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IALPH HEWINS:

OLE NILSEN:

Professor Skodvin og «Historiens muse»
NÅR KOMMER DE MANGLENDE PAPIRER?

Dr. philos. Magne Skodvin, professor i europeisk
historie ved Oslo universitet, har svart i Aftenposten
(15.6.) på min kritikk i Farmand (23.5J,som endte slik:

l

Slik begynte den annen
verdenskrig

nistrasjonsrådet 05/4 1940 I
til 1/2 1942) skal legge frem
sine dokumenter eller memoarer når disse ofte ville
ødelegge deres reputasjon?
Hvorledes kan man vente at
de mange ledere og administrasjonspersonell i Nasjonal Samling skal fremlegge
sitt stoff når deres rolle systematisk har blitt baktalt eller ignorert av norske historikere i 25 år og deres utsagn fremdeles stort sett er
bannlyst av massemediene,
så vel som av de store forlag? (Se Annæus Schjødt jr.
i VG 25 .. april 1969 og Far- .mands leder 10. mai 1969).

SN
O

heller aldri fortalt. NRK har
likeledes fortiet en lang rekke viktige begivenheter i forbindelse med den annen verdenskrig. FOLK OG LAND
har i årenes løp påvist mange
«Det er på tide å anvende
slike eksempler. Man får
deduktivt istedenfor induktivt resimpelthen mistanke om at
sonnement -- objektivitet isteNRK frykter sannheten.
denfor subjektivitet - på den
Hvorfor er den ellers så
juridiske og historiske fortolkuvillig til å belyse tingene
ning av begivenheter i Norge
fra alle sider? Og hvorfor er
fra 1939 og fremover - på
visse emner tabu i NRK?
bred front - --- Ikke HøyesteDet kunne være hyggelig å
rett engang er «Historiens mufå et ærlig svar på det
se». A skrive historie er en sak
spørsmålet.
for historikere, ikke for jurister.
Men selvfølgelig venter jeg
Alt for mange dokumenter
ikke å få svar. Ustvedt blir
mangler fremdeles. En endelig
alltid taus som graven når
Dokumenter vil fortsette å
historie om Norge og annen
han lukter et farlig spørsverdenskrig står fremdeles til- Professor Skodvin får her en rekke bli holdt tilbake så lenge
mål. Denne socialistiske rødJpørsmål av Hewim.
krigstidshatet, propaganda,
bake å skrive. Det norske folk,
rever i det hele tatt meget
fordommer og kapitalinte~hel som Høyesterett er frem( uvillig til å la seg røke ut av
deles 'på avveier'».
-- _ om noen år måtte er-I res ser har makten og så lenI
hiet. Som sine firbente slektstattes med brokker fra se- ge som f<?rtol.knin~en av «Selv nøkterne og forstandige bri- ninger gir han ikke en lyd
kundære kilder.»
norsk samtidshIstOrIe er et ter la ikke skjul på at de betraktet fra seg når han merker fareSkodvin sier:
privilegium for by:råkratiet krigen JOtJl en tvingende nødven- signaler. Derfor har han
----~M~l1~·-a\"..Je persuncr ;om
Sant nok
og fetterie. Et friskere klima dighet», skriver forfatteren som overlevet utallige utrøkningsvar midt oppe i begivenhe-'
. . .
(<<induktivt» og «objektivt») bodde i England et års tid før forsøk.
~e~e under okkupa5ione~ og
Men, spør Jeg. Hvorle~es må skapes for å gjenoppretkrigstttbrttddet.
I forbindelse med de store
l arene som fulgt~, SItter mne kaI?- ~an vente at de tallrIke te tilliten hos «engasjerte»
25-års jubileer har NRK
med. en u~nd~hg men,?de lOffISlelIe og fremtredend~ notabiliteter slik at de åpner
Folk som tror at Kring- igjen sluppet løs den gamle
verdlfullt hlstonsk maten ale personer som støttet Adml- munn og arkiver.
kastingen gir oss absolutt myten om at England erkorrekte og saklige informa- klær te Tyskland krig for å
2) «Selv har jeg arbeidet mye sjener om samfunnsspørs- redde menneskeheten fra
med tyskerne under okkupa- mål og politikk, tar grundig Hitlers tyranni. Denne myte
sjonen, det er alt sammen feil. NRK gir oss sjelden mer er like seiglivet som den er
filmet og ligger her (Blin- enn halve sannheten. Og ikke falsk. England begynte kridern) i arkivet». Skodvin bare det. NRK har i mange gen utelukkende av økonofortsetter : «Brannsikre ska- tilfelle direkte underslått miske grunner. Et stort anpene dekker nesten en vegg,» sannheten. Dette er ingen på- tall engelskmenn, har ikke
men «det er ingen øyeblik- stand, men et faktum. Det lagt skjul på det. Men i
kelig hast å kaste oss over er tilstrekkelig å nevne at Ustvedts revehi holder man
det med en gang.»
NRK aldri har omtalt stats- krampaktig på myten om
minister Nygaardsvolds van- Englands altruisme. For å
Jeg må si at Skodvin ikke vittige ødeleggelse av Nor- kaste lys over spørsmålet
er den eneste statssubsidier- ges forsvar i 3D-årene, til- bør vi se litt nå En!llands
te norske historiker som har tross for at denne ødeleg- stilling før den anne;'; versi.ttet på viktige krigsdeku- gelse kostet oss fem års denskrig.
menter i årrekker. Ingen! tysk okkupasjon. Quislings
I slutten av 3D-årene var
navn, ingen straffeeksersis. r bestrebelser for å styrke lan-I situasjonen på mange måHvorfor? Ut fra hva jegl dets forsvar før 1940 blir
(Forts. side 6)
vet om slike dokumenter er
svaret at de er i strid med
«offisiell» norsk historie og
spesielt med det angjeldende unevnte historikere skrev
i den tidligere krigseftertid. Av den grunn Skodvins
blanke avvisning av general
Erich von Buschenhagens
brev 08. okt. 1963) der bekreftet «die gesamten» totale norske kapitulasjon 10.
juni 1940 som professoren
ikke engang nevner i sin doktoravhandling «Striden om
okkupasjons-styret i Norge»
(956) og som NygaardsNorsk samtidshistorie kan ikke lenger skrives på det nasjonale
vold, Koht og Ljungberg be-

I

I

mørkeloft.

(Forts. side 6)

I Utover våren og sommeren 1939 steg tallet på drepte tyskere i Polen -
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SIDE 2

Minnefeiring av 9. april 1940 PowellHvorledes er det med. Sverige?
(Forts, fra side 7)
Dystre betraktninger i DEUTSCHE WOCHEN·ZEITUNG
Så er det menneskerettsog 8. mai 1945
tøvet. I Ulster, får vi høre,

