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Politimester Welhaven har meget
åpenhjertet fortalt om de forhandlinger han førte med tyskerne efter
regjeringens ordre.

oppmerksomhet i retts salene hvis viktige kj ennsgj erninger ignoreres, forvrenges
eller skjules - hvor ubehagelige slike kjennsgjerninger
enn måtte være. Dette er
spesielt sant når en stor seksjon av befolkningen har et
helt annet syn på kjennsgjprninge r ('fr hr,ldf'f SFt;' til
dette syn i god tro _ med
tilsvarende lidelser - nemlig
omkring 100000 medlemmer
av et legalt opposisjonsparti,
deres familier (ned til barnebarn av idag) og deres venner. Jeg mener selvsagt Nasjonal Samling, som ble stiftet i 1933 som en patriotisk
bevegelse, understøttet av
fremragende
nordmenn
(b ort sett f ra d e t e k s t reme
venstre) og deltok i to stor-
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I forbindelse med visse påstander i ARBEIDERBLADET
sendte Ralph Hewins bladet efterfølgende artikkel,
men karakteristisk nok ble den ikke tatt inn. De på
den «rette siden}) er nemlig ingenlunde interessert i
å slippe til andre synspunkter enn de autoriserte. De
har ingen tillit til folks egen dømmekraft tydeligvis eller kanskje det stikk motsatte er tilfelle, at de
frykter den?
Vel, her er iallfall artiklen som ARBEIDERBLADET
ikke ville trykke:

tingsvalg og to kommune-I
valg - en bevegelse som på
det tidspunkt var ren norsk
i opprinnelse og ikke hadde
tilknytning til hverken. italiensk «fascisme» eller tysk To av kandidatene til formannsplci.rsen i Høyre. Lars von Moms
«nazisme».
Platou til venstre og Erling Norvik til høyre.
På dette punkt er det jeg
er uenig med tredjelederen i
Arbeider1.;12.d"'t OS. 4. 70),
De borgerlige partier, de~-lllitiSke analfabeter har ,lJåny
med tittel «Den gale historie te utrolige halegjeng til Ar- gjort seg bemerket. Først
i TV). Teksten stemmer ikke I beiderpartiet i årene etter gjorde de den genistrek med
med de betingelser som er krigen da de med liv og sjel brask og bram å forkynne
stipulert i de foregående av- deltok i forfølgelsen av alle like før Stortingsvalget at de
snitt, nemlig at «kjennsgjer- antikommunister, fengslet, ville innføre en skyhøy
ninger er hellige».
ruinerte og trakasserte dem moms, skandinavisk høydeArtiklen begynner: «Der- på alle mulige måter, fratok rekord, ja for det vi vet versom justisministeren i Ny- dem stemmeretten (genialt!) densrekord. Denne momsen
gaardsvolds regjering (Terje mens 200000 tyskerarbeide- ville fordyre alt og nærmest
Wold) skulle ha satt seg i re flokket seg om stemme- gjøre livet uutholdelig for
forbindelse med tyskerne for urnene for å gi A.P. flertallet pensjonister og eldre menå f rems k a ff e en {( k
' tu I
ts ·
apl
a- og
yrmgsma kt en, d'Isse po- nesker. Resultatet var na(Forts. side 6)
turligvis en voldsom tilbakegang ved valget. Etterpå rystet geniene på sine hoder og
forsto ingenting.
En av dem, stortingsmann
Lars Platou, ble utsett til å
I forklare den gemene hop
hvilken velsignelse momsen
i virkeligheten betød. Gang
på gang ble han avbildet i
avisene hvor han med et
bredt flir fortalte hvor ufarlig momsen var. Hva betød
vel 5,8 % prisstigning mot
momsens andre fortrinn?
Og i Radio og Fjernsyn opptrådte han like flittig med
sitt beroligende budskap.
Det er vanskelig å si hvor
mange som falt for den flirende stortingsmanns forkynneIse, men vi skulle ikke tro
tallet var særlig høyt. Selv
den middels begavete måtte
forstå den farlige kjedereaksjon denne rekordmomsen
ville utløse.
Og ganske riktig, A.P. og
L.O. var straks ute med sine
krav. Og så - ? Lønnstillegg
aven· slik størrelse at mom-
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Det er bare mennes~eh~ at
nord~enn .fo:søker. a .!,Jøre
det b"ste ut aV' en darll., sak
deres skammens dag 9.
apri! 1.940. 'Det er ~are rett
og nktlg ~t gene~as,Jonen under 40 mdoktrmeres med
den stolthet man kan r~dde
ut av katastrofen. «apnld~gene». Det er ?gsa naturlIg
for folk ~om kjempet s~g ~t
av kolomstatus for 65 ar SIden å plukke frem så megen
ære de kan av deres første
tilflukt til våpen på 126 år.
Instinktivt er en stolt liten
nasjon med en stor vikingfortid tilbøyelig til å akseptere som gudsens sannhet
den mest flatterende versjon
av dens moderne historie
som autoritetene - akademiske, juridiske og kultureIle - kan brygge sammen.
Lojalt forsøker majoriteten
av nordmenn å tro det beste
om deres konge og regjering
i løpet av «aprildagene». Deres selvrespekt som nasjon,
deres ry utenlands og de senere generasjoners patriotisme blir stivet opp på det vis.
Det er vel og bra alt sammen - til og med anbefalelsesverdig - på en betingelse.
Denne betingelse er respekt
for sannheten - for de konstaterte historiske kjennsgjerninger. Den offisielle
versjon av de traumatiske
begivenheter må være strikt
og forståelig objektive. Ingen subjektiv versjon, hvor
nobel den enn måtte være,
er verd det papir den er skrevet på, tiden den opptar i
kringkastingstjenesten eller Tysk innmarsj i Oslo 9. april 1940 under eskorte av Welhavens politi. Det ser fredelig ut det hele.. .

(Forts. side 7 )
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Svikter hjernevasken?

To «små» rettssaker

Distorieforskuiuc:

Ungdom som ikke får svar
Det uettuge
hender det
I, noen
ord kommer
ogsa l'
•
norsk dagspresse, og vi inni rømmer - fortrinnsvis i
MORGENBLADET. Vi har
liggende foran oss et utklipp
fra dette blad fra slutten av
1969. Det er et innlegg av
Niels Abraham~en,som drøfter .hvorfor «ole Hamsun
fascIst?»
Han polemiserer, på bakgrunn av et innlegg i tidsskriftet Edda, mot allehånde
litterære forståsegpåere som
r analyserer Hamsun for å
finne ut hva som gjorde ham
til «facist». Og han slutter
slik:
.

