskland I dag er Wehner i likhet med Willy Brandt (ex Frahm) blitt samfunns- kjede som va~ lagt rundt te at den tyske feltwebel dø-
på en etterretningsreise, men støtter i en borgerlig verden, landsbyen., I de i kamp mot partisaner, 
etter at de uskadt var på til- . Ifølge denne mm beret- han ble det ulykkelige offer 
baketur f~a Tys~land ble d~ r Også Canaris, som geogra- Men hovedkontingenten i ning ble fire av mine kame- for en rikOSjett fra hans egen 
arrestert l SverIge og tatt l fisk lå Skandinavia nærmest denne politiske og etterret- rater myrdet og ikke bare I karabin. 
forhør av d~t sv~nske politi, la stor vekt på å kunne ar~ ningsmessige innsats var ik- en som det berettes i Italia. Alle vil være enige om at 
so~ forøVrIg spIlte en ~.er- beide like eksponert i Sveri- ke de «offisielle» aktører og At partisanene bar tyske det var en tragedie det som 
kellg dobbe,ltrolle. BrItIsk ge som sin motspiller Rein- yrkespioner, men de 'såkalte fallsk~er.m~egerunif.ormer hendte i Filetto i junidage
Secret SerVIce hadde fast hard Heydrich og dennes et- «overbevisningsmedvirken- har hIttIl mgen aVlS fortalt. ne 1944, en tragedie for de 
forbindelse med det svenske terfølger Walter Schellen- de». Som i ingen annen stor- Und~rsøkelsen av de døde og tyske soldater som ble drept 
statspc:>liti og fikk omgående berg. Som innsatssted byg- by i den nøytrale verden var omgIvelsene bekreftet at de av partisanene, for de 17 
beretmng om resultatet av get Canaris derfor ut Stettin. de politiske emigranter en- var drept med: håndgr~n~- gisler og deres pårørende og 
forh~r av tyske. arestanter., Herfra Qprerte under Cana- gasjert i denne etterretnings- ~er, noe offentlIgheten hIttIl for de tyske soldater som 
Men Ikke bare brItene sto på ris ikke bare yrkesetterret- jungel. Man fant alle avskyg- Ikke ha~ f~t.t høre. fikk ordren om å delta i ek
god fot med svenskene. Og- ningsfolk, men også sivilis- ninger av ideologiske retnin- Vår dIv~sJon ~ c;Ie.t var en sekusjonspelotongen. Slik er 
så Ges~apo kunne glede seg ter som pleiet en viss kon- ger representert i innsatsen, østpreu~slsk dIVISJOn. krigen, og spesielt den folke
over lIlplende k0!ltakt og takt med britiske og ameri- for Sverige ble et av de siste hadde l årenes løp mattet rettstridige partisankrig 
opplysnmger, fordI så man- kanske tillitsmenn. Man kun- asyler for politiske emigran- ?etale en høy blodtol~ under som også det offisielle Nor
ge høyere .embet~menn had- ne finne disse hemmelige ter. mns.ats mot .banc~er I Jugo- ge sverger til og som i den 
de sympatI for HItlers Tysk- sendebud på møter og i ge- Disse skildringer av for- slavIa ?~ ItalIa. De~e folke- utstrekning den ble utøvet 
land. . sandtskaper. Overalt var det holdene i det Stockholm og rettstridige . smksk~ter- her berømmes i presse, i 
St~ckho~ hadd~ u~vI~let fruktbar grObunn for kon- det Sverige s~m også huset kamp, ført med bestu~l~k kringkasting og i bøker. Uten 

seg tIl å blI et av de vlk;tIgs- spiratoriske ~amtaler. Til en betydelig flokk av norske grusomhet, h~dde .ret,tIdig at di~se massemedia e~ an
t~ sentre for etterretmngs- fremme av slIke kontakter flyktninger forklarer kan- tvm:-get oss tIl forSIktIghet stend~ge og ansvarsbeVIsste 
~Tlrksomhet. Her fantes ~et tjente ikke bare «bakværel- skje i noen grad bakgrunnen og tIl motfor~old~regler. nok tIl også å berette at det
Ikke e~ gesandt~ka:p som Ik~ sene» i forskjellige kafeer for Stromholms beretning For meg star bIldet av dø- te er folkerettstridige hand
ke. pleIe.t tverrforbmdel~er l og restauranter, men også om sin virksomhet som leie- de kamerater som lå der linger som. setter hele sivil-
s:pIOnasJe- og etterretmngs- selskaper i de forskjellige morder i norsk tjeneste. nakne, med utstukne øyne, befOlkningens liv og sikker-
tjenesten, eller selv hadde gesandtskaper W h . k mh t avskårne ører, oppsprettet het i fare. For at folkeretten 
k t f l'k' k . . e ners Vir so e var- f It d b·· . on orer or Sl vlr som- Srkt undergrunnsmiljø t t'l 2 '1 1942 d h mave og y me ensm e.g godkjenner de hårde motfor-
het. Og ut fra dette må man I , el. aprI ,a an antent. Ja, man hadde sa- holdsregler tyskerne som 
også vurdere Stockholms be- ~v.or det unde,r d:ekke av po- ble ar!estert UJ?-der et besøk gar hakket istykker knokle- enhver organisert milftærav
tydning og de politiske emi- lItIsk overbevlsmng ble d~e: hos sm elskerInne, den ar- ne. Etter alt som har skjedd deling, måtte og må gå til er 
granters virksomhet. vet !;tandel ~ed etterretmn. resterte agent Wagners hus- og alt jeg har sett har jeg indiskutabelt. 