Det er ikke med megen glede na.rjonale kretser her i Norge ser på
er den planmessige ødelegforholdene
i det svenske naboland og vi er heller ikke alene om dette
Det faller naturlig at nors- I Når det gjelder frigjørin- gelse av alminnelig eiendom
.rval'tJyn,
noe
som Id fremgå at' efterfølgende artikkel i det tyske
ke statsmyndigheter på offi- gen 8, mai 1945 så er det ved brannstiftelse og oppsielt vis minnes ovennevnte vesentlige kjent fra før. rør et utslag av misnøye med nasjonale ukeblad DEUTSCHE WOCHEN-ZEITUNG:
historiske merkedager og de Imidlertid kan en nesten bli fordelingen av bosteder samt
mest fremskutte begivenhe- kvalm av all fremhevelsen arbeidsløshet. Det er sludAv de omkring tyve kjente nå innenriksminister Eric
ter som hendte for 30- og av hjemmefrontens (gjem-, der, det har ikke hindret mord som den jugoslaviske Holmquist måttet avlegge
25 år siden, Selvfølgelig brag- mefronten måtte passe bed- United Kingdom's parla- hemmelige tjeneste har be- regnskap og bekjenne at
te NRK på skjermen noen re) gjøren- og laten under ment og regjering i å under- gått i Vest-Europa i løpet av hans regjerings prokommupersoner der uttalte seg bå- okkupasjonen og senere,
grave det nord-irske styres de siste to år fant et sted i nistiske holdning har lokket
de om start- og frigjøring.
D t
l føl eli ufar- moralske fundament ved å Sverige. I desember 1969 ble til en skare av «gjesten> som
For å være litt pirket må det I' ~ ~ark se v b1Sd ~ T sk gi det skylden for anarki og i Na,ssjo den antikommunis- på det skammeligste misbruvære tillatt å spørre om de ll~d ~ ~~lfr~~k~ :r~e l~nd vold.
tiske jugoslaviske flyktning kor det svenske asyl. Av de
opptredende av sine over- .;: 'd gkl 'te'lert o~ lagt ned
Det mest kyniske ved det Saba Cubrilovic tatt av dage av pasifistisk samvittighet
ordnede hadde fått instruks ~a. e ap~ u noen h e - o hele er at man forteller oss, av to agenter som var kom- drevne 420 amerikanske faom å «tale den hele og fulle ~apnen;, o~
'ne S~J'~le~ biskoper forteller oss, at met reisende over Køben- neflyktninger er allerede 118
sannhet og intet fordølge?» 'trYdP e rem
:a Sl o o
kommunistlandene er for- havn - Malmø og flyktet blitt dømt for overtredelser
b
ogtI' reIeT segd smm
m
. k erett'19- Igjen
,.
~k'
t
ff elovcn, l' kGk
' d re
tt mul"19 ms t ruk s, k an dseer
Uanse·,
t
so . svarere
av mennes
samme vel., ,::)
~Jønt re- av s.ra",
mm
det slås fast at fordølging e t ege~ 19 k' ~ren ~amm~ l hetene og voktere av den in- gjeringen i Beograd lot of- enn 50 av dem for rusgiftfant sted for åpen scene.
vand vertlen~. ng øml'n ' dividuelle frihet, men at et fentlig forkynde: «Den jugo- handel, de andre for ran,
Tidligere utenriksminister me k u ~n 1ge ø r o b~ ~er stort antall mennesker her slaviske sikkerhetstjeneste. bedrageri, voldtekt mot minKoht fortalte om hendelsene so~ ~m ;ra sm ~gas rd e- i landet ville sjokkeres ved innskrenker ikke sin virk- I dreårige m, m. Tallet på
i Oslo natten til 9, april nke. Il tvedngeS ogd Ira kan Ire å se ericketkamper utkjem- 'somhetutelukkende til hjem- t uoppklarte forbrytelser som
.,
des Vlr
'ksom"h et en t'l
]'94,
O d a Os lo a Ilered e var s JU
0tt es e er,
. bl'ær e es
o ·va m pes mo t sør-afrI'kanere. Det landet», lot Svenge
TltOS Is l~yl
l de
besatt av tyskerne, at regje- ~~ ~ man. l a~ ~n:e ~V-If er det mest rendyrkede non-. diplomatiske repre~entant i I lovpriste gentlemen anslåes
ringen om natten mellom ~ ~ e~;Je~me ~ t~a n sens, men det forhindret ik- Stockholm uanfektet, Den [til lneget høyere.
kl. 3-4 besluttet å mobili- h«lnn a d' ers us d'es nlønt g » ke at en britisk statsminister! svenske presse (og naturli!!-l Det svenske kriminalpoliMen vor ve
'
'k
' , t er go d
' ogsao en
d nors
' k)
;:' It'IS rusgl'ft av d e l'mg s tOar nes,
sere noen b a t a lJoner.
høf!'lwmmen
t 1 e m oer og en mnenn
smmlS
- VIS
e b evarLe
hr. Koht unnlot å fortelle at ~o~n
1ge t y:.~~r~;o~:;: tok det som anerkjente taushet om mordet,
l' ten hjelpe1.øs overfor bølgen
mobiliseringen skulle skje fe u d~væpne nd~ seierher sannheter.
Over det forbryterske an- av narkotikahandel og misved skriftlig innkalling til or ve omme
«
,Det kan anses som en lyk-I slag mot en israelsk maskin bruk fremfor alt hos ungfremmøte 2 dager senere, re~ .
tt
o k
kelig omstendighet at den I på flyplassen Riem ved Mun-I dommen. Den forsøker fornemlig 11. april. Hvorfor la , .edI, «~Ut ta pa s aued~» organiserte uordens og an-I ehen var hele verden rystet,! gjeves å bryte gjennom den
. . t eren s k'
19 ar k'IS t'IS.k e h'Jernevas k s t'
"dlertl'd d
i t ause
h t som bl'lr b evart av
u t enn'ksmmlS
"JUl pao !!JOl.8
'" tt'
dm enevnever
h l okl u
'o
n-I Da Hnl
en greske
det? (Den stille mobiliser- ny 19 un b~~ e t~l o ~. tasL-1 umf i tid falt sammen m.ed «frihetskjemper» Va'Ssilios, en stor del av uressen under
ing)? Se her om i milorg.sjef nen slom ll·rtto 1 a fgO] re, l - begynnelsen av valgkampen, Tsironis med våpentrussel 'I påskudd av utenrikspolitiske
,l o Slo, h r. major
' O '.'
H Lange- lvære
o h ensyn. D
' læ l'1ge grunn
d sen e ,ere ød r sme
d' F or mange mennes kløft
er
etitvang en gres k mas k'm t'l
l a'
en Vlr
lands bok, «Dømmer ikke». a:n sI?~nnbt~m.~ l ve~ /g- den en flik av sløret. For lande i Albania, fikk han ik- er imidlertid den pinlige for1948.
Sl'l'le an.
or første !lang
fikk de et glimt ke bare
hos de aviser som.
a~.lsbma
ere:e e.lfl.
SIn a 1nl
0 0 ' ~e!!.
~
. asyl i Sveriæ, men le!lenhet
.~
l "!.
•
t
<>·1;: '" av fienden og hans makt. han ble belønnet med en både har hilst med begeistEn annen på skjermen s~ v dlgJe~1~0ft" ud~~~gg~ "~~ Det var da også på høye tid: første hjelp på 21000 sven- j ring «samvittighetsheltene»
fremskutt person berettet s. m, e~ ~da f t N t
Makten beror på det VI ske kroner for sin dåd. Dette fra den amerikanske hær og
blant annet om at en tid før ?,Je~n1t a e : r
or~~ Ut blir lagt i munnen eller unn- beløp strakk ikke til. Han har bagatellisert rusgiftfa9. april 1940 krevet vestmak- ~ ~(lku ak ~at s uem?, ~n later å si, hvilket, når det forhøyet det betraktelig gjen- ren.
~
tene England og Frankrike VI, et e SIS e:Øed sPkltOn ort kommer til stykket, vil si: nom flere hotellbedragerier'
Like overfor de alarmerl
støttepunkter i Norge
rett sovJe
og Jd e-e epare
h va VI. t enk er. Den makten
' tav
'narko
k
ok"'"
Id
t
Den bulgarske flyoberst . ende tilfeller
l a. f og
t 'l .
e ~a~ns.~~r er~ . ~ ~., kan b'are knekkes .ved fakta Ivan Popov, der som anti-I misbruk blant ungdommer
l gJennommarsJ, or a omm~ Finnland til hjelp i dets rem a e ,l. e me sm e s og sunt folkevett og ved vil- kommunist hadde flyktet til I og like overfor de amerikan:~~~e~O~~:l~~r~~. ~:~k~:~ ~:l~~~V ~~~~~~~~:~r!~~ jen ti.l å forfekte det ~øyt og Sverige, skulle kidnappes av ske desertørers strafferegisk
.,
l
t k ltd
D' t f
tydelIg uten hensyn til dem et legeteam efter oppdrag av ter er det derfor nå vanskeSt e rekgJermHg avs °å vdest rna - ekn letnesde atg· t erklmo r~mkk- som benekter det, som hån- den bul!!.arske regjering. lig å gjøre helomvending,
enes rav. er m
e være a e e a ys erne gl
l
Il
d
t
El
'"
,. ,
. d d
flI tt o
d t
hO dt t'l k
t
d er e er emons rerer.
- Hans hustru og hans famIlIe Ikke bare for angJel en e
l ~er S mo no~ - lers er det ikke mulig å unn- ble satt under press av den I journalister, men også for
l a a spørre om e er ar
~undre prosent rett og at menn .for a straff~ sabotasJe- slippe garnet som snører bulgarske legasjon og flere' Oluf Palmes regjering.
mtet er for~ølget av den ha~dlm~er og smkmord etc. seg sammen, og det blir in- ganger truet med voldsanopptredende l påstanden om HVIS dlse bolde «gutta på gen seier over dem som
d I k ' t· k
.
..
.
.? E
k
h dd
t l'k
ven e se av ommums IS e
F ELT P OST,
regJenngens neI: ~ supp- sauen» a e vær Sle hater Britannia og ønsker å agenter. 'Den svenske regjekort og konvolutter fra
lerende opplysnmg l en ar- fremragende personer, had- ødelegge det
.
k' t t'l d
. k
' t
k A P bl d d d d tt t'l k' f
t
.
rmg Jen elenne vlr Østfronten søkes av frit l'kkelI
e nors
,.- a
e ~ ra
l ~lgS r<;>n e~
Neste uke har folk, kan- somhet gjennom sitt sikkermerkesamier.
~8. desemb~r 1959, selvfølge- og hjulpet de allIerte l krI- skje for siste gang, mulig- hetspoliti. Ingen av de anB. mrk, "Privat samling ..
hg skrevet l uaktsomhe~, f.or- gen mot tyskerne. Da hadde heten til å velge mennesker svarlige diplomater ble uttalte at ~en ~orske regJermg de væ~t honnør verd, men som våger å si det som de vist. Hendelsene ble omhygTannlege
svarte Ja pa ves~maktenes ellers lkk.e.
har erkjent som sannhet.
l' he mel' holdt for ofAd major Lang.eland's to
-oge 19. m
Ig
M ART IN KJE l D A A S
krav. Hqvedhenslkten fra
vestmaktenes side var å be- bøker: «Dømmer Ikke» 1948
fenthgheten.
Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
sette Narvik og de svenske og «For at I ikke skal dømDet verste gjøkeegget har
Telefon 334900
jernmalmgruver i nord-Sve- mes» 1949.
fant hr. Langeland i alle til· Sverige imidlertid anbragt i ,....,-..,....,-..,....,-..,....,-..,....,-...,-...,-...,-...,-_
rige for å forhindre levering
Som kjent ble mil.org.sje- talepunkter. Men da slike sitt rede med desertørene fra
Månadsbladet
til tyskerne. Som tidligere si- fen O.H. Langeland, for- sannheter ikke var i pakt USA-hæren. De ble til å betert i Folk og Land, lød re- skrekket og harm over å med tiden, ble begge bøkene gynne med berømmet og
FRIHUG·
gjeringens beslutning bl. a. konstatere at det norske så- forbudt. Det norske retts- dratt omsorg for som følge
Upolitisk og romsynt orsådan: «Når man imidlertid kalte rettsoppgjør, grunn- vesens avgjørelse taler jo av deres tapre engasjement gan for sunn og nasjonal kulstiller den norske regjering lovs stridig som det var, etter for seg selv. På denne bak- mot egen r.egjering. De mar- tur, med artiklar om helse·
ovrefor et fait accompli, vil frigjøringen utøvet sine hek- grunn er det freidig at noen sjerte med i demonstrasjo- og samfundsspørsmål, spaden på samme måte Som i seproseser mot folk som ik- stortingsmenn har så stor nen for Nord-Vietnam og nandefylgjetongar, dikt m.m.
Altmarkaffæren nøye seg ke hadde forbrutt seg mot omsorg for stats styret og mot USA som statsminister Fritt ordskifte om dei mest
med en protest.» (Uthevet av eksisterende straffelov. I rettsvesenet i Hellas, men Oluf Palme personlig ledet ulike emne: - Arspris kr.
meg.) Det må antas at ved- nevnte to bøker påviser hr. sådant er jo typisk for 'Peer gjennom Stockholms gater. 30,-". Postgiro for bladpengar
kommende på skjermen ikke Langeland så mange eksemp- Gynt-beslektede nordmenn. Nylig kom påny tyve deser- 80 821. Prøvenr. mot kr. 2,50
var ukjent med kjennsgjer- ler på rettsløsheten at på- De har ikke evne til' selv tører til fanefluktens eldo- i frim.
ningene, men at sannheten talemyndighetene fant det å skjønne det.
rado, hvor de ble mottatt
Utgjevar: Erling Seim,
av praktiske grunner måtte nødvendig å sette hr. LangeUltimo mai 1970.
med åpne armer.
KinD
unnlates.
land under tiltale. Retten friB. Stoltenberg
I den svenske riksdag har ...-..-_____._____________.....
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SIDE 3

,I !!~~!:~~~~~~ig_!IINye båer i sjøen for Fanebust
heten av: d~t RalI?h Hewins Regjeringsadvokaten påberoper seg foreldelse Fanebusts
anfører 1 sme artIkler - at
'
den tyske okkupasjon ble advokat trekker seg, men Fanebust fortsetter søksmålet
avløstogaven
alliertførst
okkupamot Aulie.
sjon
at Norge
fikk

Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_ _

herredømme over landets sivile administrasjon 7. juni
1945 mens de allierte beholdt
det militære formynderskap
til sent på høsten - finner
man i Vestlandske Tidende,
. Arendal i juni 1945. Der kan
man lese følgende telegram
fra det offisielle telegrambyrå NTB:

Rett som det er får vi forespørsler om hvorledes det
går med Fanebust og hans
private straffesaker mot
En avisleser som ikke bare nøyer seg med overskriftene
kjente menn (og kvinne)
og de viktigste nyheter, men som også pløyer seg gjennom
som har hatt befatning med
den skandaløse behandling
de betraktninger mere eller mindre profesjonelle skribenav injuriesaken mot ham
ter vanligvis serverer, vil vel med forbauselse ha lagt
for et kvart århundre siden
merke til at enten de sogner til det rødeste røde eller den
og det som derpå fulgte.
mest blåanløpne liberalisme så er det stort sett samme
Fanebust har som kjent
«N ordmenn rår atter i sendt ut en rekke brosjyrer
taktikk de griper til i striden om samfunnsforholdene idag.
N orge.
med de aller groveste anklaKommer de ut i hårdt vær og slipper opp for relevante
Oslo,
7.
juni
(NTB)
ger både mot Høyesterettsargumenter, så kan en være sikker på at de skyndsomt
General Sir Andrew Thorne medlemmer, statsråder og
graver opp igjen den døde Adolf Hitler og hans løsning
har idag underrettet utenriks- forhenværende sådanne med
av problemene for bortimot to menneskealdre siden.
minister Trygve Lie om at han flere, men uten at noen av
av
general Eisenhower, sjefen dem reagerer. De sitter muSelv det grønneste træ, selv en MORGENBLADETS
for de allierte styrker i «Europa sestille i sine hull og lar
Erik Egeland, som vi mistenker for på mange områder
er blitt instruert om å meddele» Fanebusts skyllebøtter flomfaktisk å ha lignende tanker som den døde tyske forsvarer
H. M. Kongen og den norske me over sine hoder. Og pusav sin tids samfunn mot en truende rød fare, serverer
regjering at det fulle og hele sig er jo dette eftersom en
ansvar for utøvelsen av sivil- jo ikke viste noen form for
imellom ugenert dette pølsevaset som alltid faller i så
administrasjonen i Norge idag tilbake~oldenhet da det begod jord og som ingen motstander våger å tre opp mot.
overgår til kongen og regjerin- rømmellge norske rettsvesen ( Mirror, mirror on the wall, whp is
Egeland har naturligvis mange gode forbilder når det
the'Jairest judge aj all?»
gen,»
gikk løs på ham dengang.
(-«The New Yorker»)
gjelder denne åndelige nattmannsferd. Ar ut og år inn
Men, hvorledes går det
_m"'_~.u=~;~'!I.'.r,,_
har enhver norsk politiker med sans for det lønnsomme
Utklipp av denne medde- så med Fanebust? Det for-·
brukt den døde Hitler som skjold og verge. Ar ut og år lelse viste jeg min forsvarer teller han om i en ny bro- når i hvert fall å få klarlagt
inn har kringkastingsklanen, journalistene og kunstnere i min «landssviksak» - sak- sjyre som kom tidlig isom- om de høye herrer er skylmer. Den betegnende tittel dige, troskyldige eller uskylsom føler trang til å øke sin popularitet servert oss mons- fører Klem i Arendal.
er: «Fanebust anklager høy- dige. Og det er jo det vesentMen han sa bare:
teret Hitler og hans fordervelige lære. For ikke å snakke
esterett. Må odelstinget rei- lige.
«Hvem mener De kommer se riksrett?» Vi tviler meget
Min advokat rådet meg til
oID-allehånde prelater av alle slags konfesjoner som med
til å bry seg om det da?» sterkt på at så vil skje og å gå minste motstands vei:
den utrettelige Rieber-Mohn i spissen har slått seg for
«Stortinget må vel forstå
brystet og takket Vårherre for at de ikke er som denne det og ta konsekvensen av det gjør vel når alt kommer annullere stevningen, fratil alt også Fanebust. Ellers falle søksmålet og heller gi
avdøde tyske statssjef.
det», svarte jeg.
må vi si at hans optimisme ut en ,avslørende brosjyre.
«Det er ingen som oppfat- og tro på at det finnes iall- - Men jeg kapitulerer under
Men av Egeland hadde vi sant å si ventet noe annet og ter det engang», sa han.
fall spor av anstendighet i ingen omstendighet. Det får
bedre. Vi synes ikke det er journalistikk som er ham verMen nå er det vokset frem det samfunn som ble etab- eventuelt bli rettens sak å
dig når han for eksempel i en stort oppslått artikkel med en ny generasjon uten de lert i 1945 og som fremdeles gi begrunnet kjennelse for
bilde av Quislings hird (!) kommer trekkende igjen med mange komplekser på dette viser små tegn bare til for- avvisning. Den påanker jeg
den oppgravede Hitler. Riktignok antyder kanskje titlen punkt. La oss håpe at noen bedring. Men rent bortsett i så fall til Høyesterett, der
av dem kan lese og forstå. fra dette så sier Fanebust i jeg jo har mange gode vennoe eftersom den lyder «Hvem av oss blir nu politisk
Anna Stang Havstad. innledningen til den nye bro- ner nå etter hvert.
forbryter?», men herr E. høres ellers mere ut som efterpå-I
sjyre:
På grunn av dette ulike
dommer enn som eventuelt offer for en idealistisk over«I min private straffesak syn har advokaten takket
bevisning.
mot riksadvokat Andreas for seg. (Honorar for saksHYBELLEILIGHET
Nå fikk det enda være med et aldri så lite hipp til Hitler
eller lignende ønskes. Aulie og justisminister O. C. forberedelsen hadde jeg bei stridens hete og i vindmøllekampen mot fordervelsen
Ole Nilsen, Boks 57. Gundersen, har vi hatt saks- talt på forhånd, så det har
Nordstrandshøgda. Oslo. forberedelsesmøte, der re- ingenting med økonomi å
blant den venstreradikale ungdom av idag - skjønt vi
gjeringsadvokaten
påstod gjøre).
for vår del har fått inntrykk av at det nettopp var en
saksforholdene foreldet.
Og jeg går videre - med
lignende kamp Adolf Hitler i sin tid førte. Men når han
Jeg hevdet at de nevnte· eller uten juridisk bistand.
embetsmenns anvendelse av Det må vi jo rekne med i en
, faktisk kommer trekkende med Rauschnings fantasihistoFOSSEVANG HOTEL
falsk overfor $tortinget i sa- så avslørende sak for mynrier, som sistnevnte gjorde store ·penger på i krigspropaRyfoss - Valdres
kens
anledning - i jufii 1965 digheter og øvrigheter under
gandaens tid og som han på sett og vis selv har tilbakekalt
Ferie, overnatting.
- forynget sakskomplekset den rådende rettsmisere i
senere, og taler om noe enhver burde ha skjønt efter å ha
Skog - Fjell - Elv - Fiske,
for 15 år. Det ble hverken Norge i våre dager. At endaPensjonspris kr. 50,- inkl.
lest «Mein Kampf» så synes vi det hele begynner å bli
innrømmet eller motsagt. til vår nåværende regjering
Men kanskje er det så at er andelshaver i denne rettslitt uanstendig.
Gjester efter denne annonse
statsråder bare kan tiltales saken, gjør vel sitt til å styrPå basis av dette kan vi nok forstå at han resignert må ~
får 5 % moderasjon.
for riksrett. I så fall tar jeg ke rettsløsheten.»
slå fast at «Man føler det e'r som å skvette vann på gåsa,
til takke med den ensomme
*
å holde slike kjennsgjerninger fram for dagens SUF- og
pensjonist alene. - Jeg oppVi håper Fanebusts nye
Mao-infiltrerte ungdom» m. fl. Det pussige er jo nemlig hende at både de røde og de
skrift finner mange lesere
at denne infiserte ungdommen selv er blant hovedforbru- blå kamphaner efterhvert
slik at flere og flere kan få
kerne av Hitlerhetsen og ublutt serverer den hver gang må gi slipp også på HitlerTomme skjeldsord mot et øynene opp for hva det er
de treffer på en Egeland for eksempel.
hetsen og gå over til rele- vrengebilde av Adolf Hitler ikke bare Fanebust, men ogvante argumenter.
tjener ingen hensikt og vil så vi selv og mange andre
Til å begynne med ble som kjent vår ~gen Vidkun QuisDet ville være til fordel neppe gjøre noe inntrykk på møter i kampen for sannhet
ling brukt på samme måte i den politiske kamp efter for det politiske klima om så len ungdom som så å si over- og rett.
krigen, men det har naturlig nok stilnet av efter hvert som skjedde, det ville skape et alt i verden stilles ansikt til
Det opplyses i brosjyren
kjennsgjerningene har kommet for dagen og det har vist bedre grunnlag for en frukt- ansikt med politiske vill- at postbestillinger på det
seg at okkupasjonstidens forsvarer av de norske interesser bar diskusjon og det ville menn av alle politiske sjater- nye skrift kan sendes redakkanskje gjøre det klart for inger, folk som ikke viker tør Fanebust, 4300 Sandnes.
kontra okkupasjonsmakten var noe ganske annet enn det flere HVOR skoen virkelig tilbake for noe.
Postgiro 321791. Prisen på
krigspropagandaen fremstillet ham som. Så det kan vell trykker idag.
brosjyren er kr. 8,-.
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FOR UNGDOMMEN
Red.: Per Borge
Men nye slekter fødest der korp og daude gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og borni spring på tun att og tindrar i sol
og nye bjørker syng sin song kring huset.

