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LØSSALG KR. ~-

• 'Da «den norske hær» gjorde 
General Ruges besynderhge for- i mytteri i Skottland 
hold efter Trondheimsavtalen ! FORDI DEN IKKE FIKK 50 ØRE DAGEN I EKSTRAFORPLEINING 

EN STRID MElLOM TO NORSKE GENERALER SOM I LIKHET MED HARTMANNS DOKUMEN
TER BELYSER NORGES «FORTSATTE KRIG» 

Major Kjelstrup henvendte seg for ti år siden til Forsvarets Krigshistoriske Avdeling, som 
imidlertid ikke ville beskjeftige seg med •• spørsmål av politisk art». 

Stormen omkring stats- de dokumenter Hartmann 
stipendiat, advokat Sverre legger frem og fortolker slik 
Hartmanns dokumentasjon i han gjør. Ingen politiefter-
ukebladet AKTUELL blir forskning ( ! ) i disse sam-
stadig voldsommere og spe- tidshistoriske stridsspørs- I 
sielt VG og Morgenbladet er mål kan rokke ved det smuss 
oprørt på vegne av general som blir hengende ved deres 
Ruge og hans nærmest,-' navn og ingen strid blir løst 
menn, som Hartmann be- ved at de samme herrer som 
skylder for å ha handlet bak tidligere har engasjert seg 
regjeringen Nygaardsvolds så sterkt påny trer frem og 
rygg. Vi kan ikke si at vi er avlegger de samme gamle 
så særlig interessert i hva vitpesbyrd som dokumenta-

Men også disse dokumenter er •• forsvunnet» oppd~et Harry 
lindstrøm som ville granske dem. 

Ruge fortalte eller ikke for- sjonen gjør så urimelige. 
talte den regjering som had- Sverre Hartmann har i en «Norges hær» (4 kompanier) under øvelJer i Skotland. Formodentlig 
de stukket av fra den kata- rekke innlegg pekt på den før femtiøres-mytteriet som Lindstrøm forteller om. 

strofe den hadde bragt lan- hysj-hysj-politikk som har . .. 
det opp i og som hadde over- vært drevet omkring disse Ralph Hewms har som I om ae underslatte dokumen-
latt Norge slått, avvæpnet spørsmål. Han slår fast at kjen! i flere art~kle.r i FOLK I ter reist seg på~y. Hartmann 

-- ~~r ~~:~;[ ~na~yLs~~~rr~~_ ~tr:!j~~~:;t~\~~~te~~~ ~-a~~ I ~ku~!f~rP~~~~;s~i;;g ~~ I ~~iriZ%;~~{l~ P~g dt~r't,:~~~~~ . 
tegnet seg i Øst-Finnmark: rekke andre dokumenter er I den historiske sannhet om og sist har til og med AR-
faren for at Sovjetsamveldet totalt forsvunnet og at den ,het,ldelsene i forbindelse me~ B~IDERB~ADET vært frei-
ville handle her som i Polen militære undersøkelseskom- dm; som hendte Norge l dlg nok tIl å efterlyse den 
og sikre seg sin del av byttet. misjons innberetning hård- 1.940-45 som enten hemme- m~li.tære undersøkelseskom-
Hadde det skjedd så ville ut- General Kuge, som her sees sam- nakket hemmeligholdes hghol~es fremdeles eller mlsJon.s underslå~te rapP?rt, 
gangen av annen verdenskrig men med den mangfoldige arb ei- skjønt den sikkert vil kunne som s~mI?elthen er f?rsvun- trass l ~t ~rb~Iderpa~tIets 
blitt et delt Norge slik derparti-Jtatsråd Trygve Lie lot tys- kaste lys over strids spørs- net: VI v~ser bl. a. til hans egen r~gJerl~g mte! gjorde 
den ble et Polen berøvet kerne få en beretning om Norges målene. Hvorfor hemmelig- artIkkel. I nr. 15 (for 15. for å fa papIrene pa bordet 
sine østlige provinser. Det krig. !I'fen senere erklærte han som holdes den ellers hvis den august SIStl.) om «Professor dengang Scharffenberg of
skulle bare mangle at ansvar- kjent at den likevel fortsatte. ikke inneholder sprengstoff? S!wdvin og 'Historiens mu- fentlig,og gang på gang kre-
lige norske ~ffis~rer med Og betegnende er det at de se'». . vet dem fremlagt. 
gener~l Ruge I spIssen den- penstillstand for verdenskri- to foran nevnte aviser, som I forbmdelse .med Sv.err~ Ellers kjenner en jo til at 
g.ang Ikke hadde .tatt hensy~ gens varighet, avsluttet i juni begge forlanger efterforsk- Hartmanns artIkkelserl~ I ubehagelige papirer, bøker 
tIl fedrelandets ~ntere~ser I 1940. Like avsluttet som ning av Hartmanns påstan-/ AKTUELL har spørsmalet o.l. brutalt undertrykkes, 
første re~k~ og Ikke. til. den Tysklands deltagelse i an- der ikke faller på å kreve un- forties eller direkte skaffes 
rømte «tIdlIgere regJermg»'1 nen verdenskrig er det idag dersøkelseskommisjonens av veien. Et nytt eksempel 
For alle .Hor~ale m~nnesker I tI:::,ss i manglende formell innberetning lagt frem for på dette har den omstridte 
var Norges krIg, om Ikke ~or- fredsslutning. Og hadde ikke offentligheten, men vil ha Harr:>, Lindstrøm avslørt. 
melt med e~ fredsslutnmg, I Ruge og hans nærmeste offi- politiefterforskning av sam- Han var som kjent selv knyt-
så dog reelt I og med en vå- serer dengang handlet som tidhistorien! Og den skal ef- tet til «den norske hær» i 