ger l stor stIl, fante~ det l tru, s?m etter m~nn.ens ar- personlig bare ett ønske: Vi ville forsømme vår plikt 
Spionasjesentret Stockholm Stock~olm nesten pa h~er~ restasJon naturlIgvIS ble ~red. Men .det. som foregikk overfor vårt eget folk hvis 

Som. de europeiske byer gatehJørn~. ~en vesentlIgs sky~~et av de~ svenske stats- l meg og l mme kamerater vi ikke nå som ustanselig 
Maq.rid, Lissabon, Bern, Zii- te andel l dIsse d~kle af- polItI. Det. VISt~ se~ nå at når vi sto foran de utallige under Okkupasjonen under
rich og Luzern med flere fæ!er hadde naturlIg nok de Weh!ler stIkk l ~trId med massakrerte og til ukjenne- streket dette. Derfor har vel 
storbyer i den nøytrale ver- k:Igførende .makter.. Her vanlIg agentp~aks~s. var me- lighet mishandlede lik fra vår affæren med biskop Defreg
den ble også Stockholm etter VIrket de allIerte fra vest get samarbe~dsvIlhg .. Han avdeling det kan bare den ger også noe å lære oss når 
utbruddet av annen verdens- mot de. nye forbundsfeller skrev personlI~ lange tIls~å- forestille seg som har opp- den avkles all unødig hets 
krig til en beryktet sentral fra øst lIk~ ugenert som mot else~ ~g utredmnger o~ PrIS- levet noe liknende. Et spørs- rettet mot «de tyske barba
for etterretningsvirksomhet. den åpne fIende, og omvendt ~a vIl.lIg vekk trå~er tIl Ber- mål reiser seg stadig i meg: rer» og gis almengyldighet. 
Her etablerte spionasje- og ?le østens .agenter ~muglet 1m, tIl Moskva, tIl Oslo og Hvorledes forholder den For slik tyskerne opptrådte 
etterretningstjenester av al- Inn. av S?vJet både l vesten annet sted. V.ed rettssaken amerikanske soldat seg se- dengang slik har hver eneste 
le avskygninger seg. De for- og l faSClStIs~e stater. ble h.an dømt tIl 1 års tvangs- stormakts (og for den saks 
skjellige gesandtskaper had- Det var alltId. bare ett mål: arbeIde av den svenske d~m- skyld også mindre makts) 
de siden 1939 mangedoblet å samle ?g å vlderebefordr~ stol. Også h~s sv~nske hJ~I- . tropper alltid opptrådt og vil 
sitt personale. Denne nye etterret!lmge! og å sette .1- perske SolveIg SIgne. Luc~a tIl det slagne. Tyskland og alltid opptre. 
stab av tjenestemenn skulle I gang spIOnasJe- og s&botasJe- Hansson ble dømt pa baSIS da kommunIstene hadde . 
naturligvis ikke befatte seg aksjoner, samt å undergrave av Wehners forklaring. Hun utstøtt ham vendte han seg BISkop Defreg~er har el
med diplomatiske proble- frontene i denne etterret- lever i Stockholm den dag til sosialdemokratene. Etter lers trådt offentlIg fren:t -

