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Sverre Harttnann botnber historieforfalskningen
Og påviser at både Ruge og hans nærmeste offiserer ikke bare avskrev eksilregjeringen, men også ville
samarbeide militært med tyskerne trass i den «fortsatte krig»

Storbrann i rosenes leir!
Norske offiserer som av «statshensyn» føler seg forpliktet til fremdeles å fastholde legenden om at Norge som stat ikke avsluttet sin krigføring med den avsluttende kapitulasjonsavtale på Bjørnefjell og den efterfølgende våpenstillstandsavtale for verdenskrigens varighet har det sannelig vanskelig nok med å bortforklare ubehagelige kjennsgjerninger. Spesielt vanskelig er det naturligvis å forklare
egen holdning dengang når den står i direkte strid med legenden. Saken er jo
nemlig kort og godt den at hvis Norges statlige krig ikke ble avsluttet i juni 1940
så lukter det landsforræderi lang vei av det disse offiserer foretok seg.
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Sverre Hartmann, som påny henger stille norske tropper til den rådet i. Det er jo ikke så ske forsvarsstaben, oberst
bjellen på katten
statlige fiendes disposisjon. greit å være en av hjørne- Adlercreutz,og at denne had·

I
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Så det er naturligvis ikke stenene for påstanden om
Disse betraktnin~er . har rart at generalen proteste- den fortsatte krig og så bli
fått aktuell .betydm~g I og Irer. Han hører jo nemlig selv, stilt offentlig til ansvar for
med dep artlkkelserIe advo-. til dem som føler seg for- denslags maskepi med fienkat Sverre Hartmann offent- pliktet til å fastholde legen- den som Hartmann påviser:
liggjør i ukebladet AKTU- den om «Norges fortsatte Og generalen benekter da ogELL, en serie vi kortelig om- krig».
så i pressen blankt kjennstalte i forrige ~ummer. All~Vi skal senere se litt nær- gjerningene. Dette er hva
rede første artlkkel førte tll mere på hva generalen dis- han sier:
at nåværende general Lind· ker opp med for å få to + to
back·Larsen indignert prote- til å bli seks og nevner her
Formålet med den aksjon som
sterte mot Hartmanns på- bare at general Lindbackfylkesmann Gabrielsen og jeg
visning av at daværende ma- Larsen slett ikke er den førforetok overfor Administrasjonsjor Lindback-Larsen sam- ste norske offiser som sporådet og som ble godkjent av
men med fylkesmann Gabri- lerer sitt rykte ut fra slike
Administrasjonsrådet, var å sørelsen i Finnmark efter vå- «statshensyn». Også general
ge for at norske tropper kunne
penstillstanden foreslo for Ruge og hans forhandler i
rykke inn i Finnmark så snart
Administrasjonsrådet å sette Trondheim, Roseher Nielsen,
tyskerne forlot Finnmark. Dette
opp en permanent norsk er i samme båt for var det
var vi sikre på ville skje ved
grensebataljon i Finnmark meningen å fortsette Norges
krigens avslutning om ikke før.
for sammen med tyskerne å statlige krig så er hele avTiltakene lå innenfor de grenser
hindre en eventuell sovjetisk talen i Trondheim menings- som kapitulasjonen mellom Ruge
okkupasjon av norsk områ- løs og militært forræderi av
og tyskerne hadde trukket opp.
de nordpå.
de største dimensjoner. Og
Operativt samarbeid med
Såfremt Norges krig mot de norske offiserer som med tyskerne har overhodet aldri vært
Tyskland fortsatte ville det- full vitende om at Norges
i mine eller fylkesmann Gabrielte n~turligvis være uhørt og krig likevel fortsatte medsens tanker.
faktlsk være et forslag om å virket til å fullbyrde dette
f?rræderi, son: ~atte seg p~
La oss da se litt nærmere
sme ~ont~rl~r Igjen og arbeI~ på det Hartmann legger
det pa å. u byrd~ det som 11 f,rem i sin første artikkel i
TrondheIm var b~ltt bestemt, AKTUELL. Innledningsvis
de kommer vel. l noenlunde bør det kanskje da nevnes
samme kategorI.
at i august 1940 begynte forSå general Lindback-Lar- holdet mellom Tyskland og
sen er ingenlunde den eneste Sovjetsamveldet å tilspisse
som ikke kan få fortiden til· seg i forbindelse med russiså stemme med den fortsatte ke planer mot Finnland.
krigføring, men eftersom Hartmann offentliggjør fohan er en av de gjenlevende tostatkopier aven rapport
av forgrunnsfigurene fra fra den tyske militærattache
dengang og ble trukket frem i Stockholm, generalmajor
i Hartmanns innledende ar-! von Uthmann, av 12. august
tikkel kom altså han først i 1940 til O.K.W. og O.K.H. I
skuddlinjen.
, telegrammet heter det at miDet er vel mulig at dette litærattacheen var blitt oppFylkesmann Gabrielsen, som tok kan ha forårsaket den store søkt av sjefen for efterretkonsekvensen av krigsavslutningen. forvirring han åpenbart ge- ningsavdelingen i den sven-
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de uttalt sin dypeste bekym·
ring for et umiddelbart forestående nytt russisk overfall
på Fin,nland i en voldsommere og hurtigere aksjon enn
i vinterkrigen. Hensikten var
å sondere den tyske innstilHng.

Også Quislings mareritt.
Her bør man kanskje erindre at Quisling allerede
under sine samtaler med
Hitler i desember 1939 mens
vinterkrigen pågikk hadde
talt Finnlands sak, men at
Hitler dengang hadde pekt
på finsk utakknemlighet i
forbindelse med den hjelp
Tyskland før hadde gitt.
Quisling mente imidlertid at
han hadde klart å få ham til
å se saken på en annen måte.
O~ det. viste seg ia~lfall at
HItler
I august 1940 Ikke .ro l'
.
Ig VIlle se på fortsatt rUSSIsk
ekspansjon nordpå.
Han beordret iallfall øyeblikkelig general Falkenhorst til å sørge for en tysk
militær forflytning av tyngdepunktet fra Sør-Norge til
Nord-Norge. General Dietl
fikk etpar dager senere sine
instrukser og det ble satt
·full fart på de tyske forberedeiser på alle plan. Av
Jahns nedtegne Iser noen dager senere fremgikk det at
tyskerne i denne sammenheng beslagla 1000 lastebiler
i Sør-Norge. De hadde også
beslaglagt all olje og bensin
på fat i hele Sør-Norge.
Transporten nordover var
meget stor, siterer Hartmann fra dagboken.
I Øst-Finnmark fantes det

Den marerittplagede general, Odd
Lind back-Lar sen

som kjent allerede norske
vaktavdelinger som ikke var
blitt demobilisert i henhold
til avtalen i Trondheim. De
sto via fylkesmann Gabrielsen under tysk kommando
og Terboven hadde sørget
for å markere de tyske interesser i området ved å heise
hakekorsflagget.
Men nå begynte man altså
å frykte for et direkte sammenstøt i dette område mellom tyske og russiske tropper. Og man regnet med at
russerne slik som i Polen
ville sikre seg sin del av byttet. Det er ikke underlig at
(Forts. side 6)

General Ruge laget en hemmelig
avtale med tyskerne, men forbød
offiserene å' omtale sakens rette
sammenheng efter annen verdenskrig.
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Tore Bergstøi har gått bort