Det er flere måter å lese
I dag har også Tyskland
h'IStone
· p.
å Noen b egynner po n'k
k'Jemper p å.
l 1 . ere som
på siste side og blar bak- livet løs - ikke for rikets
over. Andre begynner på ve og vel, men for partiets
første kapitel og leser ut- eksistens og framgang. Det
oyer. Enkelte leser endog er ingen av partilederne som
forordet, og etter en tids le- ser den snikende fare som
sing oppdager de at i all hi- langsomt og sikkert kryper
storie er det en naturlov- innover land og folk og kveårsak og virkning. Den nors- ler alt som Hitler hadde
ke OkkupaSjonshistorie er av bygd opp. Når Frankrike,
alle gode nordmenn lest bak-I Italia og Tyskland er modne
fra. Ingen yil være med på for fall, går alt det øvrige
at okkupaSjonen var en føl- atpa av seg selv. Det eneste
ge av politikernes dumhet. som avskrekker i dag er
Denne Okkupasjon kunne hvem som står bak og styvært unngått dersom dum- rer den amerikanske atomhetene ikke var gjort. Derfor bombe. Det er derfor at det
måtte A-partiregjeringen fin- i dag demonstreres så flittig
ne på historien med NS som i USA at man vil ha den retlandssvikerparti og Hitler te mann bak atombomben.
Norske fronlsøstre.
«Hamsuns verker er til syv- som gullrøver som kom hit
Alle som tør å tenke i dag,
ende og sist alle sammen en for å røve N .Banks gullbe- vet at det var Hitler som
Jeg hørte til de få privili- de søvn. Men de kom likevel
hyldest til, og en sang om det hOldning.
frelste verden første gang.
gerte medlemmer av Nasjo- høyreiste inn. Dog ble de
levende, pulserende liv og de
Når man bare er flink nok Neste gang er det ingen Hitnal Samling, som ikke ble snart - ikke bare forbauset,
levende, uavstumpede me~nes- til å lyve, vil alt bli trodd. I ler, da er alle demokrater».
puttet i fengsel efter kapi- men forferdet - over det
ker. Må han da ikke ha sym- Men hva er så sannheten? La
X.
tulasjonen i 1945. Grunnen som skjedde med dem. Det patisert med den samfunnsord- oss begynn~ på 1. kapitel.. I ______________
til at jeg slapp lettere enn første sjokket hadde de allening som i høyest mulig grad 1~33 .da ~ltler begynte sm I
mange andre var antagelig at rede fått, da de ved ankomfavoriserer dette hele, mangfol- gJermn~ l !yskland var det·
jeg hadde arbeidet mest in- sten med skipet fra Tyskdige menneske?
34 partier l landet. Den rusM' f
'kk d
siske revolusjon var nettopp
D
b 't' k
bl' . t
nenfor den sammenslutnl'ng land ble kJ'ørt dl'rekte med
IS orsta ~eg ~u 1 e er- fUllbyrdet og åt se videre ute~, ~l IS ~ pu ISIS og
av kristne NS-folk som man «Svarte Marja» til et fengsel
hen ~g tro at Je? vIl fo~svare en over Europa. Hel~ T 'sklp.,nd I sa.mtlQShlstoTlk~r Ralph H~kalte «Kristen Samling». i Oslo.
orod111ng som Ikke mmst nu, var pa· randen aven lYI'gnende' wms 1.1ar s.om kjent gang pa
Denne bevegelsen sto helt
Den ene av dem virket'
t d b t kt t f
t kl
d t k t
fritt, og var uavhengig av svært stille og nedbøyd. Hun pa ,avs an
e ra .e., remt:er revolusjon. I alle store byer g.ang l ar'l er un e~s !e e
g~o,~sk og av~kyelI$' ~en Jeg var det røde celler som økte ~t NygaardsvoldregJenngen
selve NS-partiet. Derfor fikk hadde nylig mistet begge siVII 1 motsetnmg tIl lItteratur- raskt. De tyske politikere IKk,e ga det ~ors~e folk :r:oen
jeg anledning til å overvære ne foreldre i Norge og henstudenten, heller spørre: H~or- var akkurat slik - som "le ore.tre om a kjempe. l de
noen av de «rettsmøter», nes forlovede var falt i krid
k H
f t
u.
k b
Id
som det sannelig var nok av gen. Begge disse sørgebud~n an
aII~suns opp a nmg, no~e er i dag, de tenkte s Je nesvangre apn ~ge~.
b.l1de av naZlSmen, ha vær~, bare' på seg selv og på sitt O,.g__ strak-.s styrt~~. natur,1.1gv
. . , IS
i etterkrigsårene. Min di rek- skaper var kommet kort tid I d
d.enne, u t 'ra
f hans vetd1- parti og ga en god dag"
Sl en
i he181,
v,al e nor s. k e.d er.-~l.l b
eSKll:'_Kete politiske innsats gjorde efter hverandre.
f rem
no:mermg, var a f ore trekk
o.e.? Og fedrelandet. Da var det at~ I o.e sam t l d s h.IS t
onl
~ere
jeg mest i årene 1933-34. Men snart kom spørsmålehvIlke svakhe~er ved :rar egen Hitler stod fram og pekte og. kar.aktensere~ det som
Jeg skal forsøke å kaste et ne fra «den høye rett» hags,a~funnsordnmg medVIrket her- på. den truende fare som sta- «hlstonef~rfalsknIn?». Vå!'t
glemselens slør over alt det lende ned over deres trette td r
dlP' este innovar landet Han berømmelIge rettsvesen star
utrolige og hårreisende, som hoder. En ha· rd og ubehage'"
. . vel og'sa 'Kla"l tI'1 a·. La
i nJ'llrl'
Det er en ung efterkrigs- forklarte
den '" tyske nasjon"
~
• ~
man der kunne høre og se lig stemme bjeffet ut spørsmann, vokst opp med nazist- at under denne lavine vil he- antene :t;>a «den rette slde~)}
for sine øyne, ikke minst når målet: «Visste De ikke at
fiendtlighet på alle bauger og le verden bli knust. Mens de under SIne beskyttende VIngeistligheten troppet opp Deres land var i krig med
kanter, som spør. Jeg begynner andre politikere i verden ger.
..
med all sin pondus og ver- Tyskland?» (Hvilket vi ikke å tro at det fantes også ærlige og kjeglet innbyrdes om brød
La oss da gjengI hva en
dighet for å dømme og for- var efter krigens avslutning
idealistiske mennesker som, på og taburetter, våknet Tysk- ay generalstabens avdeling~
dømme sine annerledes tenk- i Norge). «Hvordan kunne
linje med Hamsun, foretrakk land til stordåd Det var ik- Sjefer, oberst Johannes Schlende kristne brødre.
De da finne på å reise ut for
nazismen.
ke Hitler som' tvang sine' ~tz skriver i en ~nmeldelse
Men ett «retsmøte» vil jeg i å pleie tyske soldater og
undersåtter til kamp. Det l M?rgenbladet l 1949 ~v
alle fall her fortelle om, melde Dem til lazarettjenesEr seierherrens justis ennu så var den tyske nasjon som P. Lillebrænds bo~ «I kng
fo~di d~t er blitt stående i te?»
sterk i N~rge: at o vi intere:serte våknet så faren og gikk langs Begna» (Mandals Bokmm bevlsstI;tet som det mest Jeg husker tydelig hvordan
unge aldn vIl fa svar pa det
'h
f
. f .
trykkeri Gjøvik 1949) Bospørsmål J' eg har stillet. Ripp dmanfn adV usef or a n ver- ken har 'et forord' av O'en'er al
umenneskelIge av dem alle
'kk
. d'
k
.
en ra enne are
'"
. . denne stille Røde Kors-søsteDette . rett~møte, ~o:n Jeg ren svarte på de efter min
nu 1 e opp 1 ISS; Sda en~'dsI~r
Det var førs l~nge etter Ruge, som skriver at man
rent tIlf.eldlg kom til a over- mening brutale spørsmål.
man, og venter pa en ti Ga å t d
. ver d en lang- ikke må glemme den inn'kk fl
. .
~ p a
en øvnge
være, gJaldt an kl ager. mo t t o Rolig og høflig, men med
1, e
. ere er Igjen som svar~
t
d
kk f
sats slike menn gJ'orde og
unge norske sykepl
k
kan»
som gne søvnen ve
ra..
'
eIers er. oppreist panne så hun an.
øynene og oppdaget faren. til det oSI~r ?bersteI?-: «Dette
De var Røde Ko. rs søstre og klageren rett i øynene og
• Ik'
er ogsa nktIO' fordI den be
h dd bl
titt
Det later altså til å være sa enge ngen raste, var al.
. "'"
,.a e
. a. gJ?r azare ~ svarte: «Jeg var først i tjele disse brødpolitikere på h3:ndlI~g som de menn er
tjeneste ved kngsfronten l neste på et krigslazarett her noe iveien med den hjerne- kommunismens side og blItt til del som den gang
øst. De h~dde begge opplevd i Norge, men ble så senere vask det norske Establish- kJ'empet for sin egen under- tok opp kampen på tross av
den . russIske besettelse av overflyttet til Østfronten. ment har utsatt det norske gang. Det var først lenge et- nær sagt a It o?, u t ~n klare
Ber1m. med de redsler som Efter internasjonal lov har folk, og spesielt da ungdom- terpå at atlanterhavspakten ordrer eller dIrektIver fra
dette. mnebar for byens be- vi Røde Kors søstre både men, for gjennom et
kvart
R . .
• å' k
f Ik
D
t h dd d
århundre. Eller er sll'ke som ble undertegnet. Da hadde egJermgen om a g I amp
~ mng. ~ssu. en a e e plikt og rett til å pleie sa·vel
d
.
d
°kn
t
»
(Uthevet
av
oss) .
- t h OSPIt a ItJenes t e blan t venn som fiende under en l'nnsenderen blant de få l'm- en øvnge ver en va e.
gJor.
a.merlkanerne for en kortere krig.»
mune? Kanskje man burde h Dethyar QUislinkgtSOm fødrst
tid efterpå.
friske opp teknikken ved et er Jernrne, pe e pa en
Jeg beretter her om deres
På dette høflige og saklige kursus hos den røde Mao? d~dlige fare ~om var på tur FLEIP ELLER FAKTA?
to saker under ett, fordi de- svar reagerte anklageren
hIt. Det var Ikke rart at vå- Ifølge meddelelser fra Aten
res skjebner og anklagene med et ubehersket utbrudd.
re hjemlige kommunister føl- har den greske regjering
mot dem var så like, og fordi Og så ble hun simpelthen ba- mer forstående i et slikt til- te det begY?te å svi under oppnevnt en komite av jurisden behandling de fikk ble re klubbet ned, fordi sann- felle.
føtt~ne og fIkk ha~ ol? hans ter med den oppgave, ved
automatisk den samme for heten i hennes ord ikke kunMen nei - så langt fra _ parti stemplet og lIkVIdert. besøk i de tre demokratiske
skandinaviske land, å studedem begge.
ne motsies. Jeg la så merke hun viste seg tvert imot å
De så uhyre medtatte og til at der var en dame blant være hård som flint! Og de talt kjørt tilbake til sine cel- re hvorledes man der har
løst forholdet med tilbaketrette ut da de kom inn i dem som skulle være med å to tapre, unge sykepleiersker ler i et norsk fengsel.
Dommen over dem begge virkende straffelovsbestemrettssalen. De virket også på- dømme henne. Og jeg håpet I som hadde gjennomgått så
melser i relasjon til menfallende bleke efter lange da at hun som kvinne ville I mange redsler ved tilbake- lød på 3 år.
Kathrine Aall Normann neskerettighetene.
?
tiders strabaser og manglen- virke mildnende og stille seg toget fra Russland, ble bru-
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Ikke bare Hewins
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UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

«Et godt program» for I
"\ «samtidshistorikere» I

SIDE 3

.