ningsjungel. i dag og hevder fremdeles noen betenkning ble han og- men det forteller !;teller Ikke 
mer., t d W h f kl . norsk presse og SIer Hvor viktig dette spiona- Dette Stockholm var i dis- ~ et var e ners or ar- så overtatt av dette partI. ,. . 
sjesentrum Stockholm ble se år Skandinavias varmes- mg alene som felte henne. Dog måtte han først lage en «Jeg føler meg juridIsk og 
betraktet av stor- og krigs- te punkt hvor de aller beste Naturligvis fikk man i -«redegjørelse», hvor han be- fremfor alt moralsk uskyl
maktene kunne man forstå agenter fra hver side ble satt Moskva meget snart rede på rettet det bokens forfatter dig!.» Og han understreker: 
bare av den store innsats av inn. Alle spilte i disse skjeb- yndlingsagentens svikt. «Han kaller evntyr, om en slags «Det ville være for lettvint 
ledende personligheter og nesvangre år med fordekte ble for ikke å ha gjennom- motstandsvirkspmhet innen om jeg sa at jeg nå ville 
materiell. MI 5 MI 6 satte i kort. Høytstående spioner' ført partibeslutninger, for det kommunistiske parti handle annerledes, for bare 
inn sine beste folk på samme som Wennerstrom, som I bevist angivervirksomhet, med «forfølgelse» som resul- den som engang som ansvar
måte som den amerikanske først mange år senere ble for skjødesløs og partiska-tat. lig offiser, fremfor alt an
og den tyske etterretnings- avslørt som sovjetspion, sto delig forhold, utstøtt av det I Og nå er han altså tysk svarlig for livet til de menn 
tjeneste. sov. jetrusserne var dengang i det tyske Abwehrs I kommunistiske partis rek- n:tinister i en regjering ~ie-I som er ham betroc;Id, ba~e 
ellers sterkest engasjert i det I tjeneste og ble ledet av Ca- ker.» . I smger! Sammen med WIlly de~. som .h~r v;;ert l e~ slIk 
nøytrale Sverige. naris over Stettin. I 1945 vendte han tIlbake Brandt! krItISk stIllmg, l en krIgerSk 
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LØRDAG 20. SEPTEMBER 1969 FOLK OG LAND SIDE 7 

Quisling opptrer - ILandssvikoppgjøret -
, 

(Forts. fra side 1) I 
Og likevel, kan vi i ham se den 
skumle kjeltring som hans bak
vaskere har tegnet opp for oss? 
En fremtredende svensk ad
vokat, Hemming Sjøberg, som 
man kan regne med er en upar
tisk observatør, erklærte at 
domfellelsen av Quisling for ,i 

forræderi var illegal og døds
dommen urettferdig. Hans navn I 
er fremdeles synonymt med 
«forræder». Men hør ham be
skrevet av hans klassekamerat I 
fra den høyere skole i Oslo, 
rektor Vilhelm Ullmann. 

Ulmann: «Jeg kan bare gi 
Dem det aller beste og fineste 
bi !lede av ham- - hans tro
faste vennskap og hans sympa
tiske opptreden overfor sine 
venner - - Det er såvisst 
ikke bare jeg som tenker slik, 
men hele klassen uten unnta
gelse. Jeg har talt med noen 
av våre klassekamerater etter at 
jeg ble innkalt som vitne her i 
retten. Jeg vet at jeg taler på 
vegne av dem alle, når jeg be
tegner ham som en trofast 
snill og god venn. Han var 
overordentlig lærd efter våre 
begreper, vi så opp til ham, vi 
beundret ham. Vi merket aldri 
noe ondskapsfullt hos ham -
-- han var hjelpsom mot oss 
med våre lekser og oppgaver, 
fordi han var så langt foran 
oss og han var aldri redd for 
å gi oss meddelse om resultate
ne av sitt arbeid.» 

«Vi la aldri merke til noe 
lavt og forrædersk hos ham.» 

Predikeren: «Til rettens vre
de motsto alle Quislings klas' 
sekamerater forsøk på å over
tale dem til å sverte ham og 
forenet seg tappert til hans for
svar. «Forræder» er derfor ikke 
en etikett som man lettvint kan 
feste på en mann.» 

Efter et vers av koret, er-I 
klærer Quisling: 

«På dette sted, hinsides liv 
og hinsides tid, bekrefter jeg, 
Vidkun Quisling, oppriktighe-

militær stilling, kan dømme 
rettferdig. » 

Hertil er å si at hverken I 
tyske eller norske aviser, el
ler noen av de andre som 
hykler indignasjon, tar sik
te på å «dømme rettferdig.» 

Men i all også norsk be
geistring over dette stoff 
til ny hets, burde 'man kan
skje tenke over at folkerett
stridige handlinger, med 
mord og drap ble forsvart, 
om ikke direkte velsignet av 
prester fra den norske stats
kirke. Og de har til dags dato 
ikke tatt avstand fra den. 
Det var adskillig flere enn 
19 «gisler» som ble avlivet 
på vår side uten lov og dom 
under folkerettstridig inn
sats av snikmordere med el
ler uten velsignelse av nors
ke prester som kanskje se
nere også er blitt biskoper? 

l . 