ØSTFRONTEN

Under all kritikk

Musikkprogrammene
i sen & Vigeland med sitt søpN .R.K. er under all kritikk. pel og skrot burde pakke
De er Kristian Lange. Iste- sammen! Da jeg satt i Chat
denfor å sende Beethoven, Noir og hørte det redselsMozart og annen oppløften- fulle «Haar», sa jeg til sidede musikk som man kunne mannen: «Det er Kristian
glede seg over, sender han
Lange i N.R.K.!»
bare hyl og skrik ut i eteren.
Jeg vil foreslå Kristian
Det er fælt at man skal Lange som musikksjef i
betale kontingent til en per- Zululand. Her kan vi kun
(Forts. fra side 7)
son som plager oss ihjel.
banne hvis vi er så uheldige
strøm var de samme som
En kjent musiker som lei- å komme bort i ham. Men
etter krigen FORESTO ar· er studio hos meg, spurte vi har sluttet å banne. Vi
restasjonene av de 32.
hvorfor jeg hørte på Oslo. sier Kristian Lange istedet.
Dette siste skal ha vakt Jeg spurte da om ikke han
Enten kontrollerer han
endel kritikk, endog på frem- kunne tale Kristian Lange det musikalske oppkast som
tredende politisk hold. Det tilrette. Nei, Kristian Lange blir spydd ut fra N .R.K. Og
kan ha vært fra folk som nyttet det ikke å snakke til. da er han helt umusikalsk.
ikke riktig har forstått opp- Da jeg imidlertid spurte om Eller han lar alt seile sin
gjørets indre struktur, eller jeg fikk nevne hans navn i egen sjø. I begge fall er han
muligens noen som har næ- min avis, svarte han at Kris- ubrukbar som sjef. Men
ret bekymring for at det tian Lange ville han ikke N.R.K. har jo en dame som
siste tid mangfoldige timer. skulle få oppgjørets nasjo- bort i.
er musikalsk. Hvorfor ikke
Karakteristisk for ham var nalt-juridiske «make up» til Da jeg selv spurte Kristian erstatte Kristian Lange med
det også at han for ikke så å fl~sse av.. .
Lange om han ikke kunne la ElIa Arntsen?
lenge siden bygget seg sin
DIsse kntIkere mene~ at oss få høre noen komp osiSigurd Sylow·Creutz
egen kårstue på den gamle den lensmann og den b~tJent sjoner av Edv. Sylow-Creutz,
gård, som han elsket og som foresto arre~tasJonen der kun ville ha musikk med
skjøttet om på beste måte. av Hansteen og WlCk~trøm melodi, som for eksempel
•
burde ha trukket seg tIlbake «Sørgemus~k til Nina. og
Under okkupasjonen var etter krigen.
Edvard Gneg», som butIkk-\
' ~.
.
det en selvfølge at Tore
Men det ville vært en me- sjefen i Norsk Musikkforlag
I AFTENPOSTEN klIpper
Bergstøi ble utsett til byg- ningsløs gest: Det var kriti· likte så godt at han hadde vi efterfølgende leserbrev
dens ordfører og vi tror nep- kerne som burde ha trukket tatt et eksemplar med seg med tittel som oven anført:
pe Nore noensinne har hatt seg tilbake! Når de to d~ltok hjem, svarte han at det var
Hr. redaktør . .
noen bedre. Og eftersom i arrestasjoner under kngen, musikk som bare var skreI sin kronikk, lørdag 25.
utakk er verdens lønn måtte var det nettopp som hen- vet for tyskere og nazister, juli, hevdet Thorleif Boman
han bøte for innsatsen under holdsvis lensmann og be- så han kunne ikke bruke det at en sann og fruktbringende
det beryktede landssvikopp- tjent, handlingen var altså et nu!
kristendom bør være av samgjøret.
ledd i deres finansielle samMen hva med Sinding og me art som den man så i
.
. . • funnsfunksjon, og de selv m~d Monrad-Johansen, som Norge under okkupasjonen
Men l motsetmng tI~ sa uten noensomhelst N.S. eller jeg hadde den !!.lede å hilse 1940-45.
mange andre bøyet Ikke Nazi-sympatier:
L~nsman- på på Ilebu? O~ enn meget Uvilkårlig dukker der frem
Bergstøi nakken und~r ~ke~ nen ble alt i 1940 kjent for sjelden så kan han dog bru- noen ord som Kirkens anog t:ykket fra. en or ør å ha uttalt at «heller hun~re-I ke de~.
,. givelige herre kunne si til
samtId. Han kJempe~ for de år under tyskerne enn a få
Beethoven
Mozart og sine kjødelige landsmenn uns~nnhet og rett helt tIl det Quisling i spissen for s~m-I Schumann hører man aldri Ider romernes okkupasjon av
SIste. Så lenge han o~~~t funnet». Og haJ?-s dødbn!lg-j fra Kristian Lange. Når ble Palestina: «Når noen tvinger
var han ~n trofast og a b lY ende arrestasJonshaJ?-dlmg Carnaval eller Blumenstlick deg til å gå en mil, da gå to
deltager l Forbundets ~r el-, under krigen var helt.I pa~t spilt av Kristian Lange? Og med ham!». I det tilfelle var
de og var en sentral sklkke~- med det som fornuftIge, fl· Griegs Koneert en gang om <<11oen» identisk med romerse under årsn:øtene helt ~II nansielle overveielser n:åtte året! Ikke engang til under- ske soldater, som kunne rekfor et par ~r slde!l, da .en tII- tilsi ham. Der er ~a IJ?-tet holdning kan vi få melodi. virere tilfeldig forbipassertagen?e. hJ~rtesvikt h!ndret upassende eller UlOgISk l at Når ble den deilige Operette ende jøder til å bære deres
ham .1 ~ re.lse. Men ~a ~ent han gjenopptar og forutset- MIle Nitouche sendt fra oppakning.
som Ivar VIste han s~ mte- t~r si~ profesjon. etter at Kristian Lange? Nei, både, Under den tyske okkupar~sse v.ed en betyd~hg ~ave FinansIsmen har seIret.
Kristian Lange Lønn Arne-I sjon her tillands fylte nordt~l InstIt~t for SamtIdshistoOg vi i Tjøme lag av N.S.
' m e n n kirkene til trengsel når
ne. På .sIste årsmøte ble ~et kunne glede oss over at. vi _,._,._______________ «jøssing»-prester
preket,
d~ ogsa sendt ham et hIls- virkelig var så ubetydelIge
mens gudshuset sto like
mngstelegram.
som Alf Larsen ga oss attest
Tannlege
tomt som vanlig nu til dags,
Også for FOLK og LAND for å .vær.e. Det gjor~e sik-, M ART IN KJE l D A A 5 hvis «lojale» p~es.,ter hadde
var Bergstøi en god venn og kert SItt tIl at dette kJempeKarl Johansgt. 23 - IV, tilv.
tjeneste. Man fIkk det ganstøtte.
troll, - mangehodet og.bl!ldTelefon 334900
ske bestemte inntryk~ at
En blir så fattig på ord når rend~, herre over mllh~~folk sø~te ~irken fortr!~sman skal ta avskjed med en armeer av trampende mIllvis for a blI bestyrket l SItt
mann som Tore BergstøI. tærstøvler, mega~onbrøl. og
ANNELIESE PAROW
eget hat til okkupasjonsmakKanskje de efterfølgende lin- atombomber, krmgkastmgTANNINNSETNING
ten, og for å høre dette hat
jer på hans 50-årsdag fra stasjoner og dundrende rotaTrondheim
rettferdiggjort.
J Hellemo best kan tolke sjonspresser, måneraketter
Er det virkelig mulig at
i~llfall noe av det Berstøl og giftfabrikker, - i en fille- G::e~o~e~gtV;I~~tee- Vår Herre kan bruke en slik
var og vil bli stående som i sak, iverdenskonfliktens utkristendomstype til å løse
våre hjerter:
kant, ov~rfor oss. ~ villig - - - - - - - - - - - -...--... menneskene ut av løgnens og
har vedkjent seg SItt NAVN:
KRIST NE VEN N ER
ondskapens klør?
FIN ANS I S MEN
Sokna, ultimo juli.
«Bonde, lærar, ungdomsleidat·,
Oscar Aall
Har du lyst til å treffe ~Le VMEva Aall

Trollets navn . . .

O

I
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Det er med dypt vedmod
vi meddeler våre lesere at
vår gamle, kjære venn og
kampfelle gjennom de mange år, Tore BergstøI, Nore i
Numedal døde 27. august og
ble bisatt i Drammen krematorium 3. september under
stor deltagelse. Men så omtalte da også Drammens Tidende ham som en av Numedals mest kjente menn.
Egentlig var jo Bergstøi
sørlending. Han ble født på
Vigmostad i Audnedal 14.
desember 1884 og ble altså
vel 85 år gammel. Med iherdighet og innsatsvilje slet
han seg under store økonomiske vansker frem til lærereksamen. Og storparten
av hans lange virke som lærer falt i NU!lle?-al. ~en han
glemte aldn sm hjembygd
o~ fikkjogså 3?ledning til å
gjøre en stor Innsats for de
hjemlige trakter gjennom de
bygdebøker han skrev.
En vet nesten ikke hvor en
skal begynne og hvor en skal
slutte når en skal gi en oversikt over Tore Bergstøis livsverk. Han var så mangesidig.
så fylt av innsatsvilje og så
utrolig arbeids som at det
glitrer og skinner av alt han
gjorde. Og så allsidig var
hans begavelse at han ydet
det fremragende både i åndens og i håndens virke.
Vi har foran nevnt hans
arbeide som bygdehistoriker. En rekke slike lokalhistoriske arbeider fikk han
tid og anledning til å fullføre
og det var ikke for intet at
dr. Olav Bø i Norsk Folkeminnesamling i et foredrag
i Agder Akademi i 1965 bl. a.
sa:

FElTPOST -

Konvolutter og postkort fra
soldater i regimentene Nord·
land og Viking og Den Nor·
ske Legion, samt annet mate·
riale som kan belyse feltpost.
tjenesten ved østfronten,
kjøpes av samler. Ekspedi·
, sjonen anviser.
______________________..
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«Ofte er det sagt at Agder er
rik pa folkeminne og har havt
mange gode innsamlarar. Tore
Bergstøi star her i fremste lina.
Han knyter bandet med var eiga
tid, og han utvidar omradet for
tradisjonssamling til toka/historisk gransking og bygdesogearbeid.»

Forløsende kristendom

I

I sine yngre år kjøpte
Bergstøi Straumen gamle
gård i Nore, en både dristig
og· uvanlig handling aven
lærer som atpå til. ikke var
fra bygden. Han gjorde det,
sa ha~ nylig til oss, fordi
han pa en mager lærerlønn
.ikke kunne regne med å efterlate barna noen arv. Det
han kunne efterlate dem var
å lære dem til arbeid og innsatsvilje. Og det fikk de da
også lære på Straumen, hvor
Bergstøi selv ofte var borte
i sitt skolearbeid. Men så har
det da også blitt folk av kroppsleg slilar, åndsarbeidar,
dem!
det er menn som deg me treng!
Skulesalen, tømmerskogen,

. Bergstøi var også en hån- pennen, høvlebenken, plogen,
dens mester. Han laget seg alt dit byrjar med, det gjeng.
sitt eget velutstyrte snekkerverksted med alle slags ma- Halve hundred ar er gjenge.
skiner på Straumen og der, Mange tykkjer det er lenge,
tilbragte han helt til den men for deg dei gjekk på spreng.

I

#,.-------------

ner i et åpent miljø? - Krilltlle
Venner IllØtes deo fØlte f~
Idugt arbeid, trufast yrke
hver måned i Collet:sga.te 43. Bt-.- Slik er historiens gang
adlar og gjev mot og styrke, _
en t.le er det bevertning ~ 3Iftdet er slike menn me treng.»
ledning til selskapelig 9affiYllllC. En av dem som ikke evner
forme seg i takt med massen,
Men nu er han borte og
Møtetid kl. 19.30.
vil en dag sta fram som hevner,
vi står fattige tilbake.
Neste møte blir 4. september. skapt som ener utav trassen.
SIGM. ESGEM
O.M.
,..,.#......,.#....,..,.......~~.,.......
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SIDE 3

General Ruges
- - - - - , merkverdige opptreden

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON

'

I tilknytning til hva vi ellers bringer i dette nummer
om Hartmanns avsløringer
om general Ruges opptreden
efter den norske kapitula.sjon, skal vi i neste nummer
se litt nærmere på en annen
eiendommelig opptreden fra
general Ruge, som jo efter
1945 freidig hevdet at Norges krig fortsatte efter kapitulasjonen, skjønt han innrømmet at forholdet nok
kunne misforstås. Det vi sikter til er en strid han pådro
s~g. I?ed sjefen for den 1.
dIvIsJon som dro over svenskegrensen, men som vendte
tilbake efter kapitulasjonen
med samtykke fra alle hold,
general Erichsen. Vi har
vært inne på saken her i bladet for endel år siden, men
den fortjener å friskes opp
nå når Ruges forhold er
kommet i brennpunktet.

Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

Hartmanns fulltreffer
Hvor lenge vil I rase mot fornuften?