~

-';røetls ell.ge lIøtl.re
Det var engang de brente hekser,

TV kvelden 8. april 1970
det var i gudetroens blinde tid,
Om kommandanten på
da tro ble pugget som det pugges lekser
Kristiansands festning hørte
- den rette tro var deres himmelsti -,
~------vi i programmet: Efter at de
to første tyske angrep var
slått tilbake, og det tredje
og du la ekstra brenneved til flammen,
kom «fant kommandanten
nød heksens smerte hugge kraftig til og sterkt,
ikke å kunne fortsette kamdu kjente troens salighet i rammen
Så er da de innledende festligheter til minne om den pen.» Denne setning ble henav egen hellighet og det du hadde lært.
gende i luften, uten antydtyske våpennedleggelse over, men vi tar neppe feil i å ning til forklaring på hvor.
anta at de utrettelige jubilanter og bautareisere nok vil for kampen ikke fortsatte.
Den som brøt lit av denne kretsen
finne et og annet å minnes også i tiden fremover slik at
En slik form for reporav pllgget hellighet og tro,
den nasjonale dampen kan holdes oppe.
tasje er nok i stil med det
han ble forkjetret, slått til støv av kretsen,
Selv er vi jo blitt så herdet av stadig irritasjon gjennom som vanligvis serveres som
ble
til kull der kjetterbålet sto.
samtidshistorie i dagens
de 25 år at vi klarte å sluke også disse siste sprell av de Norge, men den er også så
navlebeskuende herrer og damer fra befrielsesutskeiel· slurvet og unøyaktig at det
Slik var det dengang. Slik er det nå
sene dengang, men efter å ha vært vitne til flommer av burde være helt utilstedelig
når forsker-gutten voldtar sannhetskilden,
hule ord og virkelighetsfjerne bilder i våre massemedier eftersom det jo innebærer en
mens skjøgen (kirken) jomfrublyg selv ser derpå
synes vi at det hele iallfall må stikke ungdommen langt grov ærekrenkelse mot den
som
gudbenådet vokterske av ilden.
avdøde kommandant.
ut av halsen.
. Hvis en festningskomman;Widdelalder er det. Nå som da: en heksenatt,
Karakteristisk er det ellers at heltene ikke er villige til dant «ikke finner å kunne
en hekser1ls i troens blinde rike.
å avstå noe av egen ære og fortreffelighet til medpatrioter. fortsette kampen» når hele
.
.
.
festningen er intakt, er han
Du legger brenneved til glo av hat
Således rykker Tore GJelsvIk ut og tar den utrettelige og enten en forræder eller en
som tenner hevnens flammer lI.ten like.
ulidelige aftenpostkrønikeskriver H. O. Christophersen kujon, som uten videre kvalii skole. Efter all den «samtidshistorie)) som Christopher- fiserer seg til dødsstraff ved
Nå som da:
sen har vridd ut av seg, må vel de fleste ha trodd at det krigsrett.
Hver løgn som fremmer seirens rett,
var han og nærmest han alene som reddet fedrelandet
Nei, grunnen til at festnin,
,
.
gen ikke fortsatte kampen
skal vaskes ren i maktens tvett,
da verst det knep. Han beretter om pla?er og detalJer ~om var at det oppsto tvil om
hvert sk1ldd som død fra bakhold lokker,
bare personlig deltagelse kunne berettige, men så skriver hvorvidt
de
innløpende
skal lyde søtt som kirkeklokker.
Gjeldsvik faktisk at det kollegaen i Kretsen skriver får krigsfartøyer var britiske
Hver
fiende skal på alter brennes
stå helt for hans egen regning. Og større greie på det kan eller franske og regjeringens
han neppe ha heller eftersom den patriotiske virksomhet famøse og groteske ordre
Og ilden skal av bispen tennes (Folkedommen over NS)
.
'.. '
.
om at «engelske og franske
og lyse vidt for folk og land:
l Kretsen først begynte l Januar 1945, og «På dette tids, styrker ikke skulle beskyt
es»
her brennes troens svikarmann,
punkt ventet man et tysk sammenbrud d l· nær f remt'd
l )). (<<Krigen i Norge 1940, Kr.og blodig kropp av fallen fiende
Forøvrig representerte han også noe så lite krigersk og s~nd - Setesdalsavsnittet»,
skal råtne heslig til hans minne.
dådrikt som «en gruppe som arbeidet med økonomiske Side 53). Hadde denne ordre
efterkrigsproblemer.)) Men tro nå ikke at denne kolde fra reg~eringen ikke foreligKun den som blåser seirfanfarer
. .
.
. get, Ville kommandanten
har rett til navnet hederskarel'.
dUSJ har avkjølet aftenpostenskribenten. Han turer patno. selvsagt ha fort tt k
f'
.
sa
ampen
.
Nål' løgnen vaskes hvit av blod
tisk frem som ør og nnnnes og nnnnes og kanskje for tredje gang
og henges Itt hver morgen fro,
Bortsett fra bautaene har vi som kjent fått en rekke slått tyskerne tilbake.
hjemmefrontmuseer her i landet, det siste høytidelig åpnet
Disse historiske kjennsda høres bispens amen gjerne
av kronprinsen 8. mai på Akershus festning. En rekke gjerninger har programremed kirkeklokker i det fjerne.
.
daktøren selvsagt full rede
Og nål' det ikke spørres fare
selebre herrer har her reist seg denne form for bauta og på _ eller bu d . Hf Il h
da
stormer ordets krigerskare,
har gitt seg selv del i museet i de forunderligste egen· det, så hensi~t:nIa m~ ve~
i
flertalls
ly,' lakei og svenn,
skaper. Selveste Jens Chr. Hauge var med som «formann helst være fortsatt å føre
i stiftelsen Norsk Hjemmefrontmuseum)), den foran nevn· folk bak lyset med redigert
i troens ly,' de kirkens menn.
te Tore Gjeldsvik er «museets formann» og Tinnsjøfer. samtidshistorie.
Når kirken bryter alle retter,
gens banemann, major Knut Haugland, er dets «konstitu- atDtreatgerd.vel.gNrunn'ktil å adndta
følger alle andre smidig etter.
e len I arvl me e
Det
er etterkrigens store ve
erte bestyrer)).
to senkede norske panserat løgner aldri skaper fred,
Alt dette er vel og bra, vi unner herrene deres nye skip delvis har lignende bakfor alltid vil det tviles, tviles
laurbærkranser, selvom de vel efterhvert har blitt litt grunn. På grunn av snetykke
var det umulig å se hvilket
når løgn på løgn må etterfiles,
frynsete i kanten. Men vi synes nok at hjemmefrontens flagg de tyske skip førte og
og ingen hal' så godt et minne
senere meritter også bør komme med i museet. Det er panserskipene unnlot derfor
at
samme 1øgnen lar seg finne.
jo nok å ta av fra den tid de selv overtok makten og å åpne ild i tide.
Men kommer alder, tider tærer,
De ble liggende på Narvik
fengslene. Hva med likkistene fra Sørspissen? Eller ba.
havn for ikke å risikere et
vi møter ham som oss belærer
tongene derfra? Eller bilder av dødsappellen på Ilebu? møte med de britiske mineat ordet brukt på løgnens vis
Kanskje noen hårtufser av skamferte piker? Det skal leggere i Vestfjorden. Først
i
menneskets m1lnn blir Nemesis.
såvisst ikke mangle gjenstander fra denne så glorverdige i siste liten gikk det ene ut.
Vil
du ha tegnet hedersmann
efterpatriotiske tid. Og vi anbefaler Haugland å være like
Aftenpostens TV-kritiker
da bryt med bisper alle band,
våken nå i sin nye jobb som dengang han på Englands skrev om programmet 8. apden tro d1l pugger, er et klister
d
i
t
'
.
f
å
tilb
F
J
h
H
ril
at
det
var
et
godt
probu o TmnsJø erlfen gunns. or ens C r. auge gram, spesielt egnet som kilsom aldri redder deg, filister.
sa jo uttrykkelig i sin åpningstale at man «har følt det de for historieforskerne!
SIGM. ESGEM
sam sin plikt å gi et sant og noenlunde levende bilde - Soldat i 1940
for kommende slekter.))
Så står det vel bare tilbake å ønske herrene fortsatt
ENSLIG ELDRE EKTEPAR
ANNELIESE PAROW
l~kke på jubileumsreisen. Og skulle minnene om den innNS medl. fra 1933, søker
PROVERB
TANNINNSETNING
sats som kostet så mange andre livet på deres bud over.: 2 vær. lel'I',,,,,., h. eller mer
There's much treasure in the
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gang
i
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kan
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I in his Psalms, and anyone who has moen kirke - Voldsminde
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t'llin
Bill. mrk. til dette blad. .... ' ever sacked a nunnery, knows it.
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KAMPSANGER FRA DENGANG:

FOR UNGDOMMEN

l.

Red.: Hølhard Il. Paasche
Men nye slekter fødest der korp og dande gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og borni spring på tun att og tindrar i sol
og nye bjørker syng sin sang kring huset.

I den programserie om Nasjonal Samling som Yngvar
Ustvedt hadde i radio var det et sterkt innslag av bevegelsens sanger fra dengang, og det var vel både rett og
riktig eftersom sangene gir et godt inntrykk av hva dens
«HELTENES» DAG
utviklet at den fors~arer seg LSD-MISBRUKET GRIPER
tilhengere sto for. Vi skal derfor i dette og de følgende
Vi har nå alle opplevet de m?t alle ~ors.øk pa å. for- STADIG OM SEG
numre
friske opp igjen noe av det man sang dengang,
store
«frigjøringsdagene» ml dIe s~khge m~ormasJon~r
Efter Nato-øvelsen «Artie
med høytravende taler, be- ?m hasJ. ~genhg er det JO Express» i Nord-Norge, er og vi starter da med den sang som var gjennomgangskransninger, avdukninger av Ikke n?e a være oppbrakt politiet i Harstad og Tromer , sIdeon menn~skene. all- sø kommet på sporet efter temaet i Ustvedts radioserie, «Kamerat vi marsjerer»:
minnesmerker m.m. Presse
og kringkasting har vært tid ~ar. fatt !ak l rusgIfter LSD og andre narkotiske
fylt til randen av skryt og. f?r a gJøre. lIvet lys~re. Og stoffer. Politiet i Tromsø
135. KaUlerat, vi marsjerer.
«gjenoppleveIser» fra de «go- Vl?-ere: RusgIften må Ikke be- opplyser at det arbeider med
de» gamle dager da gutta på kjempes, ~en ?-e forhold en narkotikasak hvor et ameskauen og andre «helter» som fører til ml~br~k. Før rikansk krigsskip er i søkevirkelig kunne vise seg frem det er skapt en slIk tilstand, lyset. Skipet kom direkte fra
for folk med stengun, arm- ~aro ethvert m~nneske rett Det fjerne østen til NatoKa-me-rat, vi mar·sje. rer mot må - let, Yi til '
bind og utstyret forøvrig i t~l a bruke :usglfter: I fre~- øvelsen i Nord-Norge i vinorden.
!Iden skal mgen tvmge.s til ter. Det er omsider blitt
)l.]i
a forsyne seg med haSJ! krf
k t'k
t p')
Helter ja, de følte seg nok Hvor elskverdig, hvor men- vans le Igereo for knt ar °t l ffakamp 'for vår sak stå.r pa.- tat.
Vå . re vil. jerer
som pokker til personlighe- neskevennlig!
smug erne a ra e «s o »
ter, alle de som hadde gjemt
over gr.ens~n mello!? Norge
seg i kullkjellere for å lese
Mon tro om det frem-lOg SverIge l ~en sydlIgere del
illegale aviser og sette løgn- skrittsvennlige katolosismen, a~ l~ndet, pa grunn av overhar· de som stå'
let. Givakt, un· ge hird· ka· roe
historier i omløp Dessuten
o · t'l ,o
t tt
kivakmgen, derfor er rutene
_.
.
o
er pa vel l a ers ,~eo rø e - lagt til den nordlige landsvant de krIgen - uten a løs- sen med progressIv takeleg- d l h
l·t· t
dO l'
ne et skudd . Disse er blitt gelse.
? ElIer yt
le' er ar f1gereo
er h
er en e
ano- b, vor tpo cl y
kanonisert i levende live!
nym rettsavviker i «Iniative» bel.mtatntne .odb sjansene or a
rat!
Frem· ad
ga. på, gå. på.!
Al . dri til
Det finnes øyensynlig. in- et bidrag til krefter på vår
l a mm re.
gen grenser for mot når flen- politiske venstre fløy _ ad
Det er meget som taler for
den er avvæpnet og umyn- maiorem Dei gloriam?
at der foregår en to-veis tra~
diggjort. Men da okkupan. fikk av narkotika mellom de
ba
kø
vi,
frem· ad
må,
mar· s~e . rer vi
ten hadde makten, dristet de
*
(FortJ. side 7)
modige kvinner og menn seg
knapt nok til å knytte neven
i bukselommen, idag er de
syn ~ gen' de· man~ et· ter mann, mar-sje -rer
alle helter. Heltegjerninger
var det også, flere mann
sammen med skarpladde
J
~3
maskinpistoler, å arrestere
vi,
~ar.
sje·,
rer
(or
vi
(olk
leel
.
re
•
llUld
or
NS-folk og klippe håret av
«tyskertøser»,
For hvert år som går, blir
glorien rundt de modiges
Kamerat, l}i marsjerer mot målet,
hoder større og større. Hivi til kamp for vdr sak stdr parat.
storiene fra «frigjeringa»
Våre viljer er hårde som stålet,
blir mer og mer fantastiske.
givakt, unge hirdkamerat.
Vi som er unge idag har
Fremad, gd på, gå på,
halsen full av heltehistorier,
aldri tilbake. Fremad vi må,
vi vil ikke høre mer tomt
Marsjerer vi syngende mann et,ter mann,
skryt fra 7. og 8. mai! Vi
tror kort og godt ikke nå
marJjerer l li, marsjerer vi for folk og fedreland.
slik selvforherligelse. Pralin·
gen kan «heltene» servere
for hverandre på gamlehjemAldri glemmer ~'i hva de gjorde,
og i de seniIes selskap. Der
de som førte vårt folk mot detJ nød.
hører slikt prat hjemme og
ikke i våre massemedia.
Kun med QlIiJling, vår Fører ved roret,
Spar oss for fremtiden for
kan vi redde vårt land fra dets død.
«heltehistorier» !
Fremad, gå på, gå på,
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aldri tilbake. Fremad vi må.
lHarsjerer vi syngende mann etter mann,
manjerer vil marsjerer lli for folk og fedreland.