ten av min pakt med Hitler. Jeg 
ble beskyldt for å konspirere (Forts. fra side 2) I ble som hjemmefrontens re- ke kr. igsfanger.» Isåfall skul-
mot statens sikkerhet og for å presentant eksil finansmi-Ile de iflg. HaagregI. Kap. 2, 
ha gitt den tyske fiende opplys- eller~ selv som legalt sam- nister i november 1941. Han Art 4 «behandles med men
ninaer. De som rettet disse be- arbeIde med tyske okkupan- anså Quisling som okkupa-neskevennlighet» (Lovt. 1910, 

b t å b ·t· k k lø L' sJ' onsmaktens representant s. 487) Og det var vel derfor skyldninger var ikke uhildede i er p rI IS e ana yer. IV 
menn: deres bedømmelse var og verdier ble der spart i og aktet lojalt å samarbeide ideen ble diskutert av brite-
tilskyet av propagandaen født m?tsetni~g til illegale krigs- overenst. med 'folkeretten. ne, av humane hensyn, mens 
av fem års krig. Det må over- p~lkter palagt norsk bef~lk- Standpunktet ble godtatt. Wolds forferdelse nok skrev 
lates historikeren. mng under en okkupaSjon Jfr. «Bak fronten», annet seg fra straffelyst. Ideen om 

Gjennom hele min karriere og i strid med Bostedets opplag, 1955, s. 24. Det var britiske krigsfanger passet 
. var mine motiver hele tiden in- Lov. et korrekt juridisk og hu- dog bedre på tyskerne, efter-

spirert av min kjærlighet til Prost Hedem skrev i FAR- mant ~tandpunkt. Men hvor som England var i krig med 
Norge. JeD' føler ingen skam MAND 14.5. 66 om Haalands- er logIkken når man ?2.1. 42 dem. 
og har bingen følelse av dommen som innledning til anser samme oppfatmng hos S. 389: I regjeringskonfe
illojalitet overfor mitt land. justismordets epoke i retts- NS-medl~mmer ?som døds- ranse 3.5. 45 meddelte Wold 
Rettssaken mot meg var en far- staten Norge og om dom- straffbetmgende. at britisk og amerikansk re
ce, henrettelsen av meg en hevn. mernes svikt av dommer-, Det var også kons~kvent gjering 30.4. 45 hadde hen-

Samarb 'd d H'tl eden. I analogi med Dreyfus- av Hartmann 9.8. 44 a fore- vendt seg til svensk regjer-el e me l er var, lO It t kk ., T . 
som tiden vil vise, den eneste saken plikter norske dom- Sl' a ~en~re a. ON upasJkonlls- lhn~ °dmt .mkkl Itæb1r aSSIstanse 
red ing fNl k mere å følge de franske ovglvnmgen 1 orge s u e VIS eIe e tysk kapi-
ill dn hO dor ~rgh~' tntgebn t}ln dommeres eksempel og fri_jOpprettholdes under den ved- tulasjon i Norge. De tre re-

e an en pa J er e e v let tt Il' t kk . .. . t min patr' t' finne de landssvikdømte. a e a ler e o upasJon gJermger VISS e at noen nors-
J g f IkOtlStmfe. bl" Dreyfus ble dømt som for- iflg. Art. 43 og som vedtatt ke krigs krefter ikke eksister-
e ry e or o SJeVlsmens ., I'k f 16 5 t L'k l bl k' . 

bølge som k f . Te ræder ved kompetent dom- av regJermgen l e ør,. .. e.leve e e sIlregJerin-
. unne eIe over .cu- 44 F 'h St t d f t . 

rop l k 'tt I d stol men fikk eter 12 år fri- . ri agen og øs a var gen ornærme over Ikke en-a og 0pps u ,e ml an. ' . W Id h å h fO . Id t J'eg f t 9 ddr finneisesdom og honnør. emg, men o - an som gang a att underretmng 
koe flk o~r sa ;n kfn de 1ge Den inkompet~nte Haaland- var jurist - foreslo et «retts- av «sine allierte». 8.5. 45 
R n l~ 'd me °tm . ys t a~r og dom uten jury og uten an- tomrom»! Og denne rettsløs- kom imidlertid den tyske ka-
mUesds ønrn' mep eb Jdeg a a klanse vendeise av norsk lov var het fikk han gjennomført på pitulasjon. en var e re enn om- O' o. 

pram' m db' verre Istedenfor dom vil egen hand ved SamlIng av Jeg noterte ogsa fra s. 39 l 
vo~ss l~' tJør~e~~. imidl~rtid formentlig Stor- Anordninger av 7.4. 45 fra Hartmanns bok «Bak Fron-

Fr akr~k a fler te, 'kkn an:-ua og t;ingets opphevelse av alle «Justisdepartementet p.t. ten» at en av partiene ned-an 1 e, ors Ole m111e mo- o. 