Den som ikke har alt for tungt for det vil forstå at Sverre
Hartmann med sin siste dokumentasjon i billedbladet
AKTUELL har tråkket riktig brutalt på historieforfalskernes liktær. Det har oppstått den reneste panikk blant det
hjemmefront organet VG kaller «berørte kretser» og bladet
går så langt at det i en bred omtale ved Michael Grundt
Spang hevder at i disse kretser stiger temperaturen «nå
mot raseripunktet».
Og så mobiliseres det da i de forskjellige aviser alle slags
avdankede offiserer fra dengang som skal forsøke å bringe
overensstemmelse mellom Ruge og hans offiserers handlinger og den legende de efterpå sverget til, at Norges
l{rig fortsatte trass i alt. Vi synes ikke at anstrengelsene
har vært kronet med synderlig hell skjønt man gjør hva
gjøres kan for å forkludre begrepene.
Det det gjelder er jo nemlig kort og godt dette: Er det
overhodet mulig at den norske forsvarssjef, generalstabsoffiserene, fylkesmannen i Finnmark, Administrasjonsrådet, riksrådsforhandlerne og alle de andre kunne handle
som de gjorde hvis. det var meningen at Norges krig skulle
fortsette? Og var det slik som NS-folk har hevdet den hele
tid, at Norges statlige krig ble avsluttet med avtalene på
Bjørnefjell og i Trondheim i juni 1940, da faller hele lands·
svikoppgjøret sammen. Og da blir det en uavviselig plikt
for Norge, som hevder så iherdig å være en rettsstat og
som går til aksjoner mot andre stater som svikter på dette
område, snarest mulig å råde bot på den urett som ble
å
beg tt.
Hartmanns dokumentasjon i tillegg til den dokumentasjon som fant sted under Løbergsaken, men som norsk
rettsvesen blankt satte seg ut over (av statshensyn?), slår
. det ugjendrivelig fast ikke bare at NS-folk hadde all mulig
grunn til å TRO at Norges krig var forbi, men at den også

En av Hitlers medarbei-I
dere, senatspresident i Danzig, Hermann Rauschning
kom som kjent på kant med
sin fører og stakk av til England, hvor han naturligvis
ble mottatt med glede mot å
yde visse tjenester, på samme måte som de norske eksilfolk senere. Han ga i 1940
ut en bok med løgnhistorier
om hva Hitler skulle ha sagt
ham. Så fullstendig meningsløst var det hele at man ikke
våget å føre ham som vitne
i Ntirnberg og selv den «angrende» Baldur v. Schirach
protesterte mot løgnene.
Øivind Sand har nå i Arbeiderbladet frisket opp
igjen noe av det Rauschning
legger i Hitlers munn og det
er høyst påfallende at det
nøyaktig faller sammen med
de planer England selv hadde dengang. For å dekke
over dette har Rauschning
tydeligvis hatt som oppdrag
å tillegge Hitler de samme
onde hensikter.
• Selv Morgenblade.t er blitt
sa . betatt av Ar?eld~rblad
skrIbenten at de gjengIr hans
~tgyde~ser, så hvorfor skulle
Ikke VI:
I

O

, ..,...,...,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.
Månadsbladet

Bakgrunnen for Rauschnings løgnhistorier

FRIHUG-
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Upolitisk og romsynt organ for sunn og nasjonal kultur, med artiklar om helseog samfundsspørsmål, spa.
nandefylgjetongar,diktm.m.
Fritt ordskifte om dei mest
ulike emne: - Arspris kr.
30,--. Postgiro for bladpengar
80821. Prøvenr. mot kr. 2,50
i frim.
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virkelig VAR det.
Det er med en viss interesse vi noterer oss de forskjellige
partiorganers stillingtagen. De borgerlige aviser fremstil·
ler stort sett saken bare som et angrep på de norske offiserer dengang som de hevder at Hartmann beskylder for
:.
. . .
landsforræderI. De venstreradIkale aVIser derImot, og spesielt da AKTUELL selv og ARBEIDERBLADET, legger
nok det hele an som et angrep på offiserene, men de hevder
ganske interessant at Ruge og hans offiserer handlet bak
ryggen på eksilregjeringen, som ikke ble gjort kjent ni'ed
Ruges forhandlinger og avtaler med tyskerne. De er også
på Nygaardsvoldregjeringens vegne rystet over at Ruge
brukte samme uttrykk om Nygaardsvoldfolkene som hele
den hjemmeværende norske befolkning dengang, med
samt Sovjetsamveldet og andre, nemlig «den tidligere

regjering.»
Vi vet ikke hva hensikten kan være med denne holdning. Jt:anskje den betyr at man under vekten av den nye
dekumentasjon er tvunget til å innrømme at både forsvarssjefen og den sivile administrasjon i Norge handlet
som om krigen var slutt, men at sivilistene i eksilregjeringen var uvitende om krigsavslutni~gen og handlet som om
krigen fortsatte. Vi vet ikke om det kan være noen unnskyldning for eksilfolkene dette at de ikke engang kunne
lese innenat, eftersom det jo er dokumentert at de har sett
kapitulasjonsavtalen. Men er det så at dette er det nye
standpunkt under press av dokumentasjon både fra Hart·
mann og fra andre, så får de også manne seg opp til åpent

K in.
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å innrømme at .det ikke
var lan~sforræden a~ NSfolkene a holde seg bl de~
alminnelige oppfatning l
hjemlandet Norge.

I

Vi viser ellers til hva vi
bringer om saken annet
steds i dagens nummer og
skal senere komme inn på
andre sider av det som dokumenteres. Det er imidlertid grunn til allerede nå, eftersom det rykker frem en
bred kongsgarde av gamle
offiserer til forsvar for Ruge
og hans merkelige slangemenneskementalitet, å un·
derstreke at vi ikke synes
det finnes noen unnskyldning for hans holdning, vel
å merke efter 1945. Når titusener av nordmenn får sine liv og sin fremtid ødelagt,
når folk meies ned av eksekusjonsavdelingene, når de
vansmekter og mishandles i
fengsler og konsentrasjonsleire, når deres familier lider den bitre nød, da kan
man anstendigvis ikke påberope seg «statshensyn» for å
ta med seg sannheten i graven.

Og vi vil også ha sagt når
VG og andre nå. krever en
nærmere utredmng av det
som hendte dengang, at det
rimeligvis allerede foreligger en undersøkelse av disse
ting, nemlig i den militære

«Senatpresidenten i fristaten
Danzig, Hermann Rauschning,
en av Hitlers mest intime venner, rømte i 1934 til England.
I 1940 ga han tit en bok, «Hitler
har sagt det», hvor det stJr om
Hitlers erobringsplaner i Skandinavia at det var SVERIGE og
ikke Norge han ønsket å okkupere.
Da Rauschning under samtalen om disse planer fremholdt
at det måtte bli et vanskelig fore·
tagende å besette den store, uvei·
somme og fjellrike halvøya, svar·
te Hitler at det dreide seg ikke
om å besette hele halvøya, men
bare de viktigste havner og øko·
nomiske sentra, fremfor alt jern.
grubene, og han fortsatte: «Det
vil bli et dristig, men interessant
foretagende, som det ennå aldri
har vært forsøkt i krigshistorien.
Under beskyttelse av Marinen og
med innsats av luftflåten vil jeg
foreta en rekke overraskende enkeltaksjoner. Svenskene vil ikke
på noe enkelt sted ha et tilstrek·
kelig forsvar. Selv om det ene
eller andre foretagende skulle'
mislykkes, vil de overveiende
steder bli tatt.»

*

Gammelt nytt

VI VIL GJERNE BE
VARE LESERE

Herr redaktør!
Det slåes nå stort opp i
avisene som en sensasjonell
nyhet at det var aksjon for
at norske og tyske stridskrefter skulle samarbeide
mot russergrensen i 1940.
Men dette har jo stått i
«Folk og Land» for mange år
siden!

om å gjøre bruk av de tjenester
m.v. som våre annonsører tilbyr.
Det har naturligvis meget å si for
bladet at det viser seg fordelaktig
å avertere der. Vi sikter her ikke
bare til de faste annonser, men
også tilleilighetsannonsene om
kjøp av feltpost m.v., folk som
søker husrom, hotelltilbud (som
fra det hyggelige Fossevang Hotel
i Valdres med et enestående verts.kap) osv. Vi vil også oppfordre
våre lesere til i større utstrekning
enn hittil Sflv å benytte bladet til
annonsering. - Tusen takk!

Det er forresten ikke førIfra
ste gang at «gamle» nyheter
«Folk og Land» og fra
andre NS-skrifter efter årelang taushet bekreftes av
den øvrige presse og slåes
stort opp.
Dette faktum kunne vel
«Folk og Land» utnytte som
reklame?
K.S.
Vi synes brevskriveren her
har understreket det nødvendige. Måtte leserne så
bringe det videre slik at vi
kan få mange nye abonnenter!
Red.
NYDELIGE ANKLAGERE

I Polen finnes det en stor
kommisjon med det formål
å forfølge NS-forbrytelser.
Og denne kommisjon har nå
oversendt de tyske justis-

ALLEREDE NEDERLENDER!

Den tyske prins Claus von
Amsberg, mannen til den
nederlandske kronprinsesse
Beatrix har gitt en avis sitt
første intervju, og det er
kanskje
betegnende for
maktforholdene i landet at
det skjedde til Nieuw Israelitisch Weekblad». Prinsen
erklærte at han allerede fØlte seg som nederlender, og
det er tydelig nok.

myndigheter «bevismateriale» om tysk ugjerning ved
ødeleggelsen av den polske
landsby
Karsovo-Czastki,
hvorunder 257 mennesker
omkom. Det er ikke så rart
undersøkelseskommisjons
at en modig tysk avis spør
rapport som hittil har vært om hvorledes det ville' være
underslått trass i de ster- til en avveksling om de tyske
keste krav om offentliggjø- myndigheter mannet seg
reIse, bl. a. fra den overlege opp til å sende de polske
Scharffenberg som man prø· kommunister bevismateriale
ver å ta til inntekt også for om mord på to millioner tysdet lurvete spill efter ver-I kere under utdrivelsen.
denskrigen.
*
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IKAMPSANGER FRA DENGANG:

ARMINIUS:

7.

Hvem var Adolf Hitler?

QuisliIJ9S Hir.t mArsjerer
En av de mere populære kampsanger fra dengang, O"

Svaret på Speers «Erindringer,) gitt i et nytt samleverk med personlige utsagn fra en rekke
Hitler-kjennere, utgitt av Dr. Hans Severus Ziegler.