de gjorde, så ville de i sann- ter hva det opplyses skje Skotland og vet altså hva 
het ha hE.ndlet landsforræ- på det vis at politiet skal sø- han snakker om. 
dersk. ke råd og veiledningen hos Vi har tidligere her i bla-

At Ruge efter annen ver- professor Skodvin, Olav Ris- det offentliggjort en artikkel 
denskrig lot seg drive av te og de andre forsvarere av av Lindstrøm hvor han kom-
«statshensyn» til å forfekte den gamle legende, samt ved mer inn på et mytteri blant 
at Norges statlige krig fort- påny å spørre Roscher-Niel- de norske soldater i Skot-
satte trass i kapitulasjonen sen, Lindbac~-Larsen og de land i 1945 og skal her gi 
er det derimot all mulig andre som Ruge ga munn- noen nærmere detaljer byg-
grunn til å kritisere og be- kurv om Hartmann har rett! get :rå opplysninger Lind-
klage. Og det er da også dette Hartmann har også hevdet strøm gir i et brev vi har 
som har ført til at hans gjen- at general Ruge på henven- hatt anledning til å se en 
levende offiserer fra dengang deIse bl. a. fra Scharffenberg gjenpart av. Brevet er skre-
idag står for hugg gjennom var helt uvillig til å drøfte vet i forbindelse med Hart-
artikkelserien i AKTUELL. stridsspørsmålene nærmere. mannsaken og Lindstrøm gir 
De handler vel kanskje efter Og hvorfor det hvis det intet . disse opplysninger for å be-
ordre av den døde forsvars- var å skjule? lyse nærmere hvorledes ube-
sjef når de fortsatt benekter Den samme uvilje til å Major Kjelstrup Jam gjorde For- hagelige dokumenter under
at de dengang anså Norges granske tvistespørsmålene svarets Krigshistoriske Avdeling slåes. 

General Falkenhorst som på basis statlige krig for avsluttet, finner man på alle hold. Og oppmerksom på kontroversen mel- Lindstrøm vil gjøre brev
av Ruges beretning kritiserte gene- men da får de også finne seg I hvorfor det hvis alt er ior- lom de to norske generaler, men mottageren oppmerksom på 
rai Erichsen for at han ikke hadde i de angrep som naturlig nok den? som ingen respons fikk. Også dette «et forhold som man har vil-

efterkommet ordre. rettes mot dem på basis av (Forts. side 6) skulle tåkelegges. (Forts. side 6) 
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~øbttrg raser over 

FOLK OG LAND L0RDAG 26. SEPTEMBER 19701 

historie- Hvor gode er de? Fru Røkkum In memorlan 

:fQrfalsl~ningen som l Spør sivilingeniør Jonas a vs øres Moe i et innlegg i Morgen- Når jeg har sittet og revi- kommet til en av skogsfor
bladet. Han skriver i den dert regnskapene til FOLK valtningens 24 hytter og at 

OG ER REDD FOR AT NS·FOLK SKAL BLI REHABILITERT forbindelse dette, som vel OG LAND og FORBUNDET, døren var brutt opp og inne 
viser at det begynner å gjæ- har jeg ofte sendt en venn- i hytta fant de liket aven 
re noe av hvert sted i det lig tanke til de mange tro- mann som hadde hengt seg. 
bedrøvelige kongerike Norge faste bidragsytere til vårt ar- Herman var ikke sen til 
anno 1970: beid, folk som er bosatt på å gripe hytteboka og i en fei 

de forskjelligste kanter av skrev han ned sitt senere så 
Det er påfallende hvor of- vårt langstrakte land. kjente dikt. 