HASJ!

I det venstre-vridde tyske
katolske studenterblad «Initiative» (nr. 1 - 1970) kan
man lese at det er fullt ut
å foretrekke å bruke litt
hasj her på jorden enn å
teoretisere om den kommende lykksalighet i det hinsidige.
Ved siden aven illustrert
bruksanvisning for «How to
make a joint», kan man lese
at den kritiske bevissthet i
landet allerede er så godt

.

IQ

IJ, )$

og

I

Denne fornøyelige tegning stammer fra et dansk blad, men ble gjengitt av «Sovjet-Nytt», som natttrtigvis koset seg over den. For vår del
kan vi tenke oss at man kunne lage en lignende serie om den røde
stormakt som klenger seg inn på de andre slater sammen med USA.
Antagelig ville både tsjekkerne, slovakerne og storparten av de andre
satelittfolkene istemme «Ruski go home» - hvis de våget det.

'*

når stormklokken atter oss maner,
fram til kamp Vidkun Quislings soldat.
Løft så høyt llåre rød-gule faner,
heil og sæl unge hirdkamerat.
Fremad, gå på, gå på,
aldri tilbake. Fremad vi må.
Marsjerer vi syngende mann etter mann,
marsjerer vi, marsjerer vi for folk og fedreland.
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SIEGFRIED:

Legenden om det uprovoserte
tyske overfall
3.
Vi har i etpar tidligere
numre omtalt en ny tysk bok
som legger frem forsvarets

Generalstaben og 9. april 1940
Angrep av rittmester Normann tilbakevises av general Anth.
B. Nilsen, som legger ansvaret på politikerne.

Ritmester Harald Normann kom ilde ut i aprildagene 1940. Han var sjef for
Hærens Flygeskole og kom
i skade for å handle med
fornuft i motsetning til de
l .
'po itIske myndigheter. Under
trykket av de foruroligende
meldinger flyttet han 8. april
skolens 24 fly fra Kjeller til
øyeren og reddet dem dermed rimeligvis fra å bli ødelagt på bakken. Alle de geskjeftige nypatrioter som

dig på området. Vi kan forøvrig av egen erfaring i store
trekk bekrefte riktigheten av
generalens anførsler. Han
ser ellers positivt på Normanns bok, selv om han ikke
er enig i hans syn på NATO.
Det er da heller ikke den
side av saken vi skal komme
inn på her.

av Ntirnbergtribunalet og av
offentligheten undertrykte
dokumenter og bevisligheNormann retter imidlerter . Boken er utgl' tt av Gertid - efter vår mening temhard Brennecke og heter
«Die Ntirnberger Geschichtsmelig uberettigede angrep på
entstellung. Quellen zur
Generalstaben, og generalen
Vorgeschichte des 2. Weltdukket opp i aprildagene lot reagerer som rimelig kan
.
D t
t l' .
imidlertid hans beveggrun- være mot dette (som vel har
k negs».
e som na ur IgVIS
ner mistenkeliggjøre og han
i første rekke har interessert
ble endog arrestert senere. virket tillokkende på Paxoss er hva det anføres om
folkene?) At ansvaret lå hos
den tyske okkupasjon av
Den skjebne som overgikk regjeringen og ikke hos de
Norge.
Niirnbergdommerne i full sving
Normann har ført til at han militære myndigheter må vel
senere også har tatt bladet nå være klarlagt tydelig nok,
Vi sluttet forrige artikkel
med å anføre at først 2. april . .
. .
fra munnen når det gjelder selvom man vel kunne ha
1940 ga Hitler _ efter å gItt l dokumentbmd X~V~ l' SIer. som nærmet seg sterkt ~ndr~ sider av hendelsene ønsket en mere aktiv opptrevære blitt overbevist om at 34 og flg· Der heter det VIde be~ls, me~ noe do~,!men- l apnldagene, og han er san- den fra Kommanderende Gede allierte aktet å sette seg re: «For 3: skape en .motv~kt tansk bevIs hadde VI Ikke.» nelig ikke nådig i sin kritikk. nerals side - men han var
fast i Norge
ordre til mot den tIltagende flendt~lge
Gi:iring erklærte til dette, Iår har det berømmelige Pax jo også i første rekke KG
gjennomføring av den tyske propagandavirksomhet tIlsa uten å ha hørt Jodls utsagn, Forlag også utgitt en bok av på grunn av politikken.
okkupasjon av støttepunkter han Quisling en finansiell som først ble avgitt senere: Normann «De fem første daGeneral Anth. B. Nilsen,
understøttelse av ha:r:s be- «Jodl burde ikke ha skrevet gene», for å yde nok et bi- skriver om dette:
i Norge, «Wesertibung».
Det nevnes i boken en vegeise som bygget pa den «der Ftihrer søker efter en drag til minnefestlighetene i
«5. april oppsøkte generalrekke nye bevis på den fore- st?~germanske .tanke. Den begrunnelse», men heller i tillegg til nyutgivelsen av stabssjefen forsvarsministestående allierte aksjon og n:lllt~re bearbeIdelse av de overensstemmelse med der Helge Krogs «6. kolonne». ren og fremholdt hvor truså kommer man inn på na reIste spø.r~mål ble m~er- Ftihrers mening: «Ftihrer Grunnen til at forlaget ut- ende situasjonen var, hvor
spørsmålet om hvorvidt Hit- latt den mIlItære .spesIaI-1 søker efter dokumentarisk gir boken er tydeligvis ikke små styrkene i Sør-Norge
ler søkte en begrunnelse for stab.» ~ do~men blIr dett~ bevis», noe vi i og for seg at Normann er en varm var, og hvor lang tid det tok
Norges-foretagendet.
Her- sted gJengItt. sC?m ~ølge~. hadde, «med beviskraft ut- forsvarsvenn, eller at han å mobilisere» - Dagen efter
om heter det:
«Han lovet QUIslmg fmanSI- ad». To måneder efter at det nådeløst kritiserer den vens- omtalte han «nødvendigheunderstøttelse
. t rera d'k
«I beretningen fra Aussen- en
undersøkelsen
av og
de overlot
i sam- ~ar kl ar lagt at det :,~r unkl a le Ar b el'derpar t·lre- t en av ø k
et 'mnk alling og
politisches Amt der NSDAP menheng med dette stående tIg å. oversette «Begrundung» gjering dengang, men at han nevnte innkalling av feltbrifor årene 1933 til 1943 er militære spørsmål til en spe- (begrunnelse) med «Ausre- også er en motstander av gadene i Sør-Norge».
under titlen «Politisk forbe- siell militærstab.»
de~>. (påskudd) spurte de? NATO - fordi han trekker
Dette er gjengitt efter
redeise for den militære bebnt~ske hovedanklager, SIr samme konklusjon som vi Undersøkelseskommisjosetteise av Norge» anført, at
(Som m.an se~ er dette en D~Vld Mazwell-Fyfe stor ad- også har gjort i dette blad: nen av 1945. Rittmester NorHitler i sin samtale med g~nske utIllatellg domsslut- mlral Raeder: «13. mars ~9~0 at katastrofen 9. april ikke mann kommenterer det slik:
«Hva de to møter mellom
Quisling sa at han ville fore- mng, utelukkend~ bygget på - - skrev gener.~l Jodll sm kom fordi vi drev nøytralitrekke en nøytral holdning Rosenbergberetm~gen.
I dagbok· at der Fuhre!' frem- tetspolitikk, men tvertom generalstabssjef og forsvarsminister viser oss, og hva vi
såvel fra Norge som fra hele denne he.ter ~et J? ellers at d~les søkte ef~er et paskudd. fordi vi ikke var nøytrale.
Skandinavias side, da han det ble g~tt fll?at,lslell u~der- Kjenner De tIl det?» Raeder
Når vi trekker frem boken enda tydeligere ser om kvelikke ønsket å utvide krigen' ~tøtel.se ~ll QUIslmgs aVlS f?r svarte: «Je!? har allerede en her, så er det i første rekke den den 8. april er at de senromlig eller å trekke andre a.mullggJøre en propagan.dls- gang klargjort a~ u~trykket på grunn aven anmeldelse trale militære myndigheter
nasjoner inn i konflikten tlsk motvekt mot den tIlta- «Ausrede» er unktIg over- av boken i en Østfold-avis, overhodet ikke anser seg
Skulle fienden forsøke å ut~ gende allierte propoganda i satt. Jodl skrev «Begrtind- skrevet av generalmajor selv ansvarlig for landets
vide krigen så ville han væ- det nøytrale Norge. Ntirn- ung». Men også det er galt Anth. B. Nilsen, som nå er sikkerhet. De står overfor
re tvunget til å beskytte seg bergtribunalet utlegger det- - - fordi der Ftihrer jo bosatt i Rygge, men som en situasjon som er av utmot et slikt foretagende.;> te de~hen a~ ~nderstøttelsen hadde grunner på løpende dengang i 1940 tjenestegjor- preget militær natur, men
Selve dokumentet er gjen- tok SIkte pa ~ forberede en bånd og al!ered~ h.adde an- de i generalstaben og som bedømmelsen av hvilke militysk okkupaSjon av Norge.) ført dem l anvIsmngen av sådan er litt aven sakkyn(Forts. side 8)
I et notat i Jodls «dagbok» 1. mars, slik at vi alle kjente
hentet tribunalet følgende dem. Jeg har sagt at han
anførsel: «Ftihrer har ennu med uttrykket «Begrtindikke gitt ordre til 'w' (We- ung» vel mente at han ennu·
sertibung). Han leter frem- ikke hadde latt stille opp
deles efter en begrunnelse.» noen diplomatisk note, han
Anklagen oversatte «begrun-· hadde jo dengang ennu ikke
neIse» med «påskudd», noe sagt noe som helst til utenforsvaret reiste innvending riksministeren»
mot. I denne forbindelse
Eftersom det i forbindelse
spurte den britiske anklager, med Quisling er lagt så stor
Mr. Roberts Jodl: «Hvis De vekt på innføringer i den
hadde god grunn til å bry- tyske sjøkrigsledeises dagte den norske nøytralitet, bok, kan det ha sin intereshvorfor skulle så ikke der se å nevne fra boken at det
Ftihrer være istand til å fin-, under
Ntirnbergretterganne en begrunnelse?» Dertil gen også var strid om anførssvarte Jodl: «Fordi der Ftih- ler i denne dagbok. Under
rer ved denne operasjon fant 23. mars var det nemlig andet ubetinget nødvendig å ført at det i øyeblikket ikke
ha et eller annet dokumen- var å vente noe masseangrep
Jodl ble myrdet av Niirnbergdom- tarisk bevis. Inntil nå var fra engelsk side i norske General Anth. B. Nielsen fortetler om det som foregikk
denne
merne - de.tte er hans grav.
det bare meget sterke indi(Forts. side 7)
bygningen 8. april 1940.
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2. Welhaven fortsatte:
«Senere utover dagen og
aftenen den 9. april hadde
jeg gjentatte ganger telefon·
isk forbindelse med regje·
ringen på Hamar og Elverum. Såvidt erindres, snakket jeg en gang med statsminister Nygaardsvold, de
øvrige ganger med justisminister Wold, dr. Brauer, som
mellommann mellom regjeringen og den tyske legasjon. Først hadde jeg i opp·
drag å overbringe en hen·
stilling fra regjeringen om
innstilling av fiendtlighetene
inntil de norske statsmakter
hadde tilendebragt sine overveieIser - - «Senere hadde jeg å for.
handle med dr. Brauer om
fritt leide for 3 stortings.
menn, Sundbye, Mowinckel
og Lykke, som hadde Stor.
tingets fullmakt til å reise
til Oslo og forhandle med
den tyske ministeren - Den.
ne plan bortfalt så igjen se.
nere ved at det ble bestemt
at den tyske minister onsdag morgen skulle reise til
Kongen.» (Mine uthevelser)
.
Så opp til 10. april syntes det fremdeles som om regjeringen var innstillet på
total kapitulasjon - selv
om d~tte kanskje ikke har
vært tilfelle.