I et senere nummer skal
vi komme tilbake til planene
for denne spalten. Jeg vil
prøve å få til litt oppsetningsmessig nytt.
Per Borge
UNGDOMSKRIMINALITETEN
OG URBANISERINGEN

fremmedgjørelse som følger i dens kjølvann.
På grunn av mer og mer
industri i og rundt storbyer, flytter hopetall av familier inn til pressområdene
hvor de må søke seg arbeid,
fordi våre primærnæringer
er blitt så stemoderlig behandlet at få ser seg tjent
med å satse på dem. Dermed oppstår problemene.
Familie- og vennskapsbånd blir slitt over, innflytterne får problemer med å
finne seg til rette i det nye
samfunn. Barna blir henvist
til å søke seg !lye kamerater
og ungdomsgJe~ger da.nnes.
Ondets rot fInnes l det
m?de~ne samfunns ~truktur.
VI f!1a ~tanse den VIdere urbamser.mg og. satse P~ et
mer dIfferensIert nærmgsgru:ml~~. ?er~ed reduseres
ogsa kllmmalLteten blant de
unge.
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Vi omtalte i et tidligere
nummer av avisen hvordan
ungdomsbander herjer på
Haugenstua, en av Oslos forsteder. Men dette er ikke det
eneste sted hvor unge pøbler terroriserer sine omgivelser i Oslo. Andre drabantbyer blir også stadig ohjemsØk~ av ramp som begar ran
og It;J-!lbrudd, øver hærværk
og SjIkanerer folk.
Politiet har flere ganger
grepet inn overfor un,gdomsbandene, men forholdene ser
likevel ikke ut til å bedre
seg. Heller ikke klarer foreldrene å hanskes med sine MILIT ÆRNEKTING
poder. De har nok med å
skaffe seg penger .til den
I den senere tid har det
daglige uttelling og har der- I vært en mote blant den
for ikke energi til å ta seg mannlige befolkning å nekte
av sine barn på betryggende å gjøre sin militærtjeneste.
måte når de kommer hjem. Hofforganet vet å fortelle
Grunnen til den tiltagende at tallet på militærnektere
kriminalitet blant de helt øker. Hittil i år er 487 søkunge må søkes i den stadig nader innvilget og 52 er avøkende urbanisering og den slått, hvilket vil si en pro-

l denne serien med kampsanger fra dengang, må vi selvsagt ha med selveste partisangen fremfor alle fra den
første tid «Norge, vårt land». Den har vært sunget ofte o~
med glød og begeistring av alle de besynderlige «landssom dette land tydeligvis har fostret. Skjønt en
svikere»
sentvis innvilgning på 90.
vel
ikke
skulle
tro det efter denne sang å dømme. Teksten
Dette er jo et høyt tall når
man tar i betraktning den er av O. L. Hoff og melodien av Alf Peaters.
idealisme som blomstret i
årene før siste krig. Blant
årsakene til fritakelse kan
2. Norge, vårt land.
nevnes: Religiøse, politiske
(selv om disse i mange tilTempo di marcia.
:Alf Røa-tm.
feller kan kamufleres i de
religiøse) og samvittighets)j,)1
grunner. Blant det siste kan
vel nevnes en «utbredt symNor-ge,vårt land duhvis fram-tid er vår. du fe:l- re- ne
pati» for verdens fattige befolkning.
j3
;ha
'1

Dette er ikke Simon Templar, men allestedsherværende Wiesenthal. Den østerrikske forbundskansler Bruno
Kreisky sa i et intervju at
heldigvis finnes det også
reaksjonære blant oss jøder
som det også finnes tyver,
mordere og prostituerte.
Kreisky vil ellers stenge
~iesenthals
«DokUl;nentasJonssentrum», fordI det
blant sosialistene finnes en
rekke personer med en viss
brun fortid. Og slike folk
skal selv ikke en Wiesenthal
pirke på. En viss meget tal- .
ende norsk pater har imidlertid ilet Wiesenthal til
hjelp, så det ordner seg nok!
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fa. - re . og: tren-ge,rdeg en-nå. i - dag. Komd30

Haaret er graat, næsten paa
Vej til at blive hvidt. Ansikj
tet skarpt og regelmæssigt,
med
fra
by,
fra
bygd og fjord, fra hver flekk hvor det nordmenn
Skikkelsen spænstig og rank,
selv om det synes, den bæ-' •
\ .
rer mørke
en tung
usynlig
Byrde.
Det er aften. Mørket ligger Iget forundret gaar jeg i De
levende
0jne
fan- ~~(?'~~~§~:iJ~.
~
t:
__ ~)~I~J~J~3.~ff~~~.
~ != ~r~l~r~~:~~~.
1= F ~.
som et lunt Tæppe over Vaaningshuset og hilser Bon- ger mit Blik.
bor.
Slutt deg til, du som vil for:: sva. -' re vår
Landskabet. Himlen er dæk- den, som sidder i sin Stol
ket af forrevne Skyer. Nu og og læser N.S.-Folkenes Blad
«God Aften», lyder det fra ,
.
to.
It.
112.1
da dukker Maanens blege FOLK OG LAND.
den Fremmede. Jeg studser -~_~.~r~j,,~·~"'~~eJ~-~~:~ijF~J~~1§·~}~).~j~~.~:~I~e~·~~t~11
Lys op og kaster et sært
Jeg sætter mig ved det og føler ingen Angst, kun en ~ F r
~ I: - r__ ~ - I=-Skær over Landskabet.
lange Bord, tænder Piben underlig varm Strøm i Hjer- .
heim og vår o - dels - jord.
Fram til
Jeg har vandret i Skoven og ser mig rundt i Stuen, tet, det er ligesom en Kilde
og Birketrærne har mindet som er lavloftet og gammel- springer i mit Indre. Glæde?
mig om Tiden i Estland.
dags. Her har jeg nu boet Nej, Tryghed, Tryghed ved
Sært, - jeg synes, jeg har i flere Aar og fundet et Lyet Menneske. Jeg hilser, den upraktisk, ikke' sandt?» se, det sidste Ridt, jeg hushaft Selskab uden i og for hos Bonden. Han er tung og Fremmede er Obersten, den Obersten smiler let og jeg ker dig, vi Flamlændinge og
sig at være i stand til at kraftig, firskaaren og mut. flamske Oberst, som førte genkender det Smil, som Nordboer kom godt ud af
forklare dette nærmere. Hans to Drenge faldt i Est- vort Regiment paa Tilbage- altid beroligede os unge Of- det, vi trak paa samme HamGodt Selskab, men med land ved Narva. Han for- toget fra Narva ~i1. Kurland. ficerer, naar Fjendens Akti- mel, vi følte os draget af
hvem?
agter sine Standsfæller, som
Under. den .clvIle Regn- vitet blev foruroligende. vore tyske Frænder og
Da jeg nærmer mig den kalder sig Landmænd eller frakk~ skImter Jeg d~n kend- «Kammerat, Fanen er borte, Hjemstavnen. Kampen for
gamle firlængede Gaard, Agrarer han er Bonde slet te Umform, noget slIdt, men Troen begravet, enhver hyt- den hjemlige Arne bød os op
hvor jeg bor, staar en fuldt og ret. '
Kraven er eJ?-dnu stiv og Ru- ter sit. Fanden tager de til Kamp.
opsadlet Militærhest ved
Gaardens Kat mjaver lidt nerne lyser I Mørket.
dumme. Det gælder om at
Kammerat, om du evner,
Porten. Den er bundet til og glider som en Skygge hen
«Kammerat, jeg har redet være smart og tilpasse sig. før Fanen videre, det er en
den gamle Ring, som ikke over Gulvet. Det er en sær hertil fra Flandern. Jeg rider I Rundt om i Ger~anien har gammel Skik, at Fændrik
har været brugt de sidste klog J(at, ikke særlig venlig, hver Nat fra Sted til Sted I jeg søgt de gamle Frænder, griber Fanen, naar 0versten
Snese Aar. Sært med den men skarp til at fange Mus. og søger de gamle Venner. I somme er ved Mod og haa- falder. Giv vort Budskab viHest, jeg kender ingen Ryt- Den mjaver en Gang til, og Vi er trængt ud i Natten,! ber, men de fleste er kuet, dere, vor Tro, vort Liv, vor
tere, men Hesten er varm og mit Blik retter sig mod Stu- Kammerat, jeg tror, vi sang ikke underligt vi tabte. Kam-! Væren som frie germanske
levende, den stikker Mulen ens mørkeste Hjørne. I den for meget om Djævlen, han merat, du er ung, du har Li- Mænd, frie paa vort Hjemind mod min Lomme og sy- gamle Stol sidder en Skik-I spille de os et Puds, og satte vet for dig, jeg er gammel lands Jord. Frygten har alle
nes at kende mig godt. No- kelse, en høj mager Gestalt. Hager paa Korset, og det er og gaar mod den sidste Rej(Forts. side 7)
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Hva Erich Pow-ell
virkelig står for
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Alexander Lange:

Mobiliseringen som uteble
8.
Johan Scharffenbergs siktelse mot regjeringen

O

latterliggjørelse fra oppviglere som har kaos på sitt
program.
Vi har her i landet de siste
uker sett hvordan truselen
om organisert uorden kunne true politiets moral, og
vi har sett statens autoritet
bli brukt, ikke til fordel for
den fredeligsinnede borger,
men imot ham.
Da «Prince of Wales» og
«Repulse» forsvant i Siambukta, visste vi i det minste
at vi hadde lidt et nederlag:
Vi led ikke noe mindre avgjørende nederlag da innenriksministeren ga avkall på
lov og orden i et forsøk på
å kjøpe demonstrantenes
gunst. Men vet vi at det var
et nederlag, eller er folk tåpelige nok til å tro at en