-te det i polemikk med emne I løpet av de henfarne 25 Da krigen kom i aprildage
fra de fem ulykksalige okku- år er det mange, mange ne 1940, vet vi at de norske 
pasjonsår refereres til de så- som er vandret bort uten å soldatene hadde lite å stille 
kalte gode nordmenn. ha fått den oppreisning for opp mot de krigsvante tyske 

I MOr!?enbladet av 27. ~ug. det de gjennomgikk under soldater og det gjaldt å kom
har "De I e~ og samme Inn- u-rettsoppgjøret, som så me seg unna. En natt brøt 
legg Ikke mmdre enn tre hen- mange naSjonalbevisste kvin- noen soldater seg inn i ga
visninger til gode nordmenn ner og menn lengtet etter. rasjen deres på Kongsberg 
der De ~lant annet uttrykker Og det tynnes i rekkene et- og stjal Røkkums bil, som 
be~ymrlI~g for deres renom- ter som årene går. de aldri mer fikk igjen. 

-me. 
Dersom denne bekymring Fru Karen Røkkum, Hem- Fordi at de ikke hadde 

skulle vise seg å savne et- nesberget, er plutselig døq, holdt med dem som sognet 
Løberg skjærer tenner i SKIENS DAGBLAD. Ville ikke hoff- og parti- hvert faktisk grunnlag, slik nær 88 år gammel. Da jeg i til Moskva og hadde ødelagt 

organet ha det denne gang? De selv fremholder i senere juli mån~d besøkte henne forsvaret, ble følgen for dem 
innlegg, hvorfor da ofre all noen dager var hun så vital. under «den herlige frigjø-

Det sier seg selv at forhen- for nu skjønner han vel at denne spalteplass? Hun var med på mange bil- ring» for å sitere senere bis-
værende både stortingsmann det begynner å slå betenke- turer i Rana, og vi besøkte kop H. E. Wisløff, å vandre 
og litt av hvert annet, Sverre lig store sprekker i den opp- Er det ikke heller nu på flere s~kalte «landssvikere», i konsentrasjonsleir, miste 
Løberg, ikke har kunnet hol- konstruerte historieskriv- høy tid at man bruker mer bl. a. gardbrUker Trygve En- stillingen sin og dermed kas
de munn til Sverre Hart- ning og det påståtte ufeil- energi på å fremskaffe en gen, Nesna. (r:'0rfatter av b~- tes ut av huset sitt og betale 
manns dokumentasjon av barlige «rettsoppgjør», som korrekt og fullstendig frem- ken «Jeg er mgen landssvI- såkalt «erstatning». 
historieforfalskningen. Lø- Løberg så trofast har støt- stilling av disse ulykkeligste ke~»). De sa at o.et var hyg- Fru Karen Røkkum ble 

- berg er jo som kjent selv tet opp under. Og han ville fem år av Norges historie gelIg å få besøk ";lte fra, da enke i 1956, og hun flyttet 
en slik ekspert på samtids- jo ikke være Sverre Løberg, istedenfor å være mer opp- mange er nokså Isolerte og da til sin barndomsegn på 
historieområdet at han hvis han ikke igjen benyttet tatt av om man derved kun- ikke har meningsfeller å Hemnesberget, hvor hun si
åpent og offentlig kan injuri- anledningen til å gi spark ne risikere noen gode nord- snakke med. den bodde alene i eget hus. 
ere folk og atpåtil få Høy- til dem som ble syndebuk- menns renomme? 
esteretts . velsig~else for at ker for hans og li,k~sinnedes I Jeg vet ikke hva slags funn 
dette er lOrden I den norske fatale forsvarspolItikk under denne stipendiaten har gjort. 
rettsstat .av idag. (Og, vel arbeiderpartiets regime før I De~som det vir~elig dreier 
'Også av Igår) .. Denne g"ang o~kupasJo~en. - Løberg har seg om historiske dokument 
~ppt~er J;an til en avveks- sme . memnger om «:etts- av betydning, bør man være 
lmg I SkIens Dagblad, som oppgjøret» og dets ufellbar- så disiplinert at man aksep
har henvendt seg til den lighet og unnskylder nær terer disse som sådanne i 
5amle Arbeiderpartimann. sagt alle de feilgrep og retts- hvert fall inntil noe annet'er 
Og selve de historiske prob- brudd, som han og likesin- blitt bevist. 
lemer interesserer naturlig- nede - og de i Hartmanns 
vis ikke Løberg. Det han ra- artikler nevnte personer har 
3er over er at tidligere NS- begått. - Men for NS's folk 
~olk kan komme til å føle til- er det intet håp og ingen 
fredshet over å få sitt syn unnskyldninger å finne, de 
understøttet aven samtids- er evig fordømt og fortapt 
historiker. Men, sier Løberg, - etter hans mening. 
«Hartmann-avsløringer (! ) Alle hans uttalelser til 
'ngen redningsplanke for tid- Skiens Dagblad vitner om 
ligere NS-medlemmer». hans alvorlige frykt for at 