Om Adolf Hitler har det
vært skrevet meget i all verdens publikasjoner og praktisk talt alt har gått i så
negativ retning at intet normalt tenkende menneske
kan ta det helt alvorlig. Det
har så å si aldri dreiet seg
om noe forsøk på å gi et
sant bilde av den døde tyske
fører, men utelukkende om
å skaffe seg selv ære og berømmeise og ikke minst fortjeneste ved å slutte seg til
det store fordømmelsens
kor.
Noe annet som også er
karakteristisk for Hitlers
utallige biografer er at de
selv intet - eller høyst mini- Dr. Ziegler, som føler seg forplikmalt .:-.- personlig kjennskap te.f ti! å søke sannheten selvom den
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en mann hvis kulturelle bakgrunn er slik at han ikke
bare kan skyves til side, den
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generalintendant
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mende. De som virkelig kJ'en- ne penger på å levere en f
.som kjem, per
te Hitler og kom ham nær villedet masse det den øns- o:: memngsf ri h e t og.yt rmgs- i

å tute med ulvene og for
god betaling eg klapp på
skulderen å fordømme sin
fordums avgud. Og slike folk
finnes det naturligvis mange
av. En ka~ bare tenke på

iJ

]i. Æl!
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spesielt da naturligvis blant hirdfolk var «Det bryter et lys»
til tekst av Bjørn Falchenberg. Sangen karakteriserte Hirden som «den stand som staten bær» og som et «uttrykk
for N orrøna-viljen.» De tre versene ble sunget ofte og med
begeistring av marsjerende hirdmenn dengang.

søker å bryte ut. Dertil kommer som våre lesere vil vite
at de har et rettsvesen til
sin disposisjon hvis de andre metoder svikter - men
det gjør de sjelden.
Det er ikke lett å slippe til
for opprørere av denne art
selv om de kjemper i den
historiske sannhets. interesse og selvom det dreier seg
om personer som forlengst
er døde og hendelser som
knapt lenger er samtidshistorie. Mange har fått fØle
det, mange er blitt knekket i
• l øse f orsø k ,mange h ar
h ap
gått i en tidlig grav og mange har bøyet av for det massive press. Også Dr. Ziegler
ko m s t ra k s u t I' s t ormf u Ilt
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se. Det ,:,iste seg imidlerti~
'Vldltr'...n~lsUllgsh1rd:n1en.u. dell. nor-eke frihetskampens
at dr. Zleglers bok var sa ~ h
-h ~
~
!?odt underbygget at beslaget (:1i
~ ;rp..
Ikke, lot seg oPI?rettholde.
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selv l det demokratiske Tyskhær.
Et ut-trykkfcrNor·re·na·vil· Jen,den
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efter rettens krav endret, ~ t-

rach, pressesjef Dietrich og ler, som kjente Hitler lenge
ikke minst arkitekt Speer, før maktovertagelsen og
som har oppnådd den tvil- som i sin bok «Adolf Hitler
somme ære å bli bestseller i aus dem Erleben dargeden nydemokratiske verden steIlt» (964) ga et helt an- bl. a. her i Norge - med net bilde av Hitler enn det
sitt smede skrift over den folk var vant til og ønsket.
f dl·
å
or ums ve ,?]ører, Men s.
De nydemokratiske makter han da pany ko~met pa havere har et meget effektivt
den ,grønne gr~n bade øko- brannvern når det gjelder å
n<:>;lllsk og s?smlt akseptert kvele alle tilløp til ildebrann
SlIK .han ogsa ?ad<;le plasert i den gamle løgnbygning. De
seg 1 Det tredJe RIke,
har til disposisjon en ensSom motpoler til disse po- rettet presse som uansett
litikkens og historiens løs- partitilknytning sverger til
aktige playboyer kan man I den gamle hets, de har skafnevne ytterst få modige skri- fet seg et nytt masseforbenter som i første rekke er dummeisesmiddel i TV i tilopptatt av å legge frem legg til den dampradio de besannheten - selv om den hersker, og de har mange
ikke er populær - og ikke midler og måter til å ramhar som hovedformål å tje- me dem økonomisk som for-

Qttislingsllird mar-sje-r:er.
men ell~rs kom boken ufor. staiu! S6.tnsta.-ten bær,
andret I et nytt opplag og ~:=Ih
\
se~es nå fritt.
l'
J--=tit ri- @r~.
=-l.· })
en gam e ~en~r~ mte~.,.,,'-i j
.. ±a:
dant hører tydellgvis Ikke til
O -vcrvårU~or-~e gryr det nå avdag og for· an i
d~ åndelige lettv~ktere som
sa lett lar seg blase av pinnen av vinden fra presse og I
massemedier. Han nøyer seg
ikke med den første boken,
men har satt seg fore å for2. Vi kjeDlper for frihet og ære,
søke å finne sannheten om
Hitler ikke bare ut fra eget
for Ordeu, for Rettlerd og· Fred.
intime kjennskap til den døVi fanen til seier t;kal bære,
de tyske politiker slik han
den røde fronten skal ued.·
har lagt det frem i sin foran
Vi er Vidkun Quislings hirdmenn osv.
nevnte bok, men også gjennom utsagn fra folk som selv
3. S.\ la da signalene gjall.~,
personlig var kommet i dipå marsj imot seier vi går.
rekte berøring med Adolf
Og om vi i kampen tlkaI falle,
Hitler, Og han fikk god I
hjelp og støtte aven annen
så .vet vi at merket det står.
høyreist sannhetsforkjemVi er VhIkun Quislings hirdmenn osv.
per i det nye Tyskland, dr.
Bjørn Falchenberg.
Grabert, som gjennom sitt
tidsskrift Deutsche Hoch....... .....,...,.
schullehrer-Zeitung og sitt
forlag har gjort en modig og
tiden inne til å gjøre en ny beopprinnelse det har når bare det
virkningsfull innsats for den
gynnelse med solid Hitler-forskdet har å bidra med kan være
historiske sannhet gjennom
ning, idet det samler og offentet skritt til oppklaringv av det
en lang rekke år. Han er ogliggjør materiale som står i samtotalt svertede eller overmalte
så den drivende kraft bak
menheng med Hitlers person og
Hitlerbilde.
Institut fUr deutsche Nachvirksomhet, likegyldig hvilken
Institut fiir deutsche Nachkriegsgeschichte i Ttibingen
kriegsgeschichte har herunder
På dr. Graberts forlag har
betjent seg aven personlighet
det da nå kommet en ny bok
som på den ene side allerede har
om Hitler, som sikkert vil UNGDOMSSPALTENE
fremstillet Adolf Hitler inngåvekke den største interesse. må stå over denne gang, dels
ende ut fra egen opplevelse med
Forlaget skriver i innlednin- på grunn av den store stoffgen bl. a.:
mengde, men først og fremst
all ønskelig åpenhet, og på den

Qr.-'-,Jr-j })
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En av bokens illustrasjoner: Hitler sammen med feltmarskalk Keitel.
Lengs.t til venstre såvidt vi kan se Martin Bormann.

fordi redaktør Borge har
«Institut fiir Nachkriegsge- vært syk. Vi håper han snart
schichte i Tiibingen finner nu I vil være i form igjen.

annen side er så vitenskapelig
skolert og interessert at det stem(Forts. side 8)
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loscar Aal1:

Alexander Lange:

Mobiliseringen som uteble

Trollets navn

10.

Helt siden pengehushold- alle fenomener omkring
ningen atter blomstret opp dem ble kalt med det rette
i Europa under renessansen navn. De Sumeriske Navnehar det finansielle handlings- lister, tegnet med kileskrift
motiv vært så allestedsnær- på lertavler, er et interessant
værende - og dominerende studieobjekt for arkeologer.
- at man nesten ikke opp- Tanken bak denne lidenskadager det. Og vi har alle- pelige søken efter, og fastsammen gode grunner for å holden ved, det «riktige»
omfatte det med adskillig navn, var, at det de ikke
sympati:
kjente navnet på ville komHvem setter ikke pris på, me til å utøve en farlig makt
når man har penger i lom- over dem.
.
men og har lyst på en kopp
Også våre folke-eventyr røkaffe eller et glass ø:, at der ber spor aven liknende taner en kafe i nærheten? For kegang: Ved å kjenne trolbare å nevne noe aven uen- lets navn tok man makten
delig rekke goder og tjenes- ifra det. Ja, man kunne en·
ter som handelssamfunnet dog få makt over det.
byr oss.
Ideen er slett ikke så dum:
Og dette har naturlig nok Jeg har ofte lurt på om man
påvirket hele vår tankegang. ikke ville fått bedre tak på
Så dypt stikker dette, at når åreforkalkningen om man
vi spør «Hva er Per Olsen?» hadde kalt den åreforfett·
da mener vi «Hvilken betalt ning eller åretilvoksing. For
virksomhet driver P. O.?» sykdommen har lite eller inOg dersom P.O. ikke driver genting med kalk å gjøre~oen betalt virks?mhet verd men svært meget med tungta nevne venter VI at han le- smeltelige fett sorter som laver med den beskjedne fore- . ger trafikkork i viktige blodstilling om seg selv at han baner.
egentlig ikke er noe. Det er
*
ihvertfall den eneste foreDet tjener det norske Kastilling som hans omgivelser muflasjeoppgjør
(offisielt
er villig til å underskrive på. navn: Rettsoppgjøret) til heOm nå en slik underskrift der at det i så mange tilfelalltid er så nødvendig .'. . ler har våget å trosse de
*
'strenge krav som kamufla·
De gamle Sumerer , som sjehensynet ganske naturlig
engang i historiens tidligste måtte stille, og ved å demonmorgendemring bodde ved strere sin sympati for det
nordenden av den Persiske finansielle handline-smotiv
Bukt - og bl. a. regnes for har gitt oss en antydning om
å være jordbrukets «oppfin- arten av de sosiale krefter
nere» - la stor vekt på at I
(Forts. side 7)