t· M h' t' '1 k' disse dommer ved lov med- London», grunnlagt pa falsk satt felleskomIte uttalte seg Iver. en IS onen VI er Jen- t . f Il kt f . . dm» føre at Norge igjen kan reg- «ens emmlg u rna » ra om «de Irregulære og tIldels 
ne e . nes som en rettsstat. For Stortinget 9.4. 40, der Wold anarkistiske forhold i Norge 
Judas Iskariot gir så sin Dreyfussaken henviser jeg selv var tilstede. Det som i i dag.» Det dekker vel nær

fortolkning av Quislings til høyesterettsadvokat J. B. virkeligheten foregikk på El- mest kong Haakons analyse 
handlinger og koret synger: Hjorts «Justismord» (952) verum var at regjeringen ble av situasjonen 24.12. 40 som 

«Before2ilat. th J r s. 103. Frykten for statsan- pålagt å overhol~e Grl. § 1~ borgerkrig. 
- ----- _. ___ e e .~"s -~tC sva.ret for dommerne med som forbyr endrmg av stor- I «Samling ,av Anordnin-
Where Barabbas had roug , flere ved opphevelse av dom~ tingsgitt lov. Jfr. Dokument gen> av 7.4. 45, ~. 46 er inn-

d r mene er overdreven fordi så 2 (945) og Dokument 5 tatt en senere Ikke omtalt 
Th d e ldveratnce, få anket og tyveårsfristen (1945) Det siste, av 7.8. 45, anordning av 29.7. 41, fore-

ey scourge - me an se me b' t d t . l' 
t ht som regel er oversittet. eVlser a e mgen OVgIV- dratt av Wold. Den peker på 

J ddt d' ~ fo~g, Eksilregjeringen var lite ningsfullmakt ble gitt. Like- at Haagerkonvensjonen av 
u ge me o lethlo dea konsekvent. Paul Hartmann vel godtok Høyesterett 2 da- 18.10. 1907 og Grunnloven 

e ance.» l l' d d dk· ger senere u ov 19 ø s om- an være avgJørende ved 

(Jødene bragte meg for Pi
latus, hvor Barabbas ble løs
latt, de pisket meg og hånet 
meg, dømte meg til å dø for å 
lede dansen) 
(Exit Quisling) 

____________ ,men over Haaland som før- dommer kjennelser, skjønn, 

j
te til henrettelse. Wold anfør- administrative avgjørelser 

lenger til å holde igjen. Det te i et forord til «Samling» _ og forvaltningsmessige de
ble vilt slagsmål. Da grep. disse ugyldige og. straffbare kreter . Og det er sikkert nok. 
politiet inn. Det hadde sett anordninger som værende Wold hevder dette for den 
seg ut sturmfanen, men den «av betydning ved gjenopp-I tyske okkupants vedkom
var i trofaste hender. Kame- rettingen av lovlig styre i I mende og det heter at «når 

Og skuespillet ender med ratene løp til og det ble vill Norge»! Det var okkupa- Norge igjen er fritt» vil dis-
at Predikeren deklamerer: kamp om fanen. Systemets I sjonsstyrets som var lovlig, I se avgjørelser bli prøvet et

«Vår preken, «Livets dans», 
er nesten ferdig. Dets kort skis
serte skikkelser har søkt å be
lyse Kristi gave til menneske
heten, bekreftet i historiens 
speil. Til de mange ukjente, 
som til de få berømte kan mar
tyriets kall. komme - -» 

Dette viser at «bildet» av 
Quisling langsomt, men sik
kert forandrer seg utenlands 
- noe også det britiske TV
innslag «The Patrotic Trai
tor» gjorde. Trass i det «of
fisielle Norge». 

Robin Hood. 

voktere slo med sine gummi-Imens Wolds forslag var man- ter reglene om gjenopptagel
køller løs på hendene og ar- gedobbelt ulovlig. se i straffeprosessloven elter 
mene til SA-folkene. Alt for-I En eksilregjeringenskonfe- tvistemålsloven. Men under 
gjeves. Fanen skulle de ikke ranse 4.8. 44 fikk seg iflg. den tyske okkupasjon ble 
få. Kampen falt ut til fordel «Bak Fronten», s. 243 fore- nettopp okkupasjonsbestem
for oss. Fanen ble reddet. lagt en britisk og ameri- meisene iflg. Haagerkonv. 
Fanebæreren, Schultz, en av kansk sensurordning i det al- lagt til grunn. Britene gikk 
Horsts mest trofaste og på- liertokkuperte Norge, «som på sin side, da de overtok 
litelige kamerater ble ar- nærmest synes å passe for et okkupasjonen, ut fra at det 
restert. Det måtte fire, fem, okkupert Tyskland»! Det ok- ville bli forholdt likedan av 
seks mann til for å overvel- kuperte Norge skulle imid- norske myndigheter i hen
de ham. Brutalt prylte man lertid nettopp administreres hold også til Alliertavtalene, 
løs på ham. Vi fikk alle no- etter samme rettslige prin- og selv var de opptatt med 
en små molester og også sipper i henhold til Art 43. avvæpning og hjemsendelse 
Horst fikk et minne med. «Bak Fronten», s. 313: Lie av den mangedobbelte og be-