Det man derimot ikke bør 
gjøre er å fortape seg i en 
mistenkeliggjøring av ved
kommende stipendiats ar
beide. 

Til dette er tiden altfor 
knapp" 

En av våre " lesere har dette hele det oppkonstruerte Sivilt samarbeide verre 
:1 bemerke til Løbergs siste «rettsoppgjør» begynner å 
utspill: rakne og det korthus han 

har vært den ivrigste til å 
Herr redaktør. være med å bygge opp snart 
Jeg tillater meg å sende vil falle sammen. - Og hva 

vedlagt et utklipp av Skiens blir det så igjen av glorien 

enn militært? 
Jeg leser i dagspressen om 

Sverre Hartmanns avslørin
ger i billedbladet AKTUELL 
og merker meg at det altså 
nå er dokumentert at det 
mens Norges krig altså ifØl
ge den autoriserte versjon 
pågikk, ble inngått avtale 
om et militært samarbeide 
med tyskerne i Øst-Finn
mark. 

Fru Karen Røkkum hadde Hennes innstilling går 
alle årganger av «8. Mai» og fram av hennes brev til meg 
«FO~ OG LAND~), ')Som vil i vår: ,«D.et v~.!'_.koselig å.1lØre _ 
komme Instituttet for histo- at dlf val med I rea.M:elsoms 
risk forskning tilgode. I åre- 70 års-dag og fint selskap_ 
nes løp har hun gitt flere Det er vel eliten av dem som 
store bidrag til vårt OPPlys-I arbeider for sannhet og r~tt 
ningsarbeid, sist i vår til In-l for ~orge. Og for det ~asJo
stituttet for historisk forsk- nalt mteresserte JoIk I Nor
ning, som forhåpentlig med geo Godt vi har dem. Jeg har 
tiden vil gi et vektig bidrag mange ganger beundret at 
til å sette løgnoppgjøret i de har greid å holde ut og 
det rette perspektiv. fått ut FOLK OG LAND. 

Gudsjelov, bladet har en 
stor misjon, ellers har vi jo 
ikke kunnet følge med i noe 
av alt det rare som foregår. 
Jeg tror Norge er (de som 
styrer) mer interessert i det 
internasjonale, skitt i fille
Norge.» 

Hennes mann John Røk
kum var skogforvalter for 
Statens Sølvverksskoger i en 
menneskealder, og var sjel
den dyktig og rettskaffen. 
Det var ham Herman Wil
denvey har udødeliggjort i 
sitt kjente dikt i boken 
«Stjernenes speil»: «En ska'! 
forlate hytta i samme stand 
når en reiser som når en 
kom dit», et dikt som sik
kert mange av leserne har 
hørt lest op i radio. Det var 
en kveld at Gisken og Her
man og Karen og John ko
set seg sammen på Mehei
hyta at Karen fortalte om 
at nylig var hennes mann 
og hans assistent en kveld 

Selv er jeg ingen militær, __________ _ 

Dagblad for idag, hvor det over hans panne. Hans 
på første side over 5 spal- svulstige talemåter om egen 
ter med oppsiktsvekkende storhet og hatske utfall mot 
3tor overskrift er inntatt en NS-tilhengere vil måtte for
'tV bladet selv skreven ar- stumme og hans selvsikre 
tikkei med referat av utta- uttalelser om at - han alene 
leI ser av superpatrioten og vite - vil tilslutt ingen la 
~lelten, forhenværende stor- seg bløffe av - og det er 
~ingsmann Sv~rre Løber!?, nok det han frykter mest av 
,lVor. han angrIper statsstI- alt. men jeg samarbeidet på den 
"Jendlat Sverre Hartmanns bl d . t d t sivile sektor med okkupa-

Det var vakkert vær og 
mange tilstede da hun ble 
stedt til hvile ved siden av 
sine oldeforeldre på Hem
nesberget kirkegård. Karak
teristisk nok innrømmet ste
dets prest at han ikke hadde 
ant at hun hadde levet 14 år 
alene på stedet. Formodent
lig er det en prest som ten
ker mindre på kjærlighetens 
evangelium, hvortil hører å 
ta seg av de gamle og syke 
mennesker i menigheten. 