«Det burde de ha gjort for flere dager siden»
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I «Innstillingen fra U n d e r - b l a d e t for 10. november -48
søkelseskomm. av 1945, BIblant annet:
LAG, bd. Il står på side
« - - Som et bidrag til
206-207:
belysning av forholdet som
«At Ljungberg under mødet var på ansvarshavende
tet i Generalstaben bestemte
hold etter at krigen i 1939
innkallelse av brigadene og
var brutt ut vil jeg nevne at
stille mobilisering blir beda en av sjøforsvarets sjekreftet av kapt. (nu oberst),
fer den 30. september 1939
ble spurt om ikke kystfestAsle Hauglie og oberstløytnant Wrede Holm. Hauglie
ningenes mineforsvar var
forklarer 29. oktober 1945
etablert svarte han: Nei,
at han traff Ljungberg da
Koht vil ikke. På spørsmål
denne forlot bilen for å gå
om hva Kommanderende Adinn i bygningen. Klokken var Kommandørkaptein Chr. Meyer set- miral sa til det svarte han:.
d~ mellom 3.15. og 3.30.
ter tingene på sin rette plass.
Ja, hva kan han gjøre? Den
LJungberg sa at na skulle de
annen svarte til dette: «Han
~obilisere 4 brigader. Haug-I
«Etter
undersølielses'j ~an og bør sette sin stilling
he s-yarte at det burde d~
kommisjonens og Scharf. mn på at det blir gjort.»
ha gJort for flere dager Slfenbergs avslørende publi.
Et forklarende moment til
den.
kasjoner er det ikke mulig dette er det foredrag som
Wrede Holm forklarer i
å komme forbi den ting at Utenriksdepartementets folsin fremstilling av 31. deved siden av vestmaktenes kerettssakkyndige ekspert
sember 1945, punkt 13, at
i og for seg legitime makt. holdt i Oslo den 7. desember
han hørte endel av samtalen
politikk var det våre egne 1939 om «Sjøkrig og nøytra·
mellom Ljungberg og Hatlelederes uerfarenhet med litet». Morgenbladets referat
dal. Han hørte Hatledal prohensyn til den slags polio av foredraget. hådde overtestere, og si at det var for
tikk som dro oss inn i kri. skriften: «Ingen plikter å gå
sent å sende hver mann ordgen. Da ulykken var til krig for å verne sin nøy·
re i posten.»
skjedd, måtte disse, for tralitet», og «En krigføren.
ikke å miste sitt ansikt des forgåelser mot neutrale
legge skylden på den AN: berettiger ikke motstande·
UK om Regjeringen som ikDRE krigførende parten. ren til repressalier.» De saml{e gir klar beskjed om at
Det var denne som ble me synsmåter hevdet utenNorge er i krig hverken 9.
skurken i fortellingen. For riksministeren i Stortinget.
eller 10. april, og at det skal
dem som hadde lokket oss Dette gir oss i virkeligheten
kjempes mot tyskerne!
_ vestmaktene - var det· nøkkelen til å forstå hvorfor
Undersøkelseskomm.s Innte en ekstra triumf.»
Koht handlet som han gjor·
stilling side 119: «Kommi.
de i 1939'40, OG HVORFOR
sjonen har i sin fremstilling
Maseng var i 1940 Nor- REGJERINGEN FORSØM·
«Aprildagene», pekt på at ges sendemann i Moskva og TE Å MO.BILISERE i TIDE.
Regjeringen ikke før 9. april fryktet en aktivere krigfør- Den arbeIdet ut fra helt forpå langt nær hadde utnyttet sel fra Vestmaktene. Han kastelige ideer om «folkelandets hele vernekraft, at skrev derfor fra Moskva 12. rett» ~nder kri~. Det er bedette heller ikke skjedde 9. februar 1940 til Utenriks de- kiagellg at dette Ikke er komapril, og at den ikke den dag partementet:
met fram som den funda·
ga de militære myndigheter .«Men Tyskland er sikkert mentale lærdom fra det som
og almenheten klar beskjed klar til å møte alle slike til- hendte oss.
om at landet var i krig, og tak, og faren for de mindre
Den som hadde den oven~t alle m.idler skulle settes land ligger deri at Tyskland for nevnte sa:ntale .30. se~
mn mot fIenden.» ... «Noen kan være fristet til å kom- tember 1939 rmgte tIl Admlklarleggeise av situasjonen me slike tiltak i forkjøpet.» rals,taben morgenen ~en 8.
utover dagen 9. april fant Maseng anså stillingen i fe- apnl.1~40 og uttalte h~p om
heller ikke sted. Nå ble det bruar 1940 så foretruende at at na Iallefall var mmefeltvertimot kjent at Regjerin· han anmodet om å få reise tene ved kystfestningene
gen sammen med Stortinget hjem og redegjøre for situa- ~tablert, men forsto at det
var villig til å forhandle med sjonen. Den 24. februar 1940 ~k~e var gjort. Han ringte
tyskerne om en ordning mottok
utenriksminister 19Je!l om eftermiddagen ved
hvorved krig kunne unngås.» Koht Maseng _ iskaldt fra. 18-tlden og uttalte håp om
Om stillingen den 10. april rådet ham å søke audiens at. man nå. iallfall la ut støtheter det i innstillingen side hos Kongen, nektet ham å l1!mesperrmgen i ytre Oslo120 om Regjeringens forhold ,søke geJ,;leralstabssjefen? Ma- fjord, m~n trodde først han
blant annet: «Det sies intet seng anbefalte mobilisering. hørte fell da .der ble svart
om at landet er i krig med Ingen reaksjon, tiltrods for at den saken ~lsstno~ nå var
Tyskland, det sies intet om at den tyske sendemann ef- under debatt l Stortmget.
at de vernepliktige skal mel· ter «Altmark»-affæren hadde seg, og at tyskerne skal de nedlagt den aller skarpes- «MOBILISER IKKE, SETT
bekjempes av hæren over alt te protest. (Fra Jens Rolf- IKKE OPP STERKE VAKTder de trenger frem.»
sens artikkel i Farmand nr. AVDELINGER, DET KAN
OPPFATTES SOM
25-1963.)
PROVOKASJON»
Sendemann Einar MASENGs
varsler og bønn om
DET VAR NORGES EGEN
Oberstløytnant Nils Chr.
mobilisering
SKYLD
Bøckmann skrev i Margenbladet 1. desember -47 bl.a.:
Den 26. april 1955 skrev
Under denne overskrift
«- Et militærvesen
send~mann Einar Maseng i skriyer kommand~rkaptein som det står respekt av må
«Natlonen» følgende:
Chnstopher Meyer l Morgen(Forts. side 7)

I
I
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Sverre Bartmann bomber
om avvikling av all norsk mili-

(Forts. fra side 1)

men bataljonen ble aldri oppsatt.
Disse vervingslistene må sees
i sammenheng med de sonderinger som bl. a. daværende major
Odd Lindback-Larsen og fylkesmann Gabrielsen i Finnmark
gjorde rede for i Administrasjonsrådet i august 1940, og
som gikk ut på at man skulle
opprette norske vernetropper,
eventuelt i samarbeid med tyskerne for å beskvtte landet mot
angrep fra øst. Det er en av dem som om
høsten 1940 oppholdt seg i Kirkenes og lot seg verve til bataljonen som opplyser dette til
Dagbladet på bakgrunn av Sverre Hartmanns artikkelserie i billedbladet Aktuell. Mannen, som
ønsker å være anonym (slik er
faktisk tilstanden i Norges rike
fremdeles !), bekrefter at det var
stor interesse blant unge menn i
byen, og at de fleste i hans omgangskrets skrev seg på. Han
kan ikke si om det var utlagt
lister i andre byer.

om at de norske tropper ikke skulle anvendes før tyskerne trakk seg tilbake og
forlot Nord-Norge, så uttaler Hartmann til bladet at
«På den tida gjorde tyskerne
det stikk motsatte. Det var klart
for alle norske myndigheter i
Nord-Norge at tyskerne var i
ferd med å bygge opp sine styrker i nord. Intet kunne tyde på
at de ville trekke seg tilbake.»

Men selv om det altså var
klart for alle norske myndigheter i Nord-Norge, så
skjønte den tidligere stabssjef i 6. divisjon ifølge egne
opplysninger ingenting! Han
trodde at Norge fortsatte
sin krig mot tyskerne, at
man likevel kunne få lov av
dem til å oppretholde militære staber som bygget opp
nye norske styrker, at man
kunne opprettholde en fredsorganisasJon i krig med fiendens samtykke, at tyskerne
som seiret overalt var iferd
med å trekke seg ut av NordNorge og at man derfor måtte ordne med en norsk bataljon som kunne overta, og
at intet av dette da var militært forræderi.
Oppriktig talt! Er det ikke
snart på tide å droppe legenden om den statlige krig som
fortsatte skjønt den ble avsluttet slik at det kan bli
mening i det norske offiserer foretok seg dengang, for