Bare vanskelig ble det o.r- beklaget seg 12.12. 44 over væpnede tyske stridsmakt i 
den i sturmen igjen. Med til- sin etat. «Oppfatningen der Norge. 
bakeholdt raseri, sammen- var nærmest, at staten var Det som da - og senere 
pressede leber og knyttede til for funksjonærenes - stred med Haagerkonven-
never marsjerte vi videre, skyld.» sjonen og Grunnloven, med 
bare besjelet aven tanke: I S. 253: «Regjeringskonfe- Alliertavtalene og med norsk 

Horst Wessel - - Dagen! i ranse 27.8. 44. Wold referer- lov fordi rettsløse anordnin-
Da bilene om kvelden te med forferdelse en opp- ger ble lagt til grunn iste

bragte oss hjemover og man- lysning han hadde fått fra denfor lov og rett, samtidig 
ge satt der i dype tanker, britisk hold om at de bri- som de ble gitt tilbakevir

da vår sturm nærmet seg lød det fra et vognhjørne de tiske myndigheter aktet å kene kraft, må omgjøres 
gikk den over til håndgriPe-1 trossig fremstøtte ord: «Vi arrestere quislinger i Norge hvis Norge skal bli regnet 
ligheter. SA-folkene var ikke skal vinne trass i alt dette.» og betrakte dem som britis- som rettskultivert. 

(Forts. fra side 4) 
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SIDE 8 

For UngdolDmen 
(Forts, fra side 4) 

siologen Jose RipoIl i anled
ning meldingen om at det er 
blitt åpnet adgang for nors
ke medisinstudenter å skaffe 

FOLK OG LAND - LØRDAG 20. SEPTEMBER 1969 

seg utdanelse i Spania, at 
dette fører til utbytting av IKKE BARE TYSKERNE, er det bladet yet å berette I respondenten fast, og det I august 1961, altså i løpet av 
de fattige i landet og regi- MERKELIG NOK! om dem: «De SIste årene har kan han vel ha noe rett i. For 8 år. Det oppgis at det i den-
met vil utnytte studentene i Til vår forbauselse - E:}t- ex-oberst Turkesh gjort seg vold avler vold. Det er ellers I ne tid er foretatt 10090 ar
propagandaøyemed. Videre ters om vi trodde at det bare til talsmann for en ideologi bare en livvakt på 15 mann restasjoner av politiske 
forteller sosiologen at uni- var tyskere som drev med ~om. har dire~te tilknytning som partiets formann von grunner. Det er bekjentgjort 
versitetene i Spania er om- tortur og denslags - leser til HItlers nazIsme, dens mål- Thadden har til sin beskyt- 8 569 politiske dommer der
ringet av politi og unifor- vi i et telegram at «En spe- setting er den samme, i prak- telse som er dette nye SA, av 5 851 for fluktforsøk: Det
merte politifolk sitter i audi- siaikornite fra FN er nå iferd sis vil den gi samme utslag.» men billedbladet «Stem» har te er naturligvis fælt men 
to riene og passer på. Dette med å undersøke israeler- Det lyder helt utrolig, utbry- for sikkerhets skyld lagt på hvorfor frisker ikke ve~dens
er bare litt av historien Ri- nes behandling av sivilbe- t~r bla. det. Om de forkaste- til 1000. Og fortsetter møte- pressen opp det som hendte 
poll kommer med til Univer- folkningen i de okkuperte lIge malene heter det: «Na- terroren, så kan nok det bli i Norge hvor det i hine hårde 
sitas. . arabiske områder. Det er sjonalistenes mål er å be- en realitet. Smith er ellers tider etter 1945 ble foretatt 