AH M. Gleng 
l.vsløringer av begivenheter Løbergs «storhetstid» eb- a å Ir;: ~ ~n an~e~ paJ sjonsmakten slik norske of
')g personer omkring året ber ut og løven Løberg faller ?~: d ur e ~res. å hur ~ fiserer gjorde det på den mi- ------------. 
1940 i dennes artikler i uke- sammen som en skinnfell. - l -de ednnMe pa hr OgStt a et litære ifølge Hartmanns do- FOSSEVANG HOTEL 
:Jladet «Aktuell». For noen å korrigere og ~r ~e. an ar se svær kumentasjon. Det ble jeg Ryfoss - Valdres 

Som det ses av Løbergs imøtegå Løbergs ville på- l~ten mteresse fra pressens Istraffet for under det såkalte 
11ttalelser har Hartmanns ar- stander, ville være det sam- SIde fo.r å la denne part ~om- landssvikoppgjør. 
';ikler falt Løberg tungt for me som å kappfly med kal- me til orde. Tve~t Imot. -
:Jrystet og de faller jo slett vene. Det har ingen hensikt Hvo~ er demOk;atIet som M~n er ~e~ da verre ~ ~am-
~kke i hans smak. - Intet og jeg lar det ligge. I stadI~ påberopes. arbeIde. SIVIlt inn mIlItært 
lmder at Løberg bruker I Men hva med Skiens Dag- SkIen 29. aug. 1970. med «fIenden». 
grovt skyts mot Hartmann, blad? Har det aldri falt dette «Under demokratiets heh> E.N. 

Ferie, overnatting" 
Skog - Fjell - Elv - Fiske" 
Pensjonspris kr. 50,- inkL 

Gjester efter denne annonse 
får 5 % moderasjon. 
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LØRDAG 26. SEPTEMBER 1970 FOLK OG LAND SIDE 3 

I J l, o 'd J I OLAF HOLM: a, sanne Ig pa ti e. , • 
"\ I På Arbeiderbladets MOM-! StortIngsvalgene 1965, 69 og 73? 

side kan man imellom finne I r FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 

ODD lHELSOlH, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Det vesentlige' 
-

noen godbiter. Blant annet I 
denne under overskriften Opprinnelig hadde vi her 
«På tide at det blir utgitt en i landet, da parlamentaris
'hvitbok'»: men så å si uforvarende inn-

«Den britiske forfatter førte seg selv etter den store 
Ralph Hewins fikk en vold- riksrett sak i åttiårene, to 
som medfart her i landet for partier, Høire og Venstre. 
sin bok om Quisling, og Senere er der etterhånden 
Aftenposten rykket straks ut oppstått en rekke partier, 

Vi vil gjerne slå fast her og nå at vi egentlig ikke finner med en artikkel forfattet av som i større og mindre grad 
statsstipendiat Sverre Hartmanns opplysninger og doku- en vel1~jent advokat.l!ewins representerer særinteresser. 
mentasjon i AKTUELL så epokegjørende. Det er jo riktig I;1adtdet Jf o nærmesIt begattdm~- For å dekke over dette kal-

. .... Jes e s ornærme se ve a ler de seg alle folkepartier. 
som Ralph Hewms skrIver l et mnlegg l FARMAND at det skrive bl. a. at Kongen, som Deres representanter kaller 
i og for seg ikke er noe nytt i det han legger frem. Det har jo nærmet seg de 70 år, var 'seg folkevalgte, vel for å bort
vært kjent i mange år, og det har vært omtalt gang på' fullstendig ute av stand til lede oppmerksomheten fra 
gang her i FOLK OG LAND, at norske tropper ifølge be- å handle under krigen i Nor- at de er ut~ek~ av ved~o~-

.". .,. ge (Jeg husker ikke nøyak- mende partIs Junta: Sa far 
stem.~else l vapens~Illstandsavtalen l. Tron~heIm, mnledet tig hans ordvalg.) "- «velgerne» ta skylden for 
et milItært samarbeIde med tyskerne l 0st-Fmnmark og at Nå har britene skrevet en eventuelle feilgrep. 
den norske overkommando medvirket aktivt til å sette ny beretning og denne gang 
dette ut i livet. Det har også lenge vært kjent, selvom den basert på offisielle papirer 
norske presse ikke har villet vedkjenne seg det, at både i deres utenriksdepartement. 