SN
O

tærvirksomhet (om oppløsning
de ansvarlige norske mynav forsvaret i alle deler) innen
digheter, d.v.s. fylkesmanutgangen av september. Det var
nen i Finnmark, efter at den
norske stat hadde kapitulert særlig alvorlig for Nord-N'orge.
Det var derfor ønskelig at Råmåtte omvurdere situasjodet tok opp spørsmålet om å få
nen. Det var ingen ansvarsamtykke av tyskerne til å gjenlige folk som dengang ønsket
opprette norske hæravdelinger
at Norge skulle dele Polens
som kunne danne kjernen i
skjebne. Det var jo det som
eventuelle vernetropper i Nordhadde vært Quislings mareritt helt fra finskekrigen og
Norge ved siden av (uthevet av
de vestalliertes planer om
oss) eller til avløsning av ty~ke
en inngripen som kunne uttropper. Om nødvendig kunne
man fordele operasjonsområdene
løse tyske og russiske motmellom de norske og tyske tropaksjoner avtegnet seg. Og at
Ruges innstilling var den per. Etter fylkesmannens mening
samme viser avtalen i Trondgikk de norske interesser i den
foreliggende situasjon først og
heim m.v. To måneder senere ble faren altså akutt igjen
fremst ut på å beskytte landet
og fylkesmannen sendte ut
mot angrep fra øst, selv om
daværende major Lindbackman da måtte samarbeide miliLarsen, den tidligere stabtært med tyskerne. (Uthevet av
sjef ved 6. divisjon på en
oss).
rekognosceringsreise. Han
Major Lindback-Larsen suppkonkluderte med at man
lerte
fylkesmannens redegjørelse
måtte se den mulighet i øybl. a. ved å belyse de organisanene at Nord-Norge påny
toriske og militærtekniske sider
kunne bli krigsskueplass.
av saken og avsluttet sitt innOg ut fra en slik naturlig
legg
med å fastslå at det var av
bekymring for landets skjebstor betydning å få anledning til
ne dro de to herrer inn til
å ha norsk militær beskyttelse av
Oslo, og fikk foretrede for
landsdelen ved siden av den
Administrasj onsrådet. Refetyske.»
ratet fra møtet med Rådet
ble skrevet av nåværende
byråsjef i sosialdepartemen-. . Hartmann gjengir f?røvtet Kaare Salvesen. «Det er rlg også selve o.rdlyden l proderfor ingen grunn til å be- tokollen og VI noterer for
tvile at det foreligger et ob- orde~s s~;Vld hva der står
jektivt referat skrevet under om Lmdback-Larsens standmøtet», skriver Hartmann. punkt - dengang:
«Og det er da også blitt be«Han konkluderte med at det
kreftet av byråsjef Salvesen.
var
av stor betydning å få høve
Man forsøkte å hemmeligtil
å
ha norsk militær beskyttelse
holde dette som så meget anav landsdelen ved siden av den
net for offentligheten fordi
tyske (vår uthevelse), og gjorde
det jo måtte være åpenbart
nærmere rede for de organisafor enhver at dette slett ikke
toriske og militærtekniske sider
stemte med legenden om den
av denne saka. Han ville forefortsatte norsk-tyske krig.
slå den ordning - som forøvImidlertid kom saken opp i
rig var uten risiko for tyskerne
Stortingets protokollkomite,
og
som visstnok tyske offiserer
og der satt Jakob Friis som
billiget
- at alle staber fortmedlem. Han ble senere
satte sin virksomhet som fredsmedlem av SF-bladet Orienorganisasjon (Uthevet av oss).
terings redaksjonsstab og
Vårt
forsvar i Nord-Norge kunfalt for fristelsen til i dette
ne da mobilisere på få dager.
blad i 1955 å gjengi AdmiVed eventuell oppsetting aven
nistrasjonsrådets møteprobataljon burde man bygge på
tokoll for møtet 20. august
frivillighet, ikke utvelging.»
1940 med de to herrer fra
Nord-Norge. Resten av pressen viste forbausende liten
Man sammenholde dette
interesse for denne samtids- med generalens anførsler nå!
historiske sensasjon og man En kan vel ikke ha en «fredsklarte snart å kaste et glems- ?rganisasjon» i krig? Og er
lens slør over det. Til Sverre Ikke det opplysende nok, så
Hartmann nå i sin innled- kan vi anføre at DAGBLAningsartikkel frisker opp det DET i sakens anledning
hele igjen.
trykket en artikkel av GudOm det møte general Lind- leIV Forr, som kunne oppback-Larsen gir en så sel- lyse at
som beskrivelse av beretter
«I august/september 1940 lå
Hartmann på basis av møtedet
utlagt vervingslister i forprotokollen:

••
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«Spørsmålet var nå hvilke tiltak eller forholdsregler Rådet ville gå med på. Og en særlig alvorlig sak var det etter fylkesmannens mening at Administrasjonsrådet hadde måttet følge
de tyske myndigheters påbud

I

retninger i Kirkenes. De frivillige mannskapene skulle utgjøre
en grensebataljon i Finnmark,
med primær oppgave å ta seg
av vaktholdet langs grensen mot
Finnland - i et område som nå
grenser mot Sovjetsamveldet.
Listene fikk stor oppslutning,

Dagbladet har forelagt
dette for Hartmann, som
imidlertid ville la de kommende artikler tale for seg.
Han kjente ellers til nevnte
vervingslister . Og når det
gjaldt general LindbackLarsens fantastiske påstand

ikke å snakke om hva de
hjemmeværende partipolitikere gjorde?
Sverre Hartmann har som
kjent forlengst slått fast at
avtalene på Bjørnefjell og i
Trondheim avsluttet Norges
statlige krig og det Administrasjonsrådets protokoll
avslørte om hendelsene
nordpå har naturligvis bestyrket ham i denne oppfatning. Han er altså i full
overensstemmelse med hva
han tidligere har hevdet.
Men når skal de andre kom- .
me efter? Når skal pressen
oppfatte at det her ikke dreier seg om et angrep på offi- .
serene, som bare gjorde sin
forbannede plikt, men om
et drepende angrep på historieforfalskningen om Norges
fortsatte statlige krig efter
å ha avsluttet den?
Hvorfor ikke akseptere
sannheten: Norge lå der som
et vrakgods efter at partipolitikerne hadde brakt katastrofen over oss. Det hadde
tapt og avsluttet sin «forunderlige krig». For nordmenn var det da to veier
åpne: å søke en fremtid
sammen med det seirende
Tyskland eller med det dengang tapende England. Og
for mange betød det igjen
å fortsette kampen, men ikke krigen, enten på britisk
side eller på østfronten på
tysk side fordi faren der
syntes mest truende.
Intet av dette var naturligvis landsforræderi.

*
Efter at dette var skrevet
hat det kommet et nytt nummer av AKTUELL med nok
en artikkel av Sverre Hartmann. Hva det står i den vil
kanskje fremgå aven omtale i ARBEIDERBLADET
som vi gjengir her i sin helhet:
«General Otto Ruge fortiet
overfor den norske regjering
at han hadde inngått en hem.
melig avtale med/de tyske
okkupasjonsmyndIgheter
om å stille de norske styrke.
ne i Øst·Finnmark under
tysk overkommando og at
han hadde bundet seg til
ikke å meddele den TIDLI·
GERE norske regjering som det het - kapitula·
sjonsbetingelsene.

Bak regjeringens rygg utarbeidet også Ruge en hem·
melig instruks om oppbygging av kadrene til en norsk
hær i det okkuperte Norge.
Disse planene fikk Londonregjeringen aldri kjennskap
til. De ble derimot overlevert
sjefen for innenriksdepartementet, den kommissariske
statsråd Viljam Hagelin. Dette er en del av de sensasjonelle avsløringer som
Direktiv fra general Ruge til fylkesmann Gabrielsen og den militære statsstipendiat Sverre Hart·
sjef i Øst-Finnmark, oberst Faye, om tysk-norsk militært samarbeide mann kommer med i dagens
utgave av billedbladet Aktuom grensevakt av 24. juni 1940 - altså fjorten dager efter avtalen
ell.
i Trondheim.
Bare få dager etter at Kon-
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Trollets navn ..