setter Scharffenberg sin siktelse mot regjeringen.
Denne burde ha interes·
sert partene i Løbergsaken
og Oslo Byrett!
At regjeringen også har
kunnet la denne Scharffenbergs nedennevnte siktelse
passere upåtalt - er gåtefullt. Scharffenberg skriver:
«Nøytralitetsvernets maktløshet overfor det uventede
(?) tyske angrep 9. april blir
mest forståelig, hvis regjeringen bevisst holdt vernet
så svakt at det skulle være
«militært meningsløst» å
gjøre motstand mot et even•
Få har rettet skarpere angrep mot tuelt engelsk angrep.»
Ble det ikke riksrett fordi
« - .- Den. seIren~e historieforfalskningen i norsk samparts feilvurdermger ,blir fidshistorie enn Scharffenberg - f Ik d h dd k' t
tilgitt og dekket. Den tap.
o
a a e s Jøn at man
·
hadde «rettet baker for
d
t
f
il
d
e~ e par s e vur e~mger fenbergs krav Am nes ti .. 1 smed»?
.
blIr straffet! m~n seler el· Eller som han uttrykker det I
*
ler tap avgJø~ Ikke hvem i Morgenbladet 30. desemder har rett (l høyere for· ber blant annet. (Han må Scharffenberg skrev i Morstand).
..
her ha tenkt på MOBILI- genbladet 29. mars 1963
. Den syste.matlske hlstO· 'SERINGEN SOM UTEBLE) : bl.a.: .
«I Morgenbladet for 13.
neforfalskmng synkverver
almenhetens omdømme.»
« _ _ Rettsoppgjøret februar .gjorde jeg rede for
blir ensidig hvis ikke også h~~melIgholdelsen av Den
Da det ikke ble riksrett
de som har ansvaret for MIlItære Undersøkelseskommot regjeringen var Scharfat Norge kunne bli over. misjons rapport og arkiv og
rumplet uforberedt, Skall fre~h~ldt at Stortinget. har
få sin skyld prøvet.»
det l s~n ':llakt å fremtVInge
*
OffentlIggJørelse.
«Da dette ikke synes å vilI en oppsiktsvekkende arle
skje, tar jeg spørsmålet
tikkel, uimotsagt og av inopp
igjen.
jurierende natur - kaster
Johan Scharffenberg søkelyset på de ansvarlige. Han «HVA VIL REGJERINGEN
SKJULE?»
skriver i Morgenbladet nr. 36
for 1954 om «Kildemateri- «HVEM VIL DEN DEKKE?»
alet til okkupasjonens for«Om ettermiddagen onsdag 10. april hadde statsråd
historie» bl. a.:
«Den tidligere kommande- Terje Wold på Rena en konrende general Laake forklar- feranse med kommanderente for en Undersøkelseskom- de general Laake, generalmisjon «at han etterhånden stabssjef Hatledalog andre
kom til det resultat at re- generalstabsoffiserer.
«Den sakkyndige redegjøgjeringen stolte på England
og at den gikk ut fra at det reIse for den fortvilte stilikke skulle komme til kamp ling opprørte statsråde~. og
på landjorden. Hvis det kom han r.ettet en skarp krItIkk
et tysk angrep, ville England navnlIg mot genera~ L~ake.
hjelpe til å avverge det og Wold hevdet at regjerIngen
kom det et engelsk ang~ep, had<i:e. b~stemt almi.Il?-elig
skulle vi ikke slåss»
mObIlIserIng, de mIlItære
.
hadde ikke gjort sin plikt.
Så kommer Scharffenbergs
«Dette vakte forbitrelse
spørsmål, som IKKE er be- hos de offiserer som kjente
svart:
den sanne sammenheng.»
«Ble av den grunn kravet (Uthevet A.L.)
om forsterkning av vernet
«Finner hele stortinget
på Sola flyplass avslått på dette spørsmål likegyldig?»
høyeste hold, tross general- Vil ikke en eneste represenstabens anbefaling?»
tant trekke det frem ved en
«Den engelske plan var: interpellasjon;
Okkupasjon av Stavanger og
ødeleggelse av Sola flyplass,
deretter tilbaketrekning av Professor Sverre STEEN i
«RIKSRADSFORHAND.
de engelske tropper FØR
LINGENE»
tyskerne kom (kfr. DERRY).»
Lite forenlig med den et«Jo svakere Sola-forsvaret terpålagede krigerske holdvar dessto lettere kunne den- ning hvori fantomet «almin(Forts. side 8)
ne plan gjennomføres,» fort-
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Britannia blir angrepet av
krefter som faktisk tar sikte
på å ødelegge vårt nasjonale
samfunn slik vi kjenner det
eller forestiller oss det. Den
kjennsgjerning at de samme krefter arbeider i andre
vestlige land og er kommet
enda lengre der, er ingen
trøst. Når vi tenker på en
fiende, forestiller vi oss ham
fremdeles som væpnede divisjoner, flyskvadroner og
ubåtflåter. Men en nasjons
eksistens blir ikke alltid
truet på samme måte. Britannias fremtid er like meget truet nå som da keiserriket Tyskland bygget kryssere eller da nazistene gjenopprustet. Faktisk er faren
større idag, nettopp fordi
fienden er_usynlig eller opptrer i forkledning slik at
hans anslag og fremskritt
skjer nesten ubemerket. Da
Tsjekkoslovakia ble lemlestet eller Østerrike annektert
eller Polen invadert, kunne
man i det minste registrere
at et maktskifte hadde funnet sted. Men de siste tre
årene har minst like skjebnesvangre begivenheter unlllatt å utløse lignende varselsignaler. Mens vi er i ferd
med å velge nytt parlament,
øker truselen, som slike farer gjør, i aksellererende
tempo. Tidligere har andre
nasjoner forholdt seg blinde
og likegyldige overfor en
økende fare innenfra inntil
det var for sent å redde dem.
Hvis vi skal unngå samme
skjebne, er det på høy tid
at vi får øynene opp. Første
betingelse for selvforsvar er
at vi skjønner hva vi har å
frykte. De siste tre-fire årene
har vi sett Amerikas universiteter bli ødelagt. De er nå
ikke bare skueplass for stadig vold og uorden, men eksisterer og administreres
utelukkende på fiendens vilkår. De befinner seg utenfor
autoritetens kontroll. I samme periode har vi sett den
samme fiende ikke bare terrorIsere den ene europeiske
by etter den andre ved studentdemonstrasjoner, men
også styrte en av de sterkeste
regjeringer i Europa. Her i
landet har vi sett læresetene
være gjenstand for systematiske trusler, underkuelse og

Da overlege Scharffenbergs hundreårsdag ble feiret 23. november 1969 talte
man seg varm over ham i
den brede alminnelighet.
historiske
Scharffenbergs
innsats efter 1945 ble hverken nu eller ved hans død
nevnt nesten med et eneste
ord - unntatt i et par linjer av Sverre Hartmann.
Scharffenberg drev med det
store norske tabustoff i det
siste avsnitt av sitt liv, nemlig i artikkel- og avhandlingsform å detaljere det
som han uttrykker slik i
Morgenbladet 26. mai 1950:

I
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Slik begynte

ordnes i et total-opplegg for 1940) til dens tilbakekomst
okkupasjonstidens - og ef· (7. juni 1945). Var Norge
terkrigstidens historie.»
virkelig «i krig» og «alliert»