. . . . ". Ikke engang dette er korrekt 
fylkesm.a~nen I.Finnmark, med s~mt.hans milItærradgn:er, ifølge Aftenposten. (Britisk 
og admIDlstrasJonsrådet ønsket a gjøre dette samarbeIde Intelligence Service er aner
permanent, men at tyskerne fant å ville ordne vaktholdet kjent som den beste), og avi-
mot Sovjetsamveldet selv og uten assistanse. sen skriver omtrentlig at det 

. . er ikke riktig at Kongen ikke 

Il 
Valgloven unndrar, som 

nu etterhånden er kjent, vel
gerne anledning til å velge 
mellom de personer, som 
juntaene har utpekt innen 

Det som eventuelt er nytt i Hartmanns artIkkelserIe er ville bli med til Storbritan-
vel bare dette at han finner det opportunt - antagelig for nia, men ville anse krigen «Psykologisk krigføring» 
a få serien anbragt i ARBEIDERPARTIETS billedblad AK- som avsluttet i Tromsø. «Det lyves aldri så meget 
TUELL - å fremstille alt det som skjedde her hjemme Det er i hvert fall sikkert som under en krig» - heter 
. . . ., at den militære øverstkom- d t 'M d Il t og som klart og utvetydig VIste at Norges statlIge krIg var d d d .kk e. an anven er a e en-

forbi, som et slags forr~deri av de norske ~ffiserer bak ~~~ ~l~e~e~ f~~ f~~;t;ett: kelige midler for å bekjem
pe fienden. «Psykologisk 

eksilregjeringens rygg. krigen, og at han etter kri- krigføring» ble også anvendt 

sin midte. Det eneste som er 
igjen av demokratiet er an
ledningen for velgerne til å 
velge mellom de konkurrer
ende partier; hvilket av dem 
de vil stemme på. Ved val
get i 1965 gikk tidligere med
lemmer av Nasjonal Sam
ling denne vei og plaserte 
sine stemmer på enten Krf., 
V. eller Sp. ettersom et av 
disse partier hac"de best 
sjanse innen valgkretsen til 
ved hjelp av noen partIøse 
tilskuddstemmer å få det 
siste mandat i kretsen. Man 
valgte de partier, som anto
kes å ha minst skyld i den 
største rettsløshet, dvs. den 
største forbrytelse i landets 
historie. Til alminnelig for
bauselse oppnåddes det til
siktede resultat, å frata det 
gerhardsenske «Arbeider»
parti flertallet. Dette hadde 
i første rekke latt seg bruke 
av Høires daværende for
mann til å sette igang retts
løsheten. 

Da rettsstaten i perioden 
1965-69 allikevel ikke ble 
gjenreist uteble NS ved det 
påfølgende stortingsvalg i 
1969. Enkelte kan nok ha 
stemt med A-partiet. Resul
tatet vakte både bekymring 
og forbauselse. 

Dertil er naturligvis å bemerke at de ansvarlige norske gen ble tildelt landets høyes- under den 1. verdenskrig, og 
te utmerkelse. d t k· t·l ft III offiserer, blant dem selveste den forsvarssjef som ønsket e 'an gl grunn I e er-

Nå er det på tide at det tanke hva Bernard Newman Ett resultat av valget viste 
å bli i Norge og dermed tydelig ga tilkjenne at HAN iallfall blir utgitt en «hvitbok» her skriver på side 214 i sin bok seg allikevel snart etter. Et 
ikke ville delta i noen «fortsatt krig» efter å ha kapitulert, i landet, ,så en har mer å «Spion», forlagt i 1935 av forslag om endring av valg
vel ikke kunne ha noen forpliktelser lenger overfor en re- holde seg til enn «orienter- H. Aschehoug & Co., Oslo: loven så dagens lys. Det tok 
gjering som hadde bragt landet ut i ulykken, som hadde inger» fra en avis som jo ut- «Propaganda er et farlig med rene ord sikte på å 

kom under hele krigen. " h l· t· d t å fø f h· d l· d t akk . umuliggjort ethvert forsvar, som hadde vedtatt å oppgi vapen, vor IS Ig e s - or 111 re 19nen e ra 1 
Veteran» res. Hånden som fører det, juntaens sirkler i fremtiden 