gen og Regjeringen hadde med hverandre. - En av sjon om at styrkene skulle
innskipet seg for å reise til· hovedhensiktene med dette underlegges tysk komman·
Storbritannia undertegnet var å bygge opp et korps· do og skriver bl. a. at: 'Hittil
forsvarssjefen gjennom sin med offiserer som engang i har den tyske overkomman·
(Forts, fra side 5)
begreper: - Demokrati var
befullmektigede, oberstløyt· framtida ville gjøre det mu· do ikke benyttet seg av ad· bak den seirende part i Ver· naturligvis ett av dem. Men
nant Ragnvald Roscher Niel· lig å stille en ny forsvars· gangen til å gi ordre'. Den denskrig nr. 2.
i tåkebanker kan enhver fo.
sen, kapitulasjonsavtalen i makt på bena og hindre at hemmelige
Narvik·avtalen
Det er klart at noe almin· restille seg omtrent de figu.
Trondheim. Dagen etter un· det militære apparat, tradi- ble ikke nevnt. Administra· nelig godkjent navn ikke rer han måtte ønske, så de
dertegnet han dessuten også sjon og trening gikk defini· sjonsrådet fikk derimot ikke foreligger. Et viktig ledd i har likesom en eiendomme.
en avtale i Narvik som hit· tivt tapt.
kjennskap til Ruges instruks a:ubeidet ~or seiren var nett· lig forenende kraft ...
til har vært ukjent. I denne
om å bygge opp kadre i en opp å sørge for at noe slikt
Men nettopp den sterke
avtalen forplikter Forsva- Ruges instruks ble over· norsk hær. Denne instruk· ikke forelå.
sympati som det norske
rets Overkommando seg til
levert Hagelin
sen ble utarbeidet dagen et·
Den seirende parts leden· retts·kamuflasjeoppgjør un.
både å stille norske styrker
Ruges hemmelige instruks ter at rapporten til admi· de politikere erklærte at de der overordentlig vanskelige
i Øst·Finnmark under tysk kom seinere sammen med nistrasjonsrådet ble sendt. kjempet mot «Hitlerismen», forhold demonstrerer for
overkommando og til ikke en del andre militære forslag Innenriksdepartementet un· mot førerdyrkelsen, og vi det finansielle handlingsrno·
å meddele kapitulasjonsbe· og overveielser, hovedsake· der NS·ledelse fikk derimot tror dem på deres ord. Når tiv indikerer at Finansismen
tingelsene og andre opplys· lig utarbeidet av major Lind· på et seinere tidspunkt full de fortalte oss om hva de ville være et passende navn.
ninger vedrørende det tysk· back·Larsen, til å bli over· informasjon. Det reiser seg kjempet for ble de dypsin· Skulle man korte ned den
norske forhold til - som det levert sjefen for det nye regi. en rekke spørsmål om hvor· dige og ga oss noen tåke· verdenshistoriske beretning
het - den tidligere norske mets innenriksdepartement, for de tyske myndigheter ik· banker av tungt definerbare om tiden 1928 til 1945 til en
regjering i London.
den kommissariske stats· ke godtok opplegget fra
«Short story» for ungdom.
råd Hagelin og gjennom norsk side. Det en foreløpig
men, som de unge ikke har
Ruge unnlot å informere ha mtil NS's fører Vidkun vet er at s·aken ble droppet
It fo
n kel'g for o huske
akunner va
s - l uten aå gjøre,
Stockholm·legasjonen
Quisling.
og hele det omtalte området
man
Dagen etter undertegnel·
De eventuelle vI'rknI'nger ble fullt og helt overtatt av
(Forts, fra Sl'de 5)
vold på noe av vesentlig ver·
sen av Narvik·avtalen sendte
tyske tropper.»
instruksen og det øvrige rna·
*
få slike vilkår at det ikke di - uttrykke det i denne
general Ruge en kurer til teriale fikk på hans disposi.
igjen kan tas på sengen _ ene setning: I verdenskrig
~~~Ck~~[~~~a~~~~?~e~a ~ sjoner, ligger utenfor denne Også i den øvrige presse som i 1940. Men det er i før. nr. 2 beseiret Finansismen
sende noen avskrift av Nar· artI'kkels ramme , heter det l' har spesielt den siste av ste rekke l'kke offl'serenes Nasjonalsosialismen. (<<Hitvik-avtalen og meddelte hel· Hartmanns artl'kkel .
Hartmanns artikler vakt sak. Det er spørsmål. om or- lerismem>.)
anisasJ' onsplaner og bevilg.
I tidligere artikler har jeg
ler ikke innholdet. Ved en
stor oppsikt og foranlediget g
t
d l k e
ler på
" . t rasJonsra
.
odet f or· store oppslag, men det la· nl·nger.» (Men også om be. nevn
en et ef' s mp
inkurie kom han også til å AdmmIS
tt
t'
"kk
l
k as t e
t I
villede mottakeren ytterlige·
e u t en VI'dere
ter ikke til at noen faller falets moralske, fagll'ge og re svesene
'1 fs manssympa
t'l
og
øvelsenes
men
VI
øye
l
noen
en·
fysiske
kvalitet,
k
t
re ved å sende med en ukoran en
på - eller våger å falle på
k It f
·tt
t
o l'
Krigens e e ra
ml egeådpers nI·
rekt avskrift av Trondheims·
Det går også fram av ar· - den eneste mulige for· rasJ'onelle karakter:
f
'
.
mer troppens ge er armgsomr e, mIn
avtalen.
tikkelen at heller ikke Ad· klaring på den norske over· krav bestem
h' b d
dk'
egen T'øJern yg
fl·
Den 24. J'uni utferdiget geo ministrasjonsrådet forkastet kommandos og de norske of· utdannelse i fred! AL.)
O un
f er
b das
Før 9. april 1940 var pa. gen: J me. ver or yg
neral Ruge en hemmelig in· uten videre tanken på å gjen· fiserers handlemåte den· rolen:
folk ble det altså fra 1940
struks bl. a. til major Lind· opprette norske styrker slik gang, nemlig at de alle anså
t'l 1946 f
t tt . It 34
l'
. ore
po
Mobl'liser I'kke, sett I'kke t'l k
back·Larsen som var stabs· som det heter i innstillin· Norges statlige krig for av·
ta' la
d l·
opp sterke vaktavdelinger. IS 2e arres
sJ'ef og formelt underlagt gen fra Undersøkelseskom· slutet.
t aSJoner,
d fåer·
Det kan oppfattes som pro. av - o - un er em rs
fylkesmann Gabrielsen, til misjonen av 1945. Adminis·
DAGBLADET legger i før· vOkasJ'on. Instruer endell'g krig, og 32 - tre.ttito - i
oberst Wilhelm Faye som var trasjonsrådets formann, fyl· ste rekke vekten på at Ruge
l
t
t
tIk
sjef for grensevakten i øst. kesmann Christensen, tok «ville ikke gi opplysninger» de vakter vi for syns skyld øpe av om ren l e m~nge
Finnmark og til fylkesmann også saken opp direkte med efter verdenskrigen om det må sette opp om at de ikke !llåneders. fred. Jeg skal Ikke
Hans Gabrielsen. Med basis dr. Dellbrtigge som ledet som virkelig hadde foregått. skyter uten ordre. Det kan l den for~m~else foreta noen
i· den hemmelige Narvik·av· riksrådsforhandlingene fra Bladet understreker også at være farlig å løsne skredet. sammenlIkmng mellom Jo·
Best er at skarp ammuni. se~h Terbovens og Helmuth
talen ønsket general Ruge tysk side. Administrasjonen det var general Ruge som sjon ikke utleveres så ikke Remt:ardts Gestapo på den
å bygge opp kadrene for en i Nord·Norge fikk også un· ga general Lindback·Larsen noe skudd går av i utide. ene SIde - og O. C. Gunde.r.
norsk hær. Ideen til dette derhåndstillatelse til å ta instruks om ikke å uttale Innhent forholdsordre før sens og Sveorre Løbergs tIl.
opplegget synes å være be· opp spørsmålet lokalt med seg da saken første gang
d
d
slektet med general Seeckts de tyske militære myndighe. kom frem i Norge i 1952. du gjør noe. Opptre ikke svaren e pa en. annen. ~
berømte plan om Riksvern, ter. Administrasjonsrådets Så kan da enhver sette dette selvstendig eller utfordren· Fo~h~ldene var JO så forde.
skJellIge. basert på den mest mulig befatning med saken blir i i forbindelse med Ruges ut·
Historiske forskere ville
rasjonelle og effektive utnyt· artikkelen bl. a. belyst ved taleIse om av statshensyn å
(Fortsettes)
naturlig nok gjette på at det
tel sen av den 100 000 mann henvisninger til et PM som ta sannheten med seg i gra.,
høye arrestasjonstall etter
hæren som Versailles·freden var utarbeidet av major ven.
krigen skyldes en nasjonalt
ga tyskerne lov til å ha, skri- ~indb~ck.Larsen og sendt
VG synes visst det vesent·llysninger og konklusjoner sett straffverdig holdning
vel' Sverre Hartmann.
mn~nnksdepartementet.
lige ved «Ny salve fra Sverre Hartmann offentliggjør uten· hos fastboende under kri.
på\ slutten av artikkelen Hartmann» er dette at «NS at det har vært anledning til gen. Skjønt øya hadde en
Innholdet i Ruges instruks forespeiler Hartmann nye jubler:, Vi får rett!»
.
å se det hele i sammen· meget stor heimefront. Det
Det var en langvarig pro- artikler som vil ta for seg ,~ertIl oer det vel å Sl at hen~», som han uttrykker ville da kanskje være natur.
sedyre general Ruge tok sik. hvordan forhandlingene med VI Ikke far rett, men har hatt det Ifølge Aftenposten. Han Hg å peke på at festningen
te på i sin instruks. I første tyskerne artet seg etter at det hele tiden. Bla~et har f~m~er det derfo~ «ik~e rik· Mågerø lot invasjonsflåten
runde skulle man forsøke å general Ruge var gått i fan· ellers ~envendt seg tIl. advo· tIg a ta ~pp det~IJene l Hart· passere uten å løsne skudd,
utnytte de norske grense. genskap og initiativet lå hos kat Wlesener, som SIer at manns SIste artIkkel, før he- - at flere hundrede fest.
han efter det som nfr er le saken er presentert,» ningsarbeidere, flere av dem
politiavdelingene som befals. andre.
skole for hæren. Ved stadige
fremkommet ikke vil fra· Hvilket med andre ord vel fra Tjøme, hadde arbeidet
forhandlinger med tyskerne
Hva materialet viser
skrive seg retten til å kreve vil si at han først vil bringe frivillig for tyskerne, og at
burde man søke å oppnå en
Med bakgrunn i det mate· gjenopptagelse av Løberg· på det rene hva Hartmann de første som ble henrettet
suksessiv styrkelse av gren· riale som Hartmann fore. saken. «Dessuten har vi dis· kan dokumentere er uriktig under krigen, Hansteen og
sepolitiavdelingene med tyn· løpig har lagt fram synes kutert om vi burde. bringe før han rykker ut .for ~ for· Wickstrøm, som hadde søkt
gre våpen og fly. Det kunne det klart at regjeringen i hele denne ~aken mn for svare ?en gamle hIstonefor· tilflukt på Tjøme, ble arres.
tenkes at situasjonen kom London aldri ble orientert men~eskerettIghetsdor:nsto. fal.skmng om den fortsatte tert der ute,
til å utvikle seg slik at de om at grensestyrkene i øst. len l Strasbourg» tIlføyer kng.
Men som forklarende an.
ville være villige til å tillate Finnmark skulle underleg· han, for «det spørs (bare)
Hartmann bebuder ellers førsler faller alt dette full·
dette, og skaffe nordrnenne· ges tysk kommando. Den om .n<;>en norsk domstol er nye avsløringer, så vi anbe· stendig sammen: Ingen av
ne det ønskede materiell, he· eneste kjennskap regjerin· habIl l denne saken.»
faler våre lesere å følge med de 32 hadde noesomhelst an·
ter det bl.a. i instruksen.
gen fikk til saken var det
AFTENPOSTEN
holdet i kommende numre av AK- svar for den manglende ild·
Man måtte imidlertid hol· som sto i Trondheimsavta· seg til de gamle profeter og TUELL.
givning fra Mågerø festning
de strengt fast ved at det len og som la de norske styr· har henvendt seg påny til
Også vi skal i en ny artik· Ingen av de 32 hadde arbei·
ikke måtte bli noen sam· ker under fylkesmannens den tvetungede general Lind· keI komme nærmere inn på det på tyske festningsanlegg.