l'

I
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Jeg bemerker:
1. Det har ikke vært «et
bittert, pOlitisk gjennomgangstema i lang tid» ganske
enkelt fordi de hemmelige
forhandlinger mellom Nygaardsvoldregjeringen
og
den tyske legasjon 9. april
ikke ble offentlig kjent på
25 år. Innrømmelsen av at
slike forhandlinger fant sted
dukket opp i Aftenposten
(2~. ~. 65) da politimester
KrIstIan Welhaven skrev:
«~ nattens lØp . (8.-9.
ap~Il) k0!ll forskjellIge autOrIteter mnoom ~ommandosentrale.n for ~ orIent.ere seg.
Blant dIsse ermdrer Jeg me?
b~stemthe.t senere statsmImst:r .E!nar Ger.hardsen,
Just~smlmster Terje Wo!d
var mnom etpar ganger, SISte g~ng om m?rgenen antagelIg ved 6-7-tIden, da han
meddelte at kongen, den
kongelige familie, regjeringen og Stortinget skulle forlate byen og reise til Hamar.
Han ga meg samtidig regje.
ringens ordre om at jeg un·
der enhver omstendighet
skulle «bli på plass», ta imot
de tyske tropper og ivareta
befolkningens interesser på
beste måte. Det fremgikk
klart av hans uttalelser at
det ikke ville bli kjempet om
Oslo - -

(amerikansk) og W. F. Hartin (britisk) som var der.

De fleste er vel for at man ger for å komme ut av den
skal forsøke denne forhand-, norske blindgate ble diskuling, uten at man derved tert med de tyske autoriteskal binde seg. Så får vi se ter. (Scheel forhandlet fremdeles med Hitler og Ribben(biskop Berggrav, dommer hvordan det arter seg.»
trop den 13. april).
Erik Solem og rektor Seip
c)
Kl.
2200
samme
dag
sa
f. eks.) oppfattet regjeringens ordrer, som de mottok Nygaardsvold i stortingsmø- g) Spørsmålet om kapitulatet på Elverum: «Selv om sjon (fred eller krig) oppsto
via Wold og Welhaven.
den norske regjering må gå ikke formelt før 24. april,
Resultatet var Administra- over til Sverige, så får vi da Tyskland offisielt erklærsjonsrådet under fylkes- forsøke å holde regjerings- te Norge krig - som følge
mann Ingolf Christensen, navnet oppe.»
av H VII's avvisning av Adsom Berg proklamerte i
ministrasjonsrådet og oppUniversit~tet~ au.la 15. 4. -40 d) I samme møte erklærte rettelsen av allierte broho- e~ ny .mstItusJon som ble president Hambro: «Stor- der på vestkysten. I praksis
almI?n~lIg .ans~tt som en tinget bekrefter alene ved sin oppsto ikke spørsmålet før
«regJerm~» mntIl k<:mg Haa- beslutning den generelle ad- 26. april da statsrådet (på
kon aVVIste den fIre dage gang til å gi provisoriske an. dette tidspunkt i Molde)
senere og således fremskyn- ordninger som regjeringen hørte nyhetene over radio.
det ankomsten av. Joseph har i den tid da Stortinget
Kohts utbrudd til den briTerboven som RelChskom- ikke er samlet - - Anser tiske minister (Sir Cecil
missar 22. 4. 40.
det også naturlig at de en- Dormer) i de tidlige timer
Nesten den første hand- kelte grupper, forinnen de 9. april, «Så er vi nå i krig!»
ling av Administrasjonsrå- drar herfra, utpeker hver et var urealistisk og upresist.
det var å autorisere Berg- par særlige tillitsmenn som For Haagkonvensjonen 5,
grav til å dra inn i Nordmar- regjeringen kan innkalle til artikkel 10 sier: «Det kan
ka, ledsaget aven tysk offi- drøftelser uten at det hele' ikke betraktes som en fiendtser (von der Goltz) og en Storting blir innkalt? - - lig handling at en nøytral
underoffiser, pluss en min- Vel, jeg går da ut fra at man stat, endog med makt, til
dre avdeling av Welhavens velger de foreslåtte herrer: bakeviser krenkelse av dens
politi, for å overtale franti- Magnus Nilssen og Madsen, nøytralitet.» (Som meget
rører fra aktivitet og til å Bærø og Getz, Mowinckel og riktig var svarte ikke Dorovergi seg. Denne påminnel- Valen og Hundseid og Mos- mer såvidt man kan dømme
se ble gjentatt over radio av eid - det betraktes som bi· av Kohts memoarer.)
Berggrav, som tydelig ga ut- falt. (Quislingsaken, s. 602).
Norge kom ikke automatrykk for at han, Berg, WelKort sagt, Nygaardsvold- tisk «i krig» da tyskerne
haven etc. trodde at kampen regjeringen fikk, uten av-' brøt inn kL 2300 den 8. april
var over såvel utenfor som stemning, et provisorisk, 1940 og dette syn understøti Oslo: at Norge hadde kapi- mandat (fullmakt) til å for-I tes av Willy Brandt. I sin
tulert.
handle med tyskerne - hjul-I «Krigen i Norge» (1945)
pet av oppnevnte medlem- skrev han: «Formelt forelå
4. Arbeiderbladet fortset- mer av de borgerlige partier. det ennå ikke krigstilstand
ter imidlertid:
mellom Tyskland og Norge.»
«Den store undersøkelses- e) Disse forhandlinger foreDet offisielle norske syn,
kommisjon - - nevner ik- gikk neste dag (11. 4. 40) da «Kampen varte fra 9. april
ke at regjeringen skulle ha Kongen, Koht, Mowinckel 1940 til 8. mai 1945» (som
vært inne på tanken om å og to andre delegater møtte uttrykt av J. C. Hauge under
kapitulere - _ Initiativet Brauer i Elver~m. «Jeg for- ed så sent som 18. 3. 1969 og
var tatt fra tysk side _ _ » søkte å la Kongen få frie underskrevet av HøyesteHva var så regjeringens' hender», skrev Koht. Haa- rett) er uriktig både faktisk
uttalte hensikter?
kon VII hevdet at han «ikke og rettslig.
kunne utnevne en statsmiUriktigheten bekreftes av
a) Kl. 0230 den 9. april 1940 nister (Quislin~). som ikke fortsettelsen av norsk-tyske
hevdet C. J. Hambro: «Hvis hadde folkets tillIt» - Kon- forhandlinger til 13. april det verste skulle hende, fø- gens berømte «Nei» - og og efterpå - så vel som av
::er pere veier fra Hamar f?r?a~dlin~ene ble midler- Nygaardsregjeringens unnmn l Sverige». Og det verste tidIg mnstIllet.
lateise av å sende ut en klar
~endte. (Se «I saw it happen
Senere ~a~me dag opply~- ordre om «alminnelig mobim Norway»).
te han regJermgen om: «HVIS lisering» (<<Norway and the
regje::ingen kom til ~en be-I Sec ond World Wan>, godb) Før annet stortingsmøte slutmng at .lan,dets mteres-kjent av UD) og regjeringens
brøt opp kl. 1900 den 9. 4., ser nødvendIggjorde at man. unnlatelse av å proklamere
meddelte Nygaardsvold det: bøyet seg for de tyske krav, I noen ordre om å slåss i
«Jeg kommer til det at det såkunne han personlig ikke «aprildagene».
muligens var bedre å forsø- gå. ~ed på. u~nevnelsen av
ke å underhandle med den Q.UlslIng-regJermg, og han: h) Ved forskJ'ellige anlednintyske minister som har sendt VI Ile bl'l tvunget til å abdi-I ger mellom 10. april og 13.
sin~ to skrivelser til oss, på sere.» (~oht).
. april krysset Hambro og
baSIS av at angrepene stan~en VItale avgjørelse om Kronprinsesse Martha med
ser inntil vi får snakket om krIg eller. fred ble således: sine barn, Kongen og tre av
hvordan VI. s k a l ord ne oss - overlatt
til Nygaardsvoldre
.. t re (Ko
ht, Torp
. .
. -,I h ans mlms
gJermgen og det var Ikke lOg Hjelmtveit) grensen til
slutten på den sak.
Sverige, hvor de to ganger
ble informert av UD at de
f) Den tyske legasjon opp-I var forbudt å opptre som en
d l
. .
re tth o ldt f orb'mesen
med e k'l
Sl regJermg.
Slik: «Att
den norske regjering inntil, statsmaktens befogenheter
19. april via den norske lega-I enligt folkratten icke kunde
sjon i Berlin, som mottok' utovas på utIandsk territoriinstrukser fra statsrådet om I um och att svenska regjerinå fortsette sine fredssøken-, gen icke kunde på fOrhånd
de bestrebelser der. Minister giva garantier betraffande
Arne Scheel og legasjonsråd återresa.» Og: «Att de icke
Ulrich Stang fortsatte å væ- skulle gara några offentliga
Terje Wold dirigerte Welhaven re i kontakt med Wilhelm- uttalanden, samt icke kunde
bade før han stakk av fra Oslo strasse inntil de ble bortvist få i Sverige utova statsog senere fra Elverum og Hamar. 19. 4. og forskjellige løsnin- makt.» (<<Frågor i samband
1