}"ampen og som selv hadde bragt seg i sikkerhet og over- ------------ blir like lett såret som offe- I av andre partifrie bevegel-
latt offiserene - og befolkningen - å rake kastanjene av. SOVJETRAKETTER PÅ KU BA? ret selv. Løgn faller ofte til- ser, som kunne antas å ville 
ilden. Hadde kommanderende general Laake og komman- Et TV-selskap i Florida har bake på sin opphavsmann. I følge NS's eksempel og for
derende admiral Diesen handlet like ansvarsbevisst i april- vist bilder av sovjettiske ra- Dessuten rekker løgnens .late den hittil inngrodde 
dagene 1940 som Ruge og Lindbaek-Larsen gjorde i juni ketter på kubansk territori- virkning langt og varer evig. skikk, alltid å stemme på 
samme år, så hadde meget sett annerledes ut. Når parti- um som besiktiges av Cas- På mine re~ser i Mellom-Eu- ~am!ll~ parti. Det. ser ut til 

tro. Det dreier seg om jord ropa har Jeg op'p~aget at a ga. 1. den retmng. Såvel 
politikerne svikter så grovt som det skjedde i Norge i 1940, til jord-raketter hvis rekke- ,tyskerne har tIlgItt oss pensJomster som naturvern-
så er det ansvarlige offiseres simple plikt om nødvendig å vidde går til Amerika. Så engelskmenn det meste av folk har latt høre fra seg. 
skyve dem tilside og selv overta det ansvar de likevel nå trues NATO-sjefen ikke, hva som hen~te. under kri- I?e siste ganske ettertrykke-
vil få. bare aven mektig indre fi- gen: de har tIlgItt de falI?-e hg ved .såkalte. utenomparla-

V l . t t d t . h h t ytt h Il V' h ende men også aven direkte og selve blokaden. Men en mentanske mIdler, for der-
e , m e aveVI. er ar sag er noe n e er. I ar ytre' trussel. ting glemmer de ikke: det med å vekke til ettertanke. 

hevdet det mange ganger og på mange måter. felttog av løgn og bakvas- Hva de også har oppnådd. 
Det sensasJ'onelle i forbindelse med statsstipendiat Harl- kelse som ble satt i gang Dette er så fantastisk at under navn av propaganda. IV 

manns skriverier i AKTUELL er det utrolige røre de har det nesten er utrolig og det De har glemt de britiske sei- Valget i 1965 bød på en 
frembragt og de avsløringer som har fulgt i deres spor. gir også avslørende lys over re ved Somme og Arras. De annen ting utenfor det van
Vi skal her la de gamle offiserers jammerhyl i Morgen- bakgrunnen for den hård- har tilgitt at vi slo dem i lige. Stortinget fikk 62 (63?) 
lJladet og VG ligge. Vi synes ikke synd på dem. De ligger nakkede hets mot Ralph He- krigens siste hundre dager. nye representanter og skulle 
som de har redet på sin dyne av historieforfalskning. Men wins med slutteffekten pres- - Men de har ikke glemt og dermed kanskje ha fått om 

tert aven historiefordøm- vil på lenge enda ikke tilgi ikke et nytt ansikt, så ihvertderes høylydte jammer og akkompagnementet fra de to men de Høyesterett. Men så oss all den løgnen vi satte i fall en ansiktsløftning. De 
nevnte blad har fått Hartmann og andre til offentlig å begynner da også folk å rea- omløp ver~en O\~er om gru- første nye femti represen-
berette det vi her i FOLK OG LAND ofte har pekt på også, gere nå det viser de mange somheter, hkfabnkker o.l. - tanter erstatter femti tidli
nemlig at så råtten er den sak «the Establishment» forsva- innlegg' i pressen som man Kuler skader bare kroppe? gere, som trakk seg fra gjen
rer at man må la dokumenter hemmeligholde uten ansten- 'kk l "h It " Propaganda sårer og forgIf- nominasjon. De øvrige tolv 

I e enger vager e a un- ter sinnet.» (eller tretten) trer istedetfor 
dig grunn og i nødsfall direkte la dem forsvinne. dertrykke. Men så er det da E.L. et tilsvarende antall tidlige-