hele den tid eller i det hele
Dette store og rosverdige tatt efter sammenbruddet 'av
prosjekt er ikke (som Skod- det norske hovedkvarter (15.
vin antyder) avhengig av pri- april 1940)? Forbausende
vat initiativ, heller ikke av nok er denne historie ennu
pengemidler, men av frigi- ikke skrevet og man må hovelsen av offisielle dokumen- veds'akelig stole på Paul
ter overensstemmende med Hartmann og Unni Diesen.
den norske 30-årsregel, og
- Pressearkivene om de
jeg håper på 'loven om of- forskjellig anslåtte 40000
fentlighets forvaltning'. Som eller 70000 nordmenn i SveAftenposten ganske riktig rige under den tyske okkuskriver i en redaksjonell ar- pasjon, innbefattet «polititikkei om dette emne: «Det troppene» under Harry Søer alminnelig erkjent at et dermann. Hva var deres stademokratisk samfunn bare tus og rolle?
kan eksistere og virke på ba- Arkivene til' den uhelsis av åpenhet og tillit, med dige «Norwegian Brigade» i
almene rettssikkerhets-ga- Skotland under kommando
rantier og en effektiv parla- av skotten, general R. Stementarisk og konstitusjonell wart. Hva val' dens. kvalitet
kontroll av maktens forval- og status?
tere.»
- Arkivene til AdministraDet er sannelig på høy tid sjonsrådet. Var det en «reat dette utmerkede prinsipp gjering»?
blir tatt ibruk av «maktens
- Beretningen om norsk
forvaltere» når det gjelder forretningsaktivitet i Norge
'de papirer som er nevnt i under den tyske okkupadet efterfølgende.
sjon. Hvor meget «kollaboFør disse papirer frigis rasjon»? (Nemnda for Indukan det ikke skrives noen stri og Omsetning).
endelig eller bare forståelig
Oslo politis arkiver
historie om Norge og den (OPA) sitert i den halvoffiannen verdenskrig:
sielle bok «Norway and the
- Norsk diplomatisk kor- Second World War» (Skodrespondanse med England vin, Riste, Andenæs). Omog Frankrike forut for «9. fatter de også to av de tre
april», som kunne for eksem- dokumentmapper inneholdpel forklare hvorfor britiske ende papirer som var til foroffiserer fikk lov til å inspi- del for Quisling, som ble
sere Narviks befestninger levert av hans utsendinger
(31. des. 1939) og hvorfor til Akebergveien fengsel,
Colonel Maleolm Munthe Oslo (8. mai 1945) og som
fikk lov til å opprette en fremdeles er «savneb>?
British Combined Forces - Påtalemyndighetens do«kommando» på Sola fly- kumenter og korrespondanplass (2. april 1940) forut se fra 1945 av om «likvidefor de tyske og allierte inva- ringer» av sivilpersoner fosjoner. Var Norge virkelig retatt under den tyske okkunøytralt? .
pasjon og om hvorfor det
- Efterretningene sendt ikke ble foretatt vanlig efterav «Captain Eric Smith» fra forskning slik Aulie antydet
det Kongelige Slott i Oslo da han var rikspolitisjef,
til London på og før «9. ap- men som ikke ble fulgt opp
ril». Hvilken rolle, hvis da han ble riksadvokat.
noen, spilte det norske og/ Hvilke personer og eller
eller det britiske kongelige organisasjoner var det som
hus i «aprildagene»?
grep inn og hvilke avtaler
- Den fullstendige liste ble eventuelt truffet?
over advarsler som NyDokumentene fra Lond~
gaardsvoldregjeringen mot- administrasjonen om godtok om en forestående tysk kjennelse av «likvideringer»
invasjon med de tilsvarende i Norge. Hvem var det som
ministres protokoller. Var hadde det konstitusjonelle
det tyske angrep av Oslo, ansvar for disse folkerettsLondon og Paris betraktet stridige handlinger? Og hvorsom en beleilig «provoka- for opererer de offisielle
sjon» for en alliert okkupa- oppgaver med et alt for lavt
sjon?
tall på «likviderte»?
- Dokumentene til den
- Fremfor alt, den 25 år
norske legasjon i Stockholm gamle innstilling fra Den
omfattende aktiviteten til militære UndersøkelseskomHambro, Koht, Hjelmtveit, misjon (MUK), som fremMowinckel og andre i løpet deles hemmeligholdes. Hvorav april-juni 1940. Ble det for? Dr. Scharffenberg spurplanlagt et modus vivendi te om det for år siden? Er
med Tyskland hele den tid? det noe å skjule?
- Dokumentene til the
Hva private papirer angår
Royal Norwegian Govern- ville det også være av intement in exile fra dens an- resse å ha Nygaardsvolds
komst til London (10. juni dagbok, Paal Bergs doku-
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(Forts. fra side 1)
lands guddommelige rett til
(forts. fra side 1)
ter problematisk for britene. å tukte de frekke tyskerne. nektet alt kjennskap til innTyskland hadde nemlig i fle- Britiske aviser og BBC var til sent på året 1947.
re år drevet en voldsom eks- adskillig forsiktigere i sine
Skodvin gjenga også Ruport-offensiv, og var i ferd uttalelser. De gikk meget stil- ges proklamasjon slik: «Krimed å utkonkurrere Eng- le i dørene. Fasaden måtte gen fortsetter på andre fronland på verdensmarkedet. som sagt være i orden. Men ter. Norge er med i striden
Tyskerne laget varer som vår allikevel var det lett å merke der» (s. 35 «Mellom nøytrale
like gode som de britiske, forbitrelsen mot Tyskland og allierte», 1968), mens den
og ofte bedre, og de solgte også der. Derimot la de jevne korrekte tekst selvsagt var
varene til langt gunstigere alminnelige briter ikke skjul «Nordmenn er med i striden
betingelser. Varer MADE IN på sin mening om den kom- der.» (Mine uthevelser). DetGERMANY vant stadig ter- mende krig. De hadde for- te er viktig eftersom «Norreng i kampen om markede- resten en merkelig naiv opp- ge» innebærer at Norge som
ne, og England sakket akter- fatning om hvordan den vil- stat forble i krig, mens
ut i konkurransen. Situasjo- le arte seg. De forestilte seg «Nordmenn» innebærer at
nen ble efterhvert uholdbar den som en blokadekrig. de fortsatte å kjempe som
/for britene. De forsto at på Nordsjøen og Kanalen skul- frivillige hos britene.
.
lang sikt kunne resultatet bli le sperres med solide U-båt-.
en økonomisk katastrofe for nett, og derefter skulle tys- . ~hk~ metoder vek.ker Ikke
dem. Spørsmålet som meldte kerne sultes til fornuft (!). tI.lht til. at ~erske mfor~aseg var naturlig nok hva man Det ville bli en human og sJoner VII bh behl:~.ndlet faIr.
skulle gjøre for å ta inner- blodfattig krig som England Når ~lt ko~mer til alt, så er
svingen på den farlige tyske kunne starte med god sam- «k~pltulasJonen» . hovedkonkurrenten. Hvordan skul- vittighet. Så enkelt var det, strId~spørsmål~t 1 «r~ttsle man vinne tilbake de tap- trodde de. Hitlers forslag om opp~Jør~b>. HVIS N?rg~ Ikke
te markeder? Hvilket middel et forbund mellom England var l kr~g efter 10. Jum 1~40
var redningen?
og Tyskland ble avvist med var det Ikke noe «landssvIk»
England besluttet å bruke hån og forakt.
efter den dato.
sitt gamle og velprøvete midMen så var det påskuddet
Hvis dette punkt ikke kan
del - KRIG. Det syntes å til å erklære krig. Det var bli håndtert skikkelig i Norvære det eneste brukbare ikke særlig vanskelig å finne. ge burde det bringes inn for
alternativ som kunne redde England bestemte seg for å internasjonal domstol.
britene fra å bli konkurrert ofre Polen, Secret Service
sønder og sammen på ver- arbeidet hurtig og effektivt,
3) Skodvin kommer tilslutt til
densmarkedet. Men de måt- og resultatet viste seg snart.
det generelle historiske krav:
te først ha et Skikkelig på- I begynnelsen av 1939 oppet «prosjekt som skal innskudd til å erklære krig. De sto det plutselig en voldsom
kunne naturligvis ikke si anti-tysk stemning i Polen.
som sant var at de erklærte Den begynte ikke litt efter overfallsmann». - Og EngTyskland krig fordi tyskerne litt, men utviklet seg eksplo- land erklærte krig. Noen tivar for flinke til å selge va- sjonsartet, som om noen mer efterpå hadde den brirer. En slik åpenhet ville hadde trykket på en knapp. tiske flåte satt en effektiv
gjøre britene helt umulige Ondsinnede anti-tyske de- stopper for Tysklands overi verdens øyne. De måtte ha monstrasjoner brøt løs som sjøiske handel. Britene hadet absolutt vanntett og he- en storm, og utartet til flere de nådd sitt mål.
derlig påskudd. Fasaden stygge mord på tyskere i
Men så skjedde det at ogmåtte være i orden. En for- Polen. Med tanke på de sam- så Russland gikk til angrep
del ville det være å frem- taler jeg hadde i England på Polen. Det fredselskende
stille Tyskland som en stygg året før, ble jeg klar over Russland under ledelse av
busemann som ønsket å det som skulle skje. Jeg var sin store sønn, fredens faneslavebinde Jordens folk. Da ikke et øyeblikk i tvil om at bærer kamerat Josef Wasville krigen få preg av et nød- England var ute efter sitt sarionowitsj Stalin, overfalt
vendig korstog til menneske- påskudd til å starte krig, og Polen fra øst og okkuperte
hetens frelse, og straks bli jeg følte en dyp avsky for halvparten av landet. Dette
akseptert ay verden som en britenes kyniske spill. Men overfall forårsaket imidler«god» krig. England var ikke samtidig kunne jeg ikke la tid ingen britisk krigserklæi tvil om hvordan dette skul- være å beundre det tekniske ring til Sovjet-Russland, noe
le gjøres.
Imesterskap i kjeltringstreke- man egentlig burde ha venJeg bodde i England et års ne. Det var utrolig med tet, da russerne hadde gjort
tid før krigsutbruddet, og hvilken smartness tyskerha- nøyaktig det samme som de
jeg glemmer aldri hvor for- tet i Polen ble regissert. Jeg fæle og brutale tyskerne.
undret jeg ble over all pra- forsto at folkene i Secret Men forklaringen er naturtingen om krig. Selv nøk- Service var kunstnere i sitt ligvis at Sovjet-Russland ikterne og forstandige briter fag.
ke var noen trusel for Engla ikke skjul på at de be- Utover våren og sommeren lands handel og eksport.
traktet krigen som en tvin- 1939 steg tallet på drepte
Slik begynte den annen
gende nødvendighet. Flere tyskere i Polen, og polakke- verdenskrig, og den ble starforretningsmenn
fortalte ne feiret mordene som helte- tet utelukkende av økonomeg uten omsvøp at den gjerninger. Berlin protester- miske grunner. Men de protyske eksport-offensiven var te skarpt mot ugjerningene, fesjonelle hjernevaskere i
en dødelig trusel mot Eng- men til ingen nytte. Morde- Ustvedts revehi liker ikke
lands økonomi. «Allerede nå ne på tyskere fortsatte, og denne versjonen, og tviholhar vi kniven på strupen, tysk eiendom ble plyndret. der krampaktig på myten
økonomisk sett, og vi kan Da rykket Wehrmacht inn i om Englands altruisme. Derikke sitte rolig og vente til Polen. Dermed hadde Eng- for tror fremdeles de fleste
halsen blir skåret over på land scoret sin goal. «Se nordmenn at det snille Engoss. Vi må la flåten kvele hvordan de grusomme tys- land gikk til krig i den edle
Tysklands oversjøiske han-I kere overfaller det snille og' og fromme hensikt å redde
del». - Slik talte mange bri- fredelige polske folk», sa menneskeheten fra Hitlers
ter allerede i 1938, og de had- London. «Det er Englands tyranni.
de meget overbevisende ar- hellige plikt som de små na- I Det er fristende å si: Akk
gumenter. Fremfor alt var sjoners beskytter å føre I du hellige enfoldighet.
de hellig overbevist om Eng- krig mot en slik barbarisk
OLE NILSEN
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Hva Powell står for
I