O

(Forts. fra side 1)

sjOll», slik Tor Skjønsberg
gjentar det i et inserat i dag,
ville det ha blitt til et bittert,
politisk gjennomgangstema
i lang tid. Men det har ikke
vært planer om kapitulasjon,
verken 9., 10. eller 11. april
- eller seinere under krigen.»
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3. 9. april ble også forhandlinger påbegynt i Oslo
rned tyskerne om opprettelsen aven administrasjon for
det okkuperte område størsteparten av Norge fra
Narvik og sydover. Se WelUtover morgenen innløp haven i Aftenposten (5. 10
meddelelser om luftkamp 63):
over Fornebu og at tyske «Jeg ble innkalt til generalluftbårne tropper efterhån- staben (Falkenhorst) i KNAden landet på flyplassen. seMI huset _ _ Det endte med at
nere at en tysk styrke på, jeg skulle forsøke å få istand
400-:>00 mann var under et råd til opprettholdelse av
marsj fra Lysa~~r mot br-I ro og orden. Det gjaldt å
en. Jeg. ga politIfull?IektIg finne noen hvis navn ikke
Schønmng ordre o~ ~ møte var for politisk betont. Mityskerne med en politIstyrke nister Brauer kom imidlersammensatt a~ ryt~ere og tid tilstede og jeg fikk befotfolk
for å bIdra
tIl kunne
at de' skjed om å hente høyesteres innrykking
i byen
rettsjustitiarius Paal Berg
foregå på en sådan måte, at ned til den tyske ministers
det såvidt mulig ikke foran- bolig. Der begynte så drøflediget
eller annen telsene. Senere kJ'ørte Paal
uorden. episoder
(Mine uthevelser).
Hovedstaden og dens ad- Berg og jeg til justisbygninministrasjon ble således gen hvor høyesteretts medlemmer var innkalt.»
overgitt uten et skudd efter
Eftersom Welhaven var i
regjeringens
en bit- hyppig
telefonforbindelse
te
liten styrkeordre
som til
marsjerte med geværene på aksel og med regjeringen og var unledsaget av et militærorkes- der «regjeringens ordre», og
eftersom Sundbye, Mowinter.
ckel og Lykke «hadde StorHvis ikke regjeringen tenk- tingets fullmakt til å reise
te på total kapitulaSjon ved til Oslo og forhandle», var
middagstider 9. april, så så forhandlingene 9. april nok
det iallfall visselig slik ut et tegn på kapitUlasjon.
for enhver i Oslo, innbefatIhvertfall var det slik
tet de erfarne utenlandske Berg, Høyesterett og andre
reportere Leland Stowe fremskutte borgere i Oslo