ANSA, som får grov på-' satt frem påstander om at kjempe. b~de k(:m~munistisk dypt fora:get over at ordens- over tre ganger så mange 
pakning for å ha tilrettelagt israelerne har utsatt sivilbe- 0/?i ve.stllg ImpenalIsm~ - - v~rnet rna beskytte seg med arrestasjoner og avsagt et 
mulighetene for nordmenn folkningen for tortur, masse- VI VII skape et Tyrkia for hjelmer ettersom pøblen uhyrlig antall politiske dom
til å studere i Spania, blir mord og folkemord. Det ble tyrkere. Derfor har partiet~ plei~r å kaste sten. Det e! da mer. Og enda så demo kr a
beskyldt for å være nærsynt mandag fremlagt en rapport «støttropper» vært forrest I faktisk for galt at de Ikke tiske man med tiden har 
og egoistisk. Nå er det en som ga en detalj~rt beskri- ka;mpen mot både venstr~- s~il.ler hodene sine til disp 0- blitt, så nekter man å gjøre 
kjent sak at utenlandsstu- velse av 17 forskjellige tor- oner:terte grupper ved um- slsJon! uretten god igjen! Ulbricht 
dentenes organisasjon, AN- turmetoder som angivelig vers:tenene og ved d.e ofte * må nok henge i skal han ta 
SA, også har gjort det mu- blir brukt av israelerne.» blodIge demonstrasjonene igjen det norske forbilde! 
Hg for nordmenn å studere i Såvidt telegrammet. Vi skal ~om ha~ vært rettet ~ot USA JA, DEN HAMBRO, * 
øst-europeiske land, men in- vedde en knapp på at det l :,yrkIa, mot amerIkanske DEN HAMBRO! 
gen sprenger stemmebånde- snart blir slutt på (mnder- mIlItærpersoner og orlogs- En av våre lesere har sendt ISRAEL I VANSKELIGHETER? 
ne av den grunn. søkeisene» og noterer ellers skib som har vært på venn- oss et utklipp' av AFTEN- I det tysksproglige uke-

Hvis det er nødvendig å at den norske regjering, som skapsbesøk.» Og hva enda POSTEN for 20. mars 1968. blad «Der Nordwestem> i 
ha politi postert ved spans- er s~ opptatt av .oberstenes :rer re e~: «Det l.e/?ges hell.er I?et ~r altså gaIll:melt, men Winnipeg, USA heter det i en 
ke universiteter er det ute- dårlIge oppførsel I Hellas, er Ikke skjul på UVIljen mot Jø- lIke mteressant lIkevel. For melding fra Tel-Aviv: Israels 
lukkende av hen'syn til ro og merkelig taus om disse mis- der. og an.dre .religi~se etno- de~ står det faktis~ ~vart ~å I nåværende fredsgrenser med 
orden. Ingen skal få oss til handlinger. logIske m~nonteter .1 landet» hVItt noe ~om VI mderlIg de daglige luftkamper, artel-
å tro at politiet er der for å * - hva. na ~ett~ SIste skal godt kan tIltenke Hambro leridueller og væpnede sam-
hindre studentene i å utføre bety. Nar deL gjelder denne og det han står for. Vi si- mens tøt går ut over det lille 
sitt primære arbeid. Det må TYRKISKE tyrkiske ob~rst, så heter det: terer: «Norges faste repre- lands krefter, mens araber-
også være klart at ordnede NASJONALSOSIALISTER «T:xrk~sh blIr kalt «fører» og s~ntant ved De forenede na- ne, takket være sine oljemil-
forhold ved et universitet er . bhr hIlst ved at de strekker sJoner, Edvard Hambro, un- lioner kan føre slik krig i 
grunnlaget for et effektivt I. ,vG har stc:e bek:~rmger høyre hånd i været», men til dertegnet onsdag på Norges årevis. Bare på Suezfronten 
studium. Derfor burde nors- ~~~n ~)Ver ocam o e S<;)111 en avveksling «med knyttet vegne to konvensjoner til har Israel siden juni 1967 
k t d t '1 ble VII dø. Denne gang gJel- neve» Og VG føyer bekym vern mot menneskerettighe- mI'stet flere soldater enn un-

e s'tUt etn de! SO~SVI . egyn- der det ikke Hellas, men ret tI' l" «Førerdyrkelse a'ntI'-ne Sl s u mm l pama væ ., - tene - - -». Vi kan godt der hele felttoget. MI'll_'tærut-
l d f t t t - Tyrkia hvor nazismen etter semittisme og vold som et 

rte g af e or a s ad en garan- hva bladet beretter blomst- nødvendl'g POll'tl'sk mI'ddel forstå. at Norge stiller seg giftene har ifølge en meddel-
erer or ro og or en først l køen når det gjelder else fra forsvarsdepartemen-

. rer .. D.isse tyrkiske nasjonal- preger T"rkias nye nasJ'onal- å 1110tarbel'de menneskeret-l t h t oY tet tredoblet seg siden juni---
"'______________ SOSIa IS er. a.r arranger en sosialisme. Med sine leir sy- tighetene. Det har jo en im- krigen og legger nå beslag 
PrØv å skaffe FOLK OG stor ma!sJ gjennom landet. stemer og metode: til å vin-j pO,nerende praksis på områ- på 20 pst. av brutto sosial-

I 
Det dreIer seg om ungdom ne de unges entUSiasme kan det i forbindelse med uretts- produktet (USA 9 pst.). Lan-

LAND en ny abonnent ledet av den avsatte oberst den lett føre landet ut i ka- j oppgJ'øret d t l'd k' k 
T k h l t f l . ' ~ . e l er av roms valuta-_________ .,____ ur es og ce er æ e grel- os» Nei vold bør de venstre- '" l l d t' k , . . '. - , mange og se v ras IS e 

radIkale fa være alene om og DEN UDØDElIGE «MEIN I skatteforhøyelser hjelper ik-

I 
bruke uforsty*rret! ke lenger. 