(Forts. fra side 4.)
I til at smile. Det lød nærmest (Forts. fra side 5)
.
visse hold. Utnyttelsen av
Dage været en daarlig Kam- som om han var Sønderjyde. slik begivenhet er slutten på det som kalles 'rase' er en
merat, trods den, mød Fjen-I «Kammerat, Rejs Fanerne, en ydmykende historie og felles faktor som binder fienden med aaben Pande, hvad I de røde Stridsfaner med det ikke snarere begynnelsen? dens operasjoner sammen
enten han lusker eller ligger hvide Kors. Jeres gamle
En del av den britiske hær på flere forskjellige fronter.
i Baghold. Verden og' Ves- Korsfarer Fane, som to tjenestegjør i dette øyeblikk De siste tre-fire årene har vi
terlandet tilhører os, de frie Gange før har vajet i Ester- i en provins av the United sett den ene storbyen etter
nordiske Mænd, os der brag-Illand over danske Hære, i Kingdom. De er ikke i Nord- den andre i USA bli fortært
te Lyset til Verdens Folk og 1219 og 1919 og i 1944, da Irland for å undertrykke av ild og kamp alt etter som
skabte den hvide Mands I der kun var enn, men den opprør eller avverge inva- stridsmaterialet ble kastet
straalende Tid. Asiens Folk var der. Jeres rødhvide Fane sjon, selv om begge deler inn i anarkiets smelteovn i
samler sig til den afgørende bør blive Vester landets Sam- kan bli islett i et fremtidig form av negerinnvandring
Kamp mod Vesten, og Fol- lingsmærke, det Banner, begivenhetsmønster. De er til nordstatene og deres forkene hinsides Havene er hvorunder den bedste Ung- der fordi uorden, anstiftet mering der.
dømt til Nederlag, indtil de dom samler sig til Kamp, med hensikt som et maktDet er lagt opp til at 'rase'
lærer af Fortiden og sætter Kammerat kald Heltene til middel, på et hengende hår skal spille en viktig, kanskje
vore Idealer i Højsædet. Daad kald Tyske af alle hadde ødelagt siviladminis- avgjørende rolle i slaget om
Kammerat, kald Frænderne Stam~er kald Bjergfolkene trasjonens myndighet og for- Britannia. Dets fiender må
sammen, gaa i Kamp, poli- fra Svejt~ og Østerrige, kald di det er ring~ utsikter til a~ h~ stått uf?rs~ående overfor
tisk, økonomisk, kulturelt og Bønderne fra Flandern og denne myndIghet skal blI SItt ubegnpelIge hell mens
memleskeligt.
Holland og de stædige Fri- gjenopprettet i sin fulle de så antallet vest-indiere,
Kammerat, du husker Ti- sere kald de kække Nord- kraft. At fienden har utnyt- afrikanere og asiater konden ved Narva. Danskerne mæ~d de dristiue Svenske tet religiøs splid, er omtrent sentrert i de større byene
holdt Grenaderhøjden, og og de 'ukuelige Finner. Kald like tilfeldig som om en mob nærme seg to millionersDøden gjorde hver Nat sin dem alle til Kamp for Ves- skulle avfyre rake.ttvåpen ~er~et uten at D:0e? minkHøst. Du husker den unge ter landets nye Folkerejs- fra en byggetomt l nabo- mg I veksten var I sIkte.
Dansker, med de graa øjne, ning.
laget. Og heller ikke er reliFolk som er oppmerksom
hin Nat, da han vandt sit
«Unge Bataljoner bringer giøs splid det. eneste ~om på anarkiets ~r~mskritt, ønsRidderkors og reddede hele Haabet frem paany», skab. kan l~tnyttes. Pa denne sIden ker mer polItI, mer straff,
Bataljonen ved uforfærdet 02' former Ungdommens Ba-! av St. Georgs-kanalen er mer makt. Alt sammen kan
at stride mod Fjenden alene t;ljoner fra hele det mæ g brennb~rt materiale ,?litt være viktig nok, men er i seg
mod Overrnagten.
tige germanske Rige fra sanket l flere år og det Ikke selv maktesløst og kan øke
Du husker Hauptsturm- Nordkap til Adriaterhavet.' uten en bestemt hensikt på fiender;ts . arsen~l. der~om
ftihrer Jan van Njiemdeck, fra Sydtirols stoute Bønder
slaget lkk~ samtI~Ig utkJemsom kom frivillig helt fra til Dalarnes djærve Bierg- I
.
. . . pes og vmnes pa det moJohannesburg. Han satte al- mænd og de norske Fj~ldes ~ at føre sm Fylkmg til SeJr? ralske område. Det avgjørtid Humøret op, naar han uforknytte Stridsmænd. _ Je~ tror det. Søg ham og ende er å gi ordene fornuft
fortalte om Boernes Kamp Om Natten, naar jeg rider r~Js ddet Banner, som Jarle.l' og nonsense, sannhet og memod Zuluerne og Briterne. ene ad de gamle Sogneveje gJo~ e f~rhen og kald til ningsløshet sitt gamle innSagen er den, at vi fører møder jeg Fortidens IvIinder: Stnd. G,:v ~e ~ frygtso~~~ hold ti!ba~e, og de~ er allesamme Kamp; -at være eller Minder mellem vore ger- Mod, læ... de l,.ække Lydl~- rede na sa vanskelIg at det
ikke at være det er Sagen. manske Brødre
mellem hed <?g Mand~tugt og smIl konvensjonelle og anstenVesterlandet 'er sygt dets Danske og Tyske Svenske og de tVIvIende til Kamp, men dige samfunn anser det for
,
. '
før den under det smukke umuli2'
l~ngdom uden Tro og ~yst Norske, østerngere og Baye- .Korsbanner 'bring ej Taaber""
til Kamp, Mænd er gjort re, men ved østersøen har' n M tO"
blødaktige og sande Krige- jeg set de stolte Skibe som kl
a gf
sky Hadet, som
FARLIG EKSEMPEL
•
•
'
I
un
er
res nordIske LIver foragtet bragte Danskernes Korsfa- V·· . or
K Trælle. Før lukket
k Har dere noen gang undret
E s terIan,
d Svea- Lansen
IZlr l for
ampen,
men sæn
og f orh aane t .
. .r~rh ær t'l
l
en tapper
Mod- dere over hvorfor meninger
Danskerne sang altId: nget ,som. s~ndte f~aader af stander. Lyd Hvide Krist og som d.e fleste helt n~turli~
«Forbyd o~ og haan os I syenske Vlkmge~ til 0arde- følg hans enkle Læ
d t har, sa snart noen vager a
~ænd af l Dag», Han tav nke og norske til Brmtland, gjorde Riddere i svu;;~e
uttale dem offentlig, øyebliklIdt og fortsatte:
hvor de skabte Kultur og der Rejs Folkefællesska- kelig blir stemplet som 'øm.
..
FreI?gang. Fra Vesterhavet bet~ enkle Bud kast Klas- f~ntlige', 'ekstreme', 'eksplo«Saa reJser VI Fal1E~n med har Jeg 0I? Natten set de for- sehadets og K~ngemagtens SIve', 'utillatelige' og angreKorsbanner hVIdt
revne SeJI fra de hollandske Dumheder . Ha et n M'd- I pet med en voldsomhet og
og gaar geD:llem DanIl!ark log engelske Flaader i Kamp. I gaardSorme~. L:d v~rulv~n giftighet s<?m er helt ukjent
med seJrende Skndb). Tænk, Kammerat, om de I hyle alene paa Kirkegaarden når det gjelder debatt om
havde lystret saI?me Fører, efter vort Blod.
rent 'politi~ke emner. Det er
Oberstens Gengivelse af samn:e Flag, hVIlken Kraft
.
fordI angnperens makt helt
det danske Sprog, fik mig og hVIlken Styrke. Nu blødte I Lad Fennsiulven rase end- og holdent beror på at han
de som Ørne og rev ,hin- nu en Stund. Før Korsfanen klarer å hindre folk i å beandens Bryst.
s?m Banner og l~d .Germ~- gripe hva som skjer og si hva
menter og Terje Wolds egen
Men Kamp og Sejr er Fri mens gamle Bud ~Il sme Kn- de ser. Det mest fullkomne
forklaring på overgivelsen av Mænds Løsen. Fremad I gere, Troskab, PlIgt og Ære. og farligste eksempel på
den norske hovedstad «9. kække Sønner af Svitjod,
Kamme~at, I Nattens Mør- denne prosess er det emne
april», for hvilken han, det tapre Germaniens Kri- J:e hører Jeg de unge Batal- som med vitende og vilje
ifølge Kristian Welhaven, gere, Kammerat, rejs Haa- Joners Fodslag, du er ung, feilaktig kalles 'rase'. Det
var personlig ansvarlig. (Af- bets unge Faner, kald den du kan endnu naa at stride blir sagt til folk i dette land
tenJ?osten 5. okt. 1963 og 22. vildførte .ungdom t~l Kamp, bag de stormklædte Skarer at de ikke må bli alarmert
apnl 1965).
brug Fortidens Bednftersom og høre de Kækkes Sange og ikke nære uvilje overfor
Kansk~e de britiske. kabi- det, de, forpligter og rejs og fornemme vor Ungdom den vest-indiske, afrikanske
nettspapIrer fra 1940 VII kas- paa Rumerne af det Vester- paa March, Kammerat Før eller asiatiske befolkning
te noe lys over denne gamle land, den nye stolte Byg- Fanen frem, det haster.» - som vil stige til flere milli~istorie neste år. Det er på ning, som hedder D~n Frie
- - Der var Stillhed i oner. Hvis de gjør det, er de
tI~e! ~orske og utenlandske G.ermanske Forsarnlmg? .et i Stuen. Katten strøg sig op 'fordomsfulle',
'rasistiske',
.hIstonkere kan da. komme Rlge med hundrede af MillIo- : ad Oberstens blanke Støv- 'ukristelige', og 'unnlater å
Igan~ med «real b~smess» og ner af Verdens bedste Folk, Iler. Han rejste sig, trykkede foregå resten av verden
korngere b~re~mngen uten stærkt nok til at trodse min Haand, gav mig det sid- med et godt eksempel'.
f~ykt eller. vmnmg. ~ller må østens H?rder og V~stens ste Blik fra sine varme øjne
En vanlig situasjon og et
VI vente til alle angjeldende a~ dødsdnft. dømte SpIllere. I og ~orlod Stuen..
fremtidig prospekt som for
er døde?
Fmdes der Ikke blandt GerLIdt efter hørte Jeg Hov- bare få år siden ville ha foreRALPH HEWINS
maniens ypperste Stammer, slag. Den flamske Oberst kommet alle, ikke bare utåle(M.A., Modern History, en Høvding, en Fører, en red bort i Natten. - llig, men rett ut sagt utrolig,
Oxford)
ung blond Staller, som evner
Junker Jørgen
må fremstilles som hilst vel-
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kommen av alle rett-tenkende mennesker. Folk skal
tvinges til å si at svart er
hvitt. Aviser som Sunday
Times brukte så sterke ord
om det å kalle et barn født
av engelske foreldre i Peking
engelsk og ikke kinesisk, eller et barn født av indiske
foreldre i Birmingham indisk og ikke engelsk, at de karakteriserte det som «utslag
av fantasier om raserenheb>.
Det er til og med kjettersk
å si noe så opplagt som at
engelskmennene er en hvit
nasjon.
Enten de som gjør det vet
det elle~ ikke
d~nne fremgangsmate - a hjernevaske
ved å gjenta opplagte meningsløsheter - et uhyggelig og dødbringende våpen.
Til syvende og sist gjør den
flertallet som er utsett til å
være ofre for vold, revolusjon eller tyranni forsvarsl~s~ ved å berøve d~m evnen
tI.l a tenke og ved a overbeVIse dem om at det de trodde var rett er galt.
Prosessen er allerede komme~ .faretrue~de langt når
pollt~ske pa.rtIer ;:red ~t <?ffentlIg valg Ikke vager a dISkute re et emne som er resultatet av, og hvis løsning avhenger av politisk handling
og som for millioner av vel~ere ove::skyg~er alle andr~
l betydmng, eller når polItiske ledere kan hypnotiseres til å godta fiendens slagd
' r t· k' , k . te
f.r ; so~ r~ lSd IS U tn~ 19??g ru e em mo sme
polItiske kolleger som de har
t fort ro l'Ig
s t·a tt·l et l'IVS l
ang
forhold til .
Vi får høre at på universitetene bør utdannelsen og
de disiplinære forhold fastlegges av studentene og at
studentenes representanter
bør stå i spissen for institusjonene. Dette er tøv, rendyrket nonsens, men det er
tøv som det allerede er obligatorisk å godta og føre i
munnen for akademikere og
journalister, for politikere
og partier, og det skjer under trusel om utskjelling eller fysisk overlast.
Vi får høre at de vestlige
lands økonomiske velstand
er skjedd på bekostning av
resten av verden som er blitt
så fattige at de 'utviklede'
land skylder regjeringene i
u-landene en skatt i form av
'hjelp'. Atter en gang nonsens, rendyrket sludder, men
det er sludder som i den
grad har gjort inntrykk på
folk i vestens land, leg og
lærd, men særlig på pre steskapet, at de er begynt å
skamme seg over hva vestens
intelligens og energi har utrettet og synker på kne for
å be om unnskyldning for at
de er sivilisert og ber om å
bli fornærmet og ydmyket.

I

er

I
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STAKKARS GREKER

En gresk professor har
gått til sultestreik i fengslet
fordi han vil protestere mot
juntaens umenneskelige be:
handling av fanger. Det er 1
grunnen rart at man idag
går til sultestreik, da man
har mat nok. I de norske
konsentrasjonsleirene etter
krigen var man faktisk nødt
til å sultestreike da matrasjonene var ytterst mangelfulle.