I
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«Tanken om ei demarkasjonsline tvers over NordNorge blir på norsk side
på innstillingen til samfungjerne ført attende til Johan
(Forts. fra side 5)
(Forts. fra side 4)
Ludwig Mowinckel - territorialfarvann. Likeså ble nordiske land. Smuglerhai- net - innsats og krav.
Opphavet er ikkje heilt klår- anført en innførsel av admi- ene finner snart hvor markeMan kan uten videre slå
lagt, men Mowinckel skis- raI Assmann 26. mars: «Bri- det er størst og prisene hØY- fast at den som utfører et
serte iallfall ein slik plan for tisk landgang i Norge anses est. Hvor lenge skal profit- arbeid også har krav på beførste gong overfor andre som ubetydelig».
tørene nær sagt få fritt spill lønning, alt efter innsats og
nordmenn i Stockholm etter
Raeder erklærte hertil at med ungdommens liv og hel- .arbeidets art. Nettopp her
ein samtale han hadde hatt innførslen var foretatt av se?
mangler logikken hos de
med utenriksminister Giin- Kapitan zur See Fricke og
*
svarte. De vil gjøre minst
ther ved midten av mai ga uttrykk for hans oppfatmulig og forlanger uhørt me1940 - - Sverige skulle ning, som ingenlunde deltes «NIGGER»
get i belønning. Det er nok
også ta seg av å leggja pla- av Raeder. Admiralen hadde
Av et par artikler i Dag- en av hovedgrunnene til at
nen fram for Tyskland, der- så sikre efterretninger om bladet fremgår det at be- negrene i USA så sjelden
som dei interesserte partane at engelskmennene aktet å tegneisen nigger ikke bare får fast arbeid. Kravet til
ynskte det - gå til masseaksjon mot Nor- brukes av hvite om de svar- lønn må stå i forhold til
«Den varsame norske hold- ge i overskuelig fremtid, at te, men kanskje i like man- innsatsen.
ning som tydeleg kom til det overhodet ikke eksister- ge tilfeller mellom negrene
syne også i Stockholm, var te noen tvil.
selv. Forskjellen mellom en
sjølvsagt diktert av norske
Og admiral Assmann har «nigger» og neger er følgenTil lesarar av FRIHUG
interesser og såg bort frå dei efter verdenskrigen utgitt en de: En nigger er en neger
Det let seg dessverre ikkje
heldige sider som ei slik bok, hvori han også kom- som ikke arbeider. Av defigjere å få ut noko nummer
ordning kunne ha for Sveri- mer inn på den anførsel som nisjonen går ikke betegnelav FRIHUG i mai. I staden
ge, m~d p~sifisering av den Niirnbergtribunalet
tilla sen bare på rase, selv om
kjem vi med eit dobbeltnr.
skandmavlske ~alvøya - h8:J?' Han skriver bl.a.: Nå! i rase og arbeidsvilje ofte heni juni. Lesarane får trøyste
dermed kom h~lle det van- Nurnberg ved p~osessførm- ger nøye sammen, men også
seg
med, at om vi kjem seint,
skele~e ~pø.rsmalet om tysk gen mot storadmIral Raeder
sa
kjem
vi også godt. Det
tranSItt 1 elt no~o anna lys domstolen har benyttet en
vert eit serleg allsidig num-: o~ ved at helle malmut- angivelig «innførsel av admi- noen innførsel med nevnte
mer.
vmmngsomr~det m~d tran- r~l A.ssm~nn i krigsdagboken ordlyd.»
Med helsing
?portv~gen. til atlantisk havn tIl SjøkrIgsledelsen av 26: 3.
(Så kan det nok på mange
frå
bladstyraren
1 NarvIk VIlle komme under 19~0» til å påvise at. s.jø- punkter reIses tvil om ektsven~k kontroll -. -. krIg~lede~sen anså «brItisk heten av de påståtte sitater
«Da det fr~ 1. Jum. 194~ landmg 1 Norge som ube- fra både det ene og det anvar på det. reme at del all1- tydelig», så må jeg i denne net tyske dokument. Det er
Tannlege
e~te kom til å dra sty:kane forbindelse - - slå fast at også interessant å merke
sme attende, kom .ogsa. pla~ jeg ikke tilhørte sjøkrigs- seg hvorledes det under ef- MARTIN KJELDAAS
n~n om demarkasJonslme.1 ledelsen og derfor ingen mu- terkrigsrettssakene
stadig Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
elt n?ko anna l~s .. Med tIl- lighet hadde til å foreta inn- opereres med «oversettelsesTelefon 334900
slutnm~ frå regjerInga tok førsler i krigsda~boken. Jeg feil» o. l. - noe som bl. a.
K~ht da oJ?P. att planen og I:ar også, tras.s 1 .omhygge- også er kjent fra «retts})sklssert~ el lme .tvers over hg efterforskmng 1 de kom- oppgjøret i Norge.)
landet elt par mIl ~ord for plett foreliggende krigs dagKRISTNE VENNER
Bodø. ~en dette ~k.Jedde og bøker til sjøkrigsledelsen fra
Jodl erklærte i sammenmed klare og speslflke atter-. 26. 3. 40 ikke kunnet finne heng med beslutningen om Har du lyst til å treffe gamle venhald. Først og fremst var det
å besette Norge: «Det var en ner i et åpent miljø? - Kristne
føresetnaden at den norske
helt «ungeheuer» (uhyrlig) Venner møtes den første fredag
Den 30. 4. fortsatte Koht regjering skulle bli verande talt nederlag i felten - i lik- beslutning - - Den satte hver måned i Colletsgate 43. Etter
o~ forsvarsminister Birger på norsk grunn og altså føra het med Danmark, Belgia og hele den tyske flåte på spill. en tale er det bevertning og anLJungberg ombor<;l på Glas- si riks styring vidare i den Frankrike. Det jeg ser på Den hadde til følge at vi måt- ledning til selskapelig samvær.
gow fra Har~tad til England uokkuperte delen nord for' som uønskelig er at kjente te forsvare en kyst på over
Møtetid kl. 19.30.
for å søke ~Jelp ?g .råd, men demarkasjonslina. I så fall historiske facts blir ignorert 3 000 kilometer. Det kostet
Chamberlall~-regJermgen
kunne ordninga også tena og fordreiet for å skape et oss nesten 300 000 mann,' - - - - - - - - - - - - - - - ~alt 10. mai og det kunne eit anna formål, nemleg å falskt nasjonalt «bilde» og som' lå brakk der. Derfor
lk~e utrettes ~tort før Ch~r- skapa ei pynteleg form for for å straffe et stort antall avhang også denne beslut- På næ1"e ch~ll ha~d~ fatt dannet SIr; den allierte evakuering frå nordmenn som aldri har ning av virkelig sikre efter(Forts. fra side 1)
krIgsregJermg. Ombord pa Nord-Norge. Den kunne då trodd på mytene (<<gal histo- retninger, nemlig at det virGlasgow var også ba~ksJ~f mellom anna tolkast som rie») som senere er blitt kelig truet en fare for Norge, sen formelig måtte virke
Arne. Sunde og B~nJamm ein del av den nye ordninga dyrket. Direktør Skjønsberg og derfor ble det heller ikke uskyldig i sammenligning.
Vogt Jr. som hadde mstruks mellom Tyskland og Norge gjorde en offentlig tjeneste bestemt noe tidspunkt for
Jo, det skal bli hyggelig å
~m å forhandle om nye beefter min oppfatning, da han denne operasjonsplan «We- leve her i landet heretter.
tmgelser for norske handelsK ht
. t
• t'l
t modig fortalte sannheten i seriibung» _ _ Grunnene
Men fremdeles var denne
h dd
t Ch t
«o
reIS e sa 1 mø e
Platou der med sitt evige
k·
sre t1Pt?lom
B rI't~ISheMv~~
l
lms t ry arof- i Luleå med utenriksminister TV.
ber ganske
t t'1 ttåpent
kk'og entydig
. . flir. Herr Momsen personlig.
War Transport siden 11.11 Giin~e~ Ogl skisserte e~
Da jeg er en av de få bri- g~~g av 11 u ~rrs t9:~vlsmnDet var naturligvis etter
1939. (<<Nortraship»).
nors
k
hr~ml
eg
kg
llsom
m~d
Der
Fu"hr'ers
endell'g
beslut
god
politisk oppskrift
f
svens
]e p s u e orml - tiske skribenter som fulgte
d at
Koht og Ljungberg vendte last til Tyskland. (3.6 ..40). det norske felttog i marken ning falt 2. april o.g på basis Høyres valgkomite me den
ikke tilbake før 18. mai - Dei allierte regjeringane var i april-mai 1940 og. mitt av 2 nye efterretm?ger: Den festglade Rolf Stranger i
Ljungberg med instrukser orientert gjennom sine sen- land er dypt innblandet i fø~ste v~r meldm~er fra spissen ville ha denne fyren
fra Churchill om å opprett- demenn hos regjeringa i denne sørgelige rekke av be- krIgsmarInen om gjentatte som partiets formann. Han
holde status quo i Harstad Tromsø. (s. 28-32.)
givenheter, stoler jeg på at beskytninger av tyske han- som de mente. var blitt .så
hvor Fleischer i virkeligheArbeiderbladet vil finne delsskip såvel i norske som populær ved sme fork~armten (fornærmet) var underplass for min lange men i danske territorialfarvann. ger om Momsens velsIgnelordnet Lord Cork - Koht
KONKLUSJON:
sammentrengte vurdering av Og den annen var en mel- ser. Han som nå nærmest er
med instrukser om å forHva undersøkelseskommi- kjennsgjerninger. Min kon-, ding fra Canaris, om at i den blitt en møllesten rundt HØYsøke å interessere Tyskland sjonen kan ha sagt eller ikke klusjon er bygget på deduk- nordre del av den engelske res hals:
Lars von Moms Platou!
i en deling av Norge (Ham- sagt, så beviser kjennsgjer- tivt og ikke induktivt reson- østkyst ble engelske tropper
bro vendte tilbake fra Sve- ningene utenfor tvil at «re- nement. Jeg har nærmet meg og transportskip stillet i beNå var det såpass mange
rige 31. mai).
gjeringen har vært inne på emnet objektivt og ikke redskap - - Jeg kan i denProfessor Magne Skodvin tanken om å kapitulere» fra subjektivt. Og jeg mener ne forbindelse bare henvise med gangfornuft igjen i geskisserer de norske tilnær- 9. april til 3. juni 1940.
ikke å fornærme de norske til storadmiral Raeders an- neralforsamlingen at man
Personlig finner jeg ikke eller de britiske autoriteter førsler og bare si: Norge i samlet seg om Kåre Willoch
meIser til Sverige og Tyskland mellom midt i mai og, det minste ærerørig at Ny- som fremkalte denne kata- Englands besiddeise - og til slutt, og det var det jo
3. juni 1940 i «Mellom nøy-' gaardsvoldregjeringen for- strofe. Kanskje vi kan lære krigen var for oss halvveis noen mening i. Men - det
var på nære nippet.
trale og allierte» (UniVersi-1 søkte å komme til en ord- av det - men bare hvis vi tapt.»
R.
tetsforlaget 1968):
ning med Tyskland efter to- ikke bedrar oss selv.
(Fortsettes)
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med Norska Regeringens vistelse utanfOr Norge 19401943», utgivna av Kungl.
Utrikesdepartementet,
stockholm, 1948).
Derpå forsøkte Kongen og
hans regjering å slutte seg
til deres nye øverstkommanderende, general Otto
Ruge,
på
Lillehammer
(øyer) - uten hell - mens
de overlot til Hambro,
Hjelmtveit og Mowinckel å
opprettholde
forbindelse
med verden fra Stockholm.
Det norske hovedkvarter
ble rent overende 15. 4. og
organisert militær motstand
ble umulig, selv teoretisk,
sør for Harstad hvor 3 500
mann fra 6. divisjon (generaI Carl Fleischer) fremdeles var under våpen, sammen med britene under admiral Lord Cork.
Statsrådet besluttet derfor å søke seg frem til britene i Romsdal. Forbindelse
ble imidlertid ikke oppnådd
før 19.-21./4. da Trygve Lie
nådde frem til admiral Sir
Philip Vian i' Åndalsnes.
Admiral Sir «Teddy» Evans
fant fra Stockholm av Ruge
i øyer og statsrådet på Otta,
og Flying-Officer Whitney
Straight fra Åndalsnes fikk
også kontakt.
Statsrådet skyndte seg til
Molde (23/4). Åndalsnes ble
evakuert (28/4) og 29. 4. tok
statsrådet tilflukt på HMS
Glasgow, på hvilken de fortsatte til Harstad og derfra,
ombord på en norsk torpedobåt (Heimdal) til Troms
(Målselv, Øverbygd, Storsteiness og Kvesmenes) .
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Generalstaben
(Forts. fra side 5)
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tære tiltak den måtte gi
grunn til, overlater de rolig
til regjeringen.»
Det er vanskelig å forstå
hva forfatteren egentlig meOGSÅ I UNGARN
ner her ,skriver generalen. VI HUSKER
VAR HEYDRICH JØDE?
foregår
det ofte mord ved
Skal Kommanderende Gene- at vi i våre meget unge jourEt leserbrev i det zionistraI gå til mobilisering mot nalistdager engang refererte iske blad «Aufbau» i New grensen uten at de venstreet foredrag av statsminister York 17. april sist!. hevder radikale antimordrepresenregjeringens vilje?
Til det må vi for vårt eget Abraham Berge og et av at Reinhard Hydrich, som i tanter reagerer. Nylig forvedkommende si et ubetin- hans mange besynderlige ut- sin tid besøkte Norge i for- søkte således en ungarer
get ja. Når det er åpenbart trykk festet seg i erindrin- bindelse med den store unn- som hadde forstukket seg i
for enhver med noen militær gen slik at det ikke forsvin- tagelsestilstanden og som se- en omnibuss full av østerbakgrunn at katast~ofe~ ner igjen. Han talte om de nere ble Reichsprotektor i rikere å komme seg over
~rmer seg og at partIp?~I- venstreradikales sløsing med Bohmen og Miihren - hvor grensen. Han truet grenset~kerne er uteJ?- evn~ og VIlJe skattydernes penger. Og i han forøvrig ble myrdet av politiet med at han ville
tIl å mest~e. SItuaSJonen, .da forbindelse med en ny be- britiske agenter - var jøde. sprenge hele bussen med
f~r de mllItær~ ansvarlIge vilgning man sto overfor sa «Heydrichs far Bruno, en an- passasjerer i luften hvis han
SJefer handle pa eg~n hånd han at mottoet syntes å være: sett konservatoriumsdirek- ikke fikk passere. Efter en
ev~ntuelt. anl:;>~mge de Fanden spare lampekupler i tør i Saale-Stadt var ifølge flere timer lang diskusjon
udugellge partIpolltIkere. der sommervarmen. Det later til Riemannsche Musik-Lexikon lot han seg overtale til å la
de selv f.orsø~te å anbrmge å ha rørt seg liknende tan- offisielt registrert under nav- de andre passasjerer stige
NS-fo~k l aprIldagene .1940: ker blant alle jubileumsfei- net Isidor Suss.» Kanskje ut, men da han selv skulle
b~k ~Iggtråden. ForsåvIdt er rerne. Den ene bautaen knu- zionistene synes det er lik- gå de par meter til grenVI emg med Normann. .
ger den annen i kne og på hetspunkter mellom hans sen døde han i kuleregnet
General . A~th. ~. NIlsen Lillehammer laget man fak- styring i dette protektorat fra grensepolitiet.
*
fortsetter ImIdlertId:
tisk istand en stor jubile- og israelenes i sine arabis«Også 8. april gikk Kom- umsfeiring av tyskernes ka- ke ditto?
manderende General og ge-pitulasjonsundertegnelse der
NÅR VI NEVNER
*
neralstabssjef sterkt inn for dengang. Det ble innbudt en
at det skulle mobiliseres. Re- «britisk hedersgjest», naturmanglende reaksjon fra allegjeringen bestemte at saken lig nok eftersom han repre- EN ANNEN AV DE KJENTE
hånde protestanter når det
skulIt' utsettes til neste mor- . senterte de nye okkupanter skikkelser fra dengang, den dreier seg o~ meningsfellers
gen. Forfatteren er fullt klar som tok imot kapituasjonen ulykkelige Rudolf Hess, er overgrep, sa er det ~å s~m
over dette. Likevel sier han: tjl de gamle. Imidlertid kas- bragt tilbake til Spandau- n;e måte me~ gravskJ.endmg
«Alt dette var kjent i Ge- 1,-et hedergjesten skår i den fengslet fra det britiske hos- safr~m~ det ~kke dreIer seg
neralstaben om kvelden den norske gleden midt under pital og har gjenopptatt sin o~ JødIske kIrkegårder. For
8. april. Og allikevel mente den storstilte fest ved å opp- tragiske tilværelse som enes- skJ,er. de~. da er den o~de
stabens personale å kunne lyse i en tale at kapitulasjo- te fange bevoktet av fire løs. Pa Ml~nchens Nor~frIed
forlate sin arbeidsplass og nen slett ikke ble underteg- stater. Hans hustru Ilse hof foregIkk ~et J?-yllg. den
gå hjem.».
net på Lplehammer, men Hess er forøvrig like tapper største gravskJendmg I vår
Selv opplevet Jeg denne af- tvertImot I Oslo. Men, altså: og ubøyelig som sin mann. tid, men ikke et ord hverken
tenen slik:
fanden spare lampekupler i Hun har utgitt i bokform sin i norsk eller for den saks
sommervarmen! Vi vet ikke manns brever fra fengslet skyld tysk systempresse.
Vi - i Generalstaben - bedre råd enn at geskjeftige og hun har sammen med Omkring 70 graver ble ødeV3r fullt klar over at meldin- herrer i Oslo - og dem er sønnen arbeidet iherdig for lag,
t den'blant graven t'l
I d en
gen var alarmerende. Da det ma;nge a:, - får .lage en å få de ansvarlige makter til. tidligere finansminister dr.
kontortiden var 'slutt, ble det ny kapItulasJonsfest I hoved- å vise menneskelighet. Ellers Emil Freiherr von Riedel.
satt forsterket offisersvakt staden.
har hun drevet et lite pensJ'o- Ska d ene b eløp .s~g t'l
I b ort·1på kontoret. Vi andre ble der
mot en hal
Il
k
imidlertid også ut over efter*
nat «Bergherberge» i Gailenv ml lOn roner.
middagen og kvelden. Noen
berg ved Hindelang. Fruen ,~en denne gang var det altså
fylte 22. april 70 år.
mgen som lette efter ?~keav oss gikk over i Oslo MI'II'kors eller andre polItIske
tære Samfund tvers over ga- partipolitikerne hadde øns*
symboler.
ten og fikk oss et smørbrød, ket og villet, så skriver gene*
VI NEVNTE
og kom derefter tilbake til ralen:
kontoret.
«Dersom tyskerne hadde
. .
.
Like efter dette kom Kom- ventet motstand og satt inn ved en tIdllgere anledI~.mg VENSTRERADIKALE
manderende General og ge- flyangrep mot festningene ~vorl~des den proletanske KJELEDEGGER
neralstabssjefen tilbake fra på et tidlig tidspunkt, knnnf' llvsstIl endrer seg ef~ersom
Alle «gode» venstreradikaregjeringskonferansen, og vi billedet godt blitt et annet _ proletare~e ko~mer tIl makt le krefter i dette land - og
hørte på at meldingen ble når oppsetningen var så svak og ære. SIste I de~e se~t?r i andre - roper hurra for
sendt divisjonene om at det som den var. Derimot tror er at Brandts utennksmmls- alt opprør mot lov og orden.
ikke ble mobilisering.
jeg man må gi forfatteren ter fra FDP Scheel ~ar sendt De trykker såvel fargede
På meg virket general- fullstendig rett i at med fullt :randt e~l~asse s~ar~ av opprørere som amerikanske
stabssjefen - oberst Hatle- oppsatte festninger med mi- t ellJ?-e: yn b~gsme~ e (~ o~- desertører til sitt bryst dal - som en slagen mann nefelter ute, skyts~t beman- ecn~ o»,. Isse
ran. ts e noe som forøvrig er omtrent
da han ga <?rdre.n. Vi hadde net, og landfronten dekket, ~~mgssI1frer ~oste; I bu- ett og det samme eftersom
hatt anledmng tIl å se hvor- ville de tyske operasjoner 1~ en me t~m r. 1 , - og storparten av dessertørene
dan ansvaret hadde tynget ikke ha kunnet gjennomfø,- pr. s .
er såkalte «fargede ameriham i dagene som var gått. res. Det er derfor riktig å si
*
kanere» - og allSlags pornoVi visste at han hadde vært at i 1940 hadde ikke et tysk
grafi hilses med jubel og behos forsvarsministeren. Vi _ eller for dens saks skyld FRANKRIKES STRIDSKREFTER geistring. Ja, selv narkotikavisste at ansvaret hadde rø- noe annet - angrep vært b tå å
503 000
misbrukerne møtes med fora
vet h~ns nattesøvn og langt mulig dersom Norge hadde d:~aVr3~8 O~vi hæren
st~else .og forsiktig oppmunpå vel hans helse.
vært væpnet og klar til å ta . l ft·
t
70 000 .
trmg tIl å fortsette på unSituasjonen gjorde et imot det.»
I. U vapne og
. I ma- dergangens vei. Naturlig nok,
sterkt inntrykk, og gjør det
rm~n. De konvensJonelle eftersom hovedleverandørenår jeg nå gjenopplever den.
Det er klare ord for pen- stnd~krefter skal reduseres ne av narkotikaen til SkanVi følte oss imidlertid for gene og en knusende dom y~te~llgere
VIklIngen efterhvert
a l n t som
kk utd dinavia - for en stor del
lOjale overfor regjeringen til i over de politikere som ikke
vag re en e bragt inn via Norge - er
å betvile dens rett til å be- bare slapp å stå til ansvar raketter ~ed flere spreng- slike desertører og «fargede
stemme.»
. for sine handlinger, men til hoder utVIdes. Reservene be- amerikanere», ofte knyttet
Når det gjelder mulighete- og med høstet ære og be- står av 390000 mann.
til popbransjen. I denne forne for å forsvare Norge hvis: rømmeIse.
*
bindelse kan det kanskje og-