KAMPF» 
~~"'~~"""~4'''''''''''' 

I Mens man her hjemme i ANNELIESE PAROW 
I Norge nøyer .seg rr:ed å ser- i TANNINNSETNING 
I NÅR VI NEVNER DETTE MED vere løgnaktige SItater fra I T dh' T 

VOLD Hitlers «Mein Kampf» _. ron eun I 

så tenker vi på et gråtkvalt noe vi forøvrig skal komme I GlSle .J o~~onsgt. 5 - vI.Lade
telegram i pornobladet DAG-j' tilbake til i en artikkel _ så I moen lrK8 - Voldsmmde 
BLADET om de stygge tyske forbereder det kjente britis- I -----..... ------

I nasjonaldemokratene som I ke forlag Hutehinson seg på I -
ikke godvillig lar seg slå ned ji å gi ut en ny utgave. Det blir II FO LK OG LAND 
av den venstreradikale mob- et nytt opplag av den engels-Il 

k .. ltf I i KierschowsJ;t. 5, Oslo 4 
ben, som ellers i dette ti~f~l-I e ongma u gave ra 1933, I Telefon 377696 
le kan glede seg over velVIllIg som samme forlag da sendte I Boks 3214 - Sagene 
bifall også fra de kristelige I ut. Den bayerske regjering I Bk d' .. t'd T' d tl-l . .. 'h .. spe lSlons l: lrs ag 
og deres SOSIalIstiske alller-I ar protestert lherdIg, men fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
te. Det er den beryktede hets- i forgjeves. Protesten skyldes Mandag og lørdag holdes kon
korrespondent Jon-Hjalmar i at man vil hindre folk i å le- torene stengt. 

I Smith som gråter over det' se slik nedbrytende littera- R~daktør M,elsom kan bare 
o KAN K~N. OM EN, TING I VERDEN DE ENES - - - I forkastelige i at nasjonalde- tur - altså rene menneske- I paregnes truffet efter forutg!-

p~ e~ felt star tallfall setersmaktene fra 1945 enig og tro. De vokter Imokratene setter seg til mot- vennligheten ~ men l?ussig ende avtale, 
mdkJært Spandaufengslets eneste fange, den 76 dlr gamle og syke verge for dermed provoserer nok kommer bade Sta1ms og Abonnementspriser: 
RI/dolf Hess, som nå har sittet fengslet i 28 år. Han ble som kjent I de overfalte som ikke får ha Maos verker uhindret ut i I Kr, 40,- pr, år, kr. 20,- pr. 
stiv av Niirnbergtribunalet friftlnnet for krigsforbrytelser eller tl17len- sine møt~r ifred «til blodige l Bayern., halvår i Skandinavia, Utlandet 

, ", slagsmål l møtelokalene (de- * kr, 25,- pr, halvår. I nøytralt 
1teskeltghet og dømt :~tl ltvsvar,tg fengsel foor det som dommern, es land res egne!) og på gatene uten- omslag innenlands: Kr. 50,-

t t I l h f b d pr. år, kr. 25,- pr, halvår. 
og sasmenn !lav ate tg ar gjort senere: a or ere e og sette tgang en for.» Partiet får ingen eller IKKE NOE MOT NORGE! Løssal,g kr. 1,50 
angrepskrig. Vi ser da bort fra at Hess nt!lrligvis ikke gjorde noe slikt dårlig beskyttelse av politiet Vestens meget demokra-
heller, Han satte It'ertimot livet inn for å hindre at Lkrigen mellom. og har derfor mått.et oppret- tiske presse fråtser nå i sta- Bruk postgironr,: 16450 

Tyskland og England gikk videre, Tegningen fant vi i DEUTSCHE t~ orlden1.svern for a beskytte tistikk fra den tyske sOVjet-I UtRifler AlS Folk o~ Land 
WOCHEN Z T sme ov Ige valgmøter. Det er sonen om arrestasjoner m.v. Vikin,g Boktrykkeri 

- EI UNG. det nye SA, slår Dagbladkor- etter at muren ble oppført i 
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