*
OM AMERIKANERNE

DENNEGANG VAR DET

ARBEIDERB~ADET

som av~~ste DAGBL~DET
som nazIJeger. R~daksJ0D:en
oppdaget under sme studIer
av kollega AFTE~POSTEN
en annonse med Innbydels~
til dannelse av et nytt pc;>htisk parti i Norge. <?g .shkt
noe skal man naturhgvls ha
seg frabedt. Derfor .st?rt
oppslag om «NyfascIstIsk
parti» og vakt i gevær hos
alle gode demokrater. Trass
iherdig klappjakt lykkedes
det ikke bladet å komme på
skuddhold av annonsens
skumle opphavsmenn og
Aftenposten visste heller intet. Der hadde man tatt imot
betalingen for annonsen
uten å spørre om annet og
mere. Det som særlig var
det nydemokratiske ARBEIDERBLADET en torn i øyet
var det som i annonsen var
anført som punkt 5 i partiets
program: «Forbud mot utenlandske arbeidstageres opphold og arbeide i Norge. Forandring i lov om utlendingers rett til å oppnå norsk
statsborgerskap.» For som
kjent stemte omtrent alle arbeidere i Wolverhampton på
den Powell som gikk til valg
på lignende synspunkter, og
i demokratiets verden er det
jo partipolitikerne som skal

bestemme og ikke folket.
Den norske Powell, lektor
Hoaas fraskrev seg ellers
kjennskap til annonsen, men
gav uttrykk for sympati med
annonsørene. Så vil da tiden
vise om annonsørene er
skremt til god demokratisk
orden igjen av det nidkjære
blad.

I

*

EFTER EN SLAPPHETSPERIODE,

hvor den utrettelige injurieforfølger Harry Lindstrøm
vant småsei re over injurierende aviser hist og her, har
norsk rettsvesen strammet
seg opp igjen til forsvar av
statsmaktene og samfunnets
mektige. Lindstrøm har tapt
flere saker og er ilagt svær~
saksomkostninger for a
bringe ham til taushet efter
gammel velprøvet metode.
Blant annet tapte han naturligvis saken mot AFTENPOSTEN. Men. Rocambole
var ikke død. Lmdstrøm har
anket til HøYE!sterett ~)V~r
uriktig lovforstae~se, ~nktIg
lovanven~else, f~IlaktIg bevisvurderm~ og lItt mer~ enda. En får Sl han er en vlrkelig optimist på bakgrunn av
samme H~yesteretts domsvridninger l Løbergsaken!

S venge.
utenn'ksdeparte·
mentet i Bonn vil gå !ettens
vei mot forlaget Askild och
Karneku!l i Stockholm om
nødvendIg.» Bakgrunnen for
den prosess som bebudes
mot det svenske. forla~ er at
Bayern efter kng~n tIlegne~
seg «forfatterrettIghetepe ~
henhold til en beslutr;mg 1
det allierte kontrollradet»!
Så kom ikke og si at tyveriet
ikke er i orden! Det svenske
forlag på sin side hevder å
ha kjøpt rettighetene av for:
laget Franz Ehler allerede l
1941, men tyskerne påberoper seg foreldelse! Det tyske UD viser ellers til et vedtak av 1967 om at «Mein
Kampf» prinsipielt ikke
skulle offentliggjøres på
nytt, «selv ikke med kritiske
kommentarer.» Så redslen
for Hitlers ord er altså like
stor fremdeles. Og det virker
vel på bakgrunn av det litt
komisk når Jon-Hjalmar
nevner at mange tyskere
kjøpte boken, men få les~e
den og tilføyer at «Kanskje
ville både de og mange utenlandske politikere. skjØf:Lt
bedre hva Hitler VIlle hVIS
de hadde kikket nærme:e
på hva han skrev. «Mem
Kampf» var et avslør~nde
dokument - -». Når VI stadig er vitne til alt det underlige Hitler tillegges ut fra
det han påståes å ha skrevet
i denn~ ~ok, så må det vel
være nktIg at de mang~ senere produsenter av Hltle:r planer ikke har lest «Mem
Kamp!» og vi er faktisk tilb eli til å tro at heller ikke
J~~-H1almar har det. For de
er da vel ikke bare skrønemakere allesammen?

SN
O

Den franske filmskuespiller Alain Delon sier i forbindelse med et forestående
besøk i USA: «Det er godt
det bare dreier seg om fire
dager, for selv om Amerik~
har mange fascinerende Slder, gjør gjennomsnittsamerikaneren
meg
helt
kvalm. En amerikaner alene
er verre enn en tysker og
franskmann til sammen.
«Dette sto skrevet i Dagbladet», hadde vi nær sagt.

ERDEN

*

DEGENERERT UNGDOM?

Eric Brundon og The AnimaIs (en støygruppe) presenterte seg selv på Lisebergs Pop In med en film - som var en parodi på
Kristus - evangeliet og nazismen. Selve showet var
effektfullt infernalsk og besettende. Publikum var entu*
siastisk. Lyseffektene utrolige og de stemte vel ove~ens
GEIRR TVEITT,
med Animals hete mUSIkk. ikke mobilisert våre strids. . t'd hørte til kretNoen verre?
)
som l sm. l
'RAGNAROK
krefter? (Uthevet her .
sef:L ~n;tkrmg
.
-0-«Like fra krigens første hVIS VI Ikke husker fell, har
dag ble den sittende regje- vært rammet aven brannring utsatt for en nådelØS katastrof~ som ø.dela hans
kritikk, ivrig og til og be- uerstatteh~e ~amlmg av nogynne med
virkso~t
under- ter og antIkVIteter.
(Forts. fra .s~de ~)
.
støttet
av tysk
propaganda.
*
nelig moblhs~rmg». mngar Det var mange som' hevdet
som en av rosmene 1 pølsen at også regjeringen ikke hader det faktum som heter de holdt mål, likesom våre KOMISK SLUDDER?
norske fr~mskutte ~ord- venner, våre allierte og enARBEIDERBLADET har
menns
Rlksforhandlmger del av våre militære ledere. bragt en kronikk av Alvar
med tyskerne sommer~n Disse pessimister så svik Alsterdal om «Sions vises
1940. Par~iene. had?-e ~tIlt på alle kanter og nederlag protokoller». Kronikøren siopp kandIdatlIste. tIl R~ks- som utgangen på det he- er om denne bok, hvis forutråd! Hvorfor er Ikke dIsse le. Stemningen ble ikke sigel ser har slått så mirakuting påtalt for domstolene? bedre da tyskerne tok det løst til, at «Det er en djevels~
I pro~essor Sverre Steens kloke og vel beregn~de godt laget forfalskning». LlavhandlID:g. for Undersøkel- skritt å gi de norske krIgs- kevel skriver ARBEID~RseskommisJonen .av 1945, fangene fri 9. mai. Soldater BLADET i sin introduksjon
«Riksrådsfo~ha.ndlmgene», og offiserer strømmet ut av kronikken at «Sions vi~es
heter det pa sI?-e 8 om det over landet og berettet om protokoller er noe komIsk
tema som er gJen~ta~d for andres svikt på alle måter sludder.}) Hvem h~r så rett?
denne dOkumentasJon.
- etter det mi~itære neder- Bladet eller kromkøren?
« - - Det hadde også Ilag var folk h:e~ l landet enda
*
vakt forundring, ja forfer-· fullere av kntIk enn etter at
deIse og harme at vi - slik seiren var vunnet. (.Et. ut- PROSESS OM
så det ut for menigmann - d!"ag av Sver.re Steen. RIkS: «MEIN KAMPF»?
hadde vært så usselt forbe- radsforhandlID:gene,
hv?n
.
redt til å ta en krig. Hadde ovenstående .fm~es'på SIde
Den norske Vesle-Wlesen:
ikke vår regjering visst at 130-31, er gjengItt 1. «Norge thal, DAGBLA~ETS hets
krigen ville komme? Hadde og den 2. verdenskng: 1940 k~rresponden~ 1 Bonn, Jonden truffet de nødvendige - FRA NØYTRAL TIL OK- Hjalmar SmIth, meddeler
tiltak med en slik mulighet KUPERT: St~dier i ?-ors~ me?- ~tor fryd. at Brandtfor øye? Hadde den ikke samtidshlstone.» Umversl- regJermgen «vII. sette en
holdt et' sterkt nøytralitets-I tetsforlaget 1969.)
stopper for ~t «Me~n ~ampf)~
vern? Hvorfor hadde den
(Fortsettes)
av Adolf HItler blIr gItt ut 1

Mobiliseringen

o

PROLETAR UTEN JAGUAR

Det fulgte mange tragedier
i de britiske parlamentsvalgs spor. Blant annet ble
den tidligere britiske utenriksminister Brown vraket
og ser nå mørkt på fremtiden. Eftersom han ikke lenger kan heve de store inntekter som parlamentsmedlem og til og med statsråd
innimellom, så må han nå
selge både sitt flotte hus og
sin Jaguar. Det er ikke så
greit å være profesjonell
proletar heller.

*
SIGURD JORSALFAR I ISRAEL

En gate i den israelske by
Akko, 15 km nord for ~aifa,
er blitt oppkalt efter SIgurd
Jorsalfar som i år 1110 reddet byen som var omringet
av muhammedanske tropper. En noe pussig oppkalleI se får en vel si, eftersom
det ikke var for jødene den
norske konge sloss, men
tvertimot for kristendommen.
-0-

_.,. _________,_ .._____

#

___

KRI S T N EVE N N E R
Har du lyst til å treffe gamle venner i et åpent miljø? _ Kristne
Venner møtes den første fredag
hver måned i Colletsgate 43. Etter
en tale er det bevertning og anledning til selskapelig samvær.

I__

Neste
#

Møtetid ~l. 19.30.
møte bltr 4. september.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ANNELIESE PAROW

TANNINNSETNING
Trondheim
Gisle Jobnsonsgt. 5 _ v/LadeVI HØRER STADIG
moen kirke _ Voldsminde
ikke minst i pressen, fra den ,..__________..,
foran nevnte Jon-Hjalmar,
om tyskere som fremdeles
nidkjært dømmes for et
OG
kvart sekel gamle gjerninKierschowsgt. 5, Oslo 4
ger men vi hører aldri om
Telefon 377696
de 'som frifinnes. Vi utfylBoks 3214 -- Sagene
der derfor Smith-hetsen med
å meddele at den tidligere Ekspedisjonstid: Tirsdag til
kommandant Hassebrok i fredag fra kl. 10 til kl. 15.
Gross-Rosen, er frifunnet Mandag og lørdag holdes konfor tiltalen om mord på jø- toret stengt.
der. Karakteristisk for situa- Redaktør Melsom kan bare
sjonen er det imidlertid at
påregnes truffet efter forutgåretten uttrykkelig beklaget ende avtale.
ikke å kunne dømme ham,
Abonnenmentspriser:
men aktoratets vitner var så
lite troverdige og m?tsa Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr.
hverandre slik at det Ikke halvår i Skandinavia. Utlandet
var mulig selv for en tysk kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt
demokratisk rett av idag. En omslag innenlands: Kr. 60,får si at fru Justitia sanne- pr. år, kr. 30,- pr. halvår.
lig kompromiteres av sine
Bruk postgironr. : 16 450
tjenere både der og _ vi
Løssalg kr. 2,hadde nær sagt her.
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