l: :å

I

så nevnes at hovedfremstilleren av den pornografiske
Musical «Hair», James McCloden nylig ble arrestert i
Chicago - midt under en
forestilling. Ved en husundersøkeIse hos ham fant
man store megder marihuana.

*

«LEOPARDER" OGSÅ TIL
SPANIA

Det har i noen tid pågått
forhandlinger mellom Tyskland og Spania om levering
av 200 «Leopard»-stridsvogner. Vi får ~åpe at det meget de~okratIske norske forsvar bllr så rystet over å ha
samme slags stridsvogner
som det udemokratiske Spania at en går til ny omrustning. Når alt kommer til alt
har kanskje Hellas også slike stridsvogner? Ellers er
det mulig at den britiske
Labour-regjering, som politisk sett står omtrent der
den «borgerlige» norske regjering befinner seg, vil nedlegge veto eftersom «Leopardene» er utstyrt med en
britisk 10,5 cm kanon. På
den annen side kan tyskerne
sikkerlig lage en egen kanon
og begynne for seg selv.

*
ICH RUFE
Auch wenn mich keiner hort.
Ich mfe.
Vielleicht kommt doch einmal
die Stufe,
von der ein Windhauch meinen
Laut
in eine wache Seele taut.
Vielleicht, vielleicht - ich weiss
es nicht.
Und doch bleibt mir das
RIlfen Pflicht.
ERICR LIMPACR
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Sagene

Ekspedisjonstid: Tirsdag til
fredag fra kl. 10 til kl. 15.
Mandag og lørdag holdes kontoret stengt.
Redaktør Melsom kan bare

~!~:g~~~al~~ffet

efter forutgå-

Abonnenmentspriser:
Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr.
halvår i Skandinavia. Utlandet
kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt
omslag innenlands: Kr. 60,pr. år, kr . 30,- pr. halvår.
Bruk postgironr.: 16450
Løssalg kr. 2,Utgiver AfS FOLK OG LAND
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