røring mellom norske og juridiksjon inntil avviklin· back·Larsen, som vrir seg Ruges handlemåte som helt Og de fastboende som under
tyske tropper i Øst·Finn· gen. Administrasjonsrådet som en orm og forsikrer at faller sammen med Quis· krigen deltok i arrestasjo'
mark så lenge Norge og derimot fikk en rapport fra I «han finner det uholdbart å lings.
nene av Hansteen og Wick·
Tyskland offisielt var i krig Ruge der han gir informa· skulle kommentere de opp·
--o(Forts, side 2)
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Hvem var .. I
(Forts. fra side 4.)
mer overens med målsettingen
og metodene til Institut fUr deutsche Nachkriegsgeschichte. Så
langt dr. Hans Severus Zieglers
bekjentskapskrets rekker har han
foretatt alt mulig for å bevege
virkelige eksperter og utsagnsvillige personkjennere til å gi
skriftlige utsagn om deres samtaler, møter og sammentreff
med Adolf Hitler eller å oppspore slike utsagn i efterkrigslitteraturen. Han har overensstemmen de hermed også forsket i
den hittidige Hitlerlitteraturen
for der å finne utsagn som kan
gjelde som bidrag til den historiske forskning, i dette tilfelle
Hitler-forskningen. Også her har
han truffet utvalget slik at den
saklige utsagnsverdi er blitt veiet
og ikke bekjennelsen pro eller
kontra.
Metodisk er det straks innlysende at man i føsrte rekke
har måttet holde seg til slike utsagn som lar forvente et umiddelbart sak- og personkjennskap
og det i overveielse av Nietzschereglen, at man ingen forståelse
har for det hvortil adgangen til
opplevelse· forblir sperret. Dermed var såvel de hatfylt~ polemikere som de kritikkløse forherligere utelukket fra kretsen
av utsagnsgivende, og de utsagn
foretrukket som vokste frem fra
umiddelbar tilgang og dermed
gjenga virkelighetstro erfaring.
Fremdeles er den biografisk støttede historie bupdet til kategorien av forståelse ut fra umiddelbar opplevelse av hendelse og
person. Derfor har mennesker
kommet tilorde i dette samleverk
som har beveget seg iakttagende
og dømmende på stedet for hendelsen.

FELLESMARKEDET OG VI

Efter den hØyst ensidige
og energiske propaganda
som Høyres og Arbeiderpartiets dominerende partipresse har drevet omkring Norges tilslutning til Fellesmarkedet kan en vel si at folk
er så hjernevask\(t at de aksepterer hva som helst bare
for å komme med. Selv Senterpartiet er s å svimeslå tt
at det ikke klarer å manne
seg opp til virkelig dåd. Og
dog åpenbares det dag for
dag i sterkere grad hva en
tilslutning vil bety for oss.
Vi legger landet åpent for
en invasjon av fremmede
arbeidere og fremmed kapital, vi fraskriver oss retten
til å bestemme i eget land
og det siste er at en kommisjon som er nedsatt f.or å
vurdere hva det må gJøres

IDANSKENE

med Norges lover hvis vi går endres». Og det tilføyes at
d . F 11
k d
kl
h
me I . e esmar e et er æ- « vor mange er de~ knapt
rer.- Ifølge VG - at «bun- ~oen som har' oversIkt over
kevls av norske lover må I dag.»
_________________________

har nå mannet seg opp til å
bekjempe narkotikamisbruket som det tidligere har gitt
grønt lys for. For nå «skal
det bli straffbart å bruke
narkotika i Danmark også,
men riktignok bare på åpen
gate.» Overtredelse skal
straffes som - ordensforstyrreise! VenstreradikalisI
men har sannelig gjort
våre
nordiske naboland til noen
nydelige moralske sumper.

SVE R I G E :

Partivirksomhet som interesserer
Nordiska Rikspartiets Våst·Tråf
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Nordiska Rikspartiet har ledningen.
nu genomfOrt den aviserade
I samband med vasttraf*
Våst·tråffen.
fen blev 100-tals affischer
Vasttraffen fOrlades till uppsatta langs alla fardvaDalsland och pågick dagar- gar våra kamarater kommo SIMON WIESENTHAL,
na 15-16 augusti. Den blev till traffen.
den selvbestaltede overjusi allo .~~ckad. Trots att vader- . Va.sttraffen blev en mycket tismester har som kjent
1~~stJan.~ten sI?ådde regn- mspI:erande och stark av- kommet på kant med de
vader.' forbl~v vad~rgudar?a ~lutmng på sOI?mare~ 1970 østerrikske sosialdemokraNordIska RIkspart~~t nådlgt lars NordIska RIkspartI-verk- ter fordi han også har pirket
och gav strålan.~e vader med samhet.
på høytstående partifeller
båda sol oc.~ var~e. ..
Samtidigt en lika stark som hadde en brun fortid.
.. Dagen for.~ vasttraffens start av hosten 1970 års nu Nå spørs det om han ikke
oppnande anlan~.e NRP-med- påborjade verksamhet. Kam- mister leverandørene av «bebok «Wer war Hitler? Bei- lemm8;~ från ..Got.~borg och pen går vida re i Solhjulets vismateriale» i øst efter at
trage zur Hitler-Forschung.» Trollhattan for forberedan- eviga tecken!
han høyt forkynner at han
Det er en lang rekke kjen- de arbete. O?h I?å morgonen
Argus
nå utarbeider en liste over
te og mindre kjente, men den 5 a~gustI ~~Jade solko::,stidligere nazister som underalle utsagnsberettigede per- fanan over traffplatsen valviser ved øst-tyske universisoner som kommer tilorde i kommande alla deltagare.
teter. «Jeg har funnet ut at
denne bok om Adolf Hitler
NRP-ka~:ater från plat98 tidligere nazi-professorer
og når en leser hva der står ser som Gavl~, Nora Stad,
underviser i Øst-Tyskland»,
så kan en nesten ikke fatte F?rsI:~ga, Boras, Udde~.alla,
sier han og truer med snart
at det er samme person det NassJo, M~llerud, y. Frolun- Ellos, 10..5. 1970:
å ville offentliggjøre listen.
gjelder som den publikasjo- da, ..Trollhattan, Goteborg - - Den av Frisinnade Unions- Han opplyser ellers at han
ner og massemedier i Norge, anlande uJ?-der dagarna två Partiet d. 9. maj hållna parti- kom på tanken at det kansom i hele det demokratiske och ~.tt dIgert program ge~ dagen var mycket optimist- skje var nazister i øst også
Vesten (med samt det folke- nomford~s. ....
isk. Styrelsen fOr rorelsen efter å ha lest «typiske antidemokratiske østen) har Inte mmst bor .namnas, att blev återvald: Partiledare semittiske kommentarer» til
skildret og stadig skildrer v~r dan~k~ se~tlOn av Nor- Sven A. Lundehall; Stallfore- krisen i Midt-Østen i østsom dyret i Åpenbaringen. dIska RIkspartIet hade ~ed tradande partiledare Karl- europeiske aviser. «Jeg unI den siste tid har man for- Her finner man bl. a. utsagn .~vå represeD:~anter, som bIlat Erik S. Nilsson; Rikskvinne- der søkte i arkivet, og fant
søkt å heve Hitlerbildet fra av Skorzeny, av Ribbentrop, anda från !<-openh~mn.
ledarinna Birgitta Anders- at folk som samarbeidet
Speers «Erinnerungen» til den Keitel, Flugkapitan Hans
BeklagIl~t att v.ara norska son, Riksstudentledare Per med nazistene nå har regjeabsolutte toppydelse med auten- Bauer, billedhuggeren Bern- kamr8:ter mte vIsad~ sa;r:n- Olov Ihlefeldt; riksungdoms- ringsposter i Polen, mens
tiske utsagn og endelige dom- ard Graf Plettenberg, Hitlers rna gel~t. Ty de.. had~ JU nar- ledare Bo Stenkvist.
kjente skribenter fra Der
mer. Og dog er efter bare noen mangeårige adjutant, Oberst mare tIlI vår ~asttraff. Men
Betraffande hostens val Sttirmer og andre naziblad
få sider i disse «Erindringer» for Nicolaus v. Below, Friedrich den s~adan .bIlr nog repare- blev det debatt. _ _ Den nå bor og skriver i østenhver ikke forutinntatt histori- Christian Prinz zu Schaum- rad ..nast~ gang NRP kallar. demokratiska valrorelsens Tyskland.»
ker en metode kjennbar, som rik- burg-Lippe,
Rechtsanwalt
Vast-traffprogrammet var løften ett folkebedrageri _
tignok foregir å være objektiv Prof. Dr. Friedrich Grimm, som sagt dIgert, ~en otvun- och nya bordor ar att vanta
og bygget på materiale, men Werner Freiherr von Rhein- g.~t och kamratIlgt genom- i stall et fOr sankta skatter,
som ved nærmere eftersyn ute- babens,
General Hubert fort.
.
konstaterade
partiledare
lukkende tjener rettferdiggjørel- Lanz,
Hitlers sjefsjåfør, .pen.. 16 augustI avslutades Lundehall.
FOLK OG LAND
se av egen person og grunnlegvasttraffen med en gemen- T l ltd
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
Feltmarskalk
MansteI'n
ged
f"
kl
.
' Isen aven neral Rendulic ministerial' bsam
'lk
t
t'll H a Iden.. a .s tt
u a e me
ge Isen og bere tt1ge
l or ege 1
. Id or k armt'
Telefon 377696
efterkrigseksistens fri for for- rat Heinrich He' im (som ut- (Så kom inte norrmannen geån't af " l SOCI8; emoktrat.. llnl
Boks
3214 -- Sagene
'll
k om VI. t'll
)
m. s a or
oraism
f øIgere og f or f øIge Ise. H vor taler seg om Hitlers meget t lOSS,
I d
em.
h
trnaf" s a g
forståelig enn dette ønske kan omtalte «Tischgesprache»). I samlad trupp stall de vi I nInk l . oCf lkge p ~ s or en Ekspedis jons tid: Tirsdag til
være efter langvarig fengsling,
'upp kring mI'nnesstenen o"ver ver Ig o regermg, repere- fredag fra kl. 10 til kl. 15.
professor HermanJl, Giesler, i .
senterande det ba"sta VI' ha I
så har ikke Speer vist den histo- verdenskrigens mest berøm Karl XII .s ødesplats
Mandag og lørdag holdes kon. Den • k'ld
'd
I d tt
riske sannhets forskning noen tje- te slagflyver oberst Hans~ plats framfOr Fredrikshalds I PI'~ S)l da °dmtra en. "d e.. a toret stengt.
'
'
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Ulrich Rudelog
mange an- F"as tmng
tt Fe ..
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Hvor annerledes er det ikke
'
1 30 nov 1718
Ig ansmna e mons-, Redaktør Melsom kan bare
med utsagnene til en ikke min- dre.
Darefter b~såges den jatte- Partiet går fram till va~ - : påregnes truffet efter forutgådre profilert personlighet fra
Det vil føre for langt her å stora fastningen, som bl. a.! pers~nval. - Vem el. vIlka ende avtale.
tiden dengang der i likhet med komme nærmere inn på dis-I bjuder på en enastående kandIdater - trofas.ta sv~n
Abonnenmen tspriser:
Speer som arkitekt og bybygger' se utsagn som så å si alle hojdbild over Halden.
s~~r - som FUP gIver ~ltt Kr. 50,-- pr. år, kr. 25,-- pr.
likeledes hadde Hitlers tillit! står i så diametral motset-' Givetvis fattades många stod, meddelas strax. fore halvår i Skandinavia. Utlandet
Sammenlign Speers og Gieslers ning til det man hittil har verksamhetsbeslut
under v~ld8;?,en. FUP:s god8:. ms ats kr. 30,-- pr. halvår. I nøytralt
erindringer om Hitler! Og man godtatt som sannheten om dessa båda vasttraffdagar.
VId f~regåe~de y'al, bor ..den- omslag innenlands: Kr. 60,-vil forstå hva hindring og frem- Adolf Hitler. Vi kan bare anVår danska sektion onska- na gang glva annu battre pr. år, kr. 30,-- pr. halvår.
me ay den historiske sannhet be- befale boken til tyskkyndige de en samarbetssektion av resultat.
Bruk postgironr.: 16450
tyr.»
lesere. Den kan bestilles gjen- NRP:s region HKLSING- Partidagen avslutades med
Løssalg kr. 2,-nom BOKTJENESTEN PålBORG - MALMb - Ko- leve fOr Svea Rike och H.M.
Så vidt forlagets forord til vanlig måte og prisen inn- PENHAMN.
IKonungen.
Utgiver AlS FOLK OG LAND
Hans Severus Zieglers nye bundet er kr. 48,-.
Vilket godkannes av partiRef.
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