Og pynten på denne uanstendighetens kransekake er vel, også utrolig at det norske re representanter, som ikke 
dette at man til syvende og sist uten å skamme seg mo-. Establishment virkelig kan --..,.-..,...,.--..,.----.. ------.. trakk seg fra gjenvalg. Når 
biliserer politiet mot de offentliggjorte historiske doku- I tro at man for evie:. kan. un- HUik bladpengene de ikke rakk frem, kan det-
menter' Det skal med bistand av de gamle legendeforsva- dertrvkke den hIstorIske te neppe ha foregått på an-

. ., t h N' l d sannhet med noliti oe: retts- for nen måte enn at det til gjen-
rere, Magne SkOdvI~, R~s e, Rose er- le sen og an ~e vp~pn o~ ved å la uhpha~eli~e valg fornødne antall velgere 
«efterforske» den hIstorIske sannhet, og formodentlig dokumenter simpelthen for- 2. halvår! I hadde skiftet parti. 
eventuelt putte den i fengsel hvis den ikke tier stille. I svinne. ".". ____ "._". ___________ . Olaf Holm 
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SIDE 4 FOLK OG LAND 

FOR UNGDOMMEN 
Bed.: Per Borge 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg a1l gruset, 
og borni spring på tun .tt og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

I den senere tid har pale·llitet, uten engang å under· I vilget anseelige summer til 
stinske geriljasoldater kap· søke nærmere om deres bak· oversettelse aven ukjent 
ret og ødelagt flere sivile fly. grunn. Vi husker jo tydelig I russisk forfatter som sikkert 
Forleden søndag ble 3 kap· at to arabiske sabotører ikke er nevnt i Sovjet-Sam
ringer utført omtrent sam· sprengte et fly på flyplassen veldets adressebok. 
tidig. Frigjøringssentralen i Frankfurt. Når kommer tu· Nå må noe drastisk gjøres. 
for Palestina sier at kaprin· ren til Fornebu? Noen støtte kan vel ikke ven-
gene er en «hevn» for at tes fra rektor Johs. Ande-
Egypt har gått med på vå· næs, som på studentmunne 
penhvile. Det må være inn· Rød front ble bedt om å søke rektor-
lysende at dette ikke er den stillingen, da han ble mer 
beste måten palestinerne kan Fra studenthold er det eller mindre mislikt. Kan
få verdens sympati på. Det kommet oss for øret at «Rød skje Magne Skodvinskald 
går jo bare ut over uskyl· Front», tilhengere av Mao snart blir rektor? 
dige personer som primært og Lenin, er i ferd med å 
ikke hører inn under konflik. overta hele studentersam
ten. funnet. Dette har i første 

Vi sympatiserer ingenlun- rekke to årsaker: konserva
de med det aggressive Israel, tive studenters la skure- og 
men det må tross alt være likegladhets mentalitet og 
en grense for hvilke virke· at Rød Front klarer å mobi
midler geriljaen tar i bruk. lisere selv de som bare er 
Det bør ellers i denne sam· immatrikulert og som ikke 

• 
Ungdomssidens redak· 
tør PER BORGE 
vil vanligvis være å tref· 
fe på kontoret i Kier· 
schowsgate torsdage 
mellom kl. 13 og 15. 

menheng pekes' på at de leser, men bare virker som .... ------..... ----
norske myndigheter holder yrkesdemonstranter . 

LØRDAG 26. SEPTEMBER 1970' 

I KAMP~ANGER FRA DENGANG: 

8. 

Det .trønner i SAtA - -
En av de mest populære sanger helt fra den første kamptid 
var «Det drønner i gata av taktfaste skritt.» Det var en 
sang av og for ungdommen i første rekke og de unge i det 
unge parti marsjerte da ofte med denne sang gjennom 
gatene, «på tvers gjennom terror og vold.» Det hadde vært 
trøsterikt om dagens ungdom hadde litt av den samme 
ånd, selvom den for mange av de unge dengang i siste 
instans førte til offerdøden på slagmarken i øst. 

113. Det drønner i gata. 

-fl flir J@ftJ J. ttit: j.:} la "Il 
Det drøn-ner i ga.. to. av takt· fas- te skritt, det 

~F 
smcl-ler i rød - gu - le flagg. Det er ung -dom på. 

~~J ::~JQ~r JrWp~t 
marsj mot den gry· en -de dag, mot et laud sont er frelst og er 

~ mf.. . ~ 
~0itt~~fEtEj. ~ 1?~tf~ 

fritt. 'ri kjem-per for Or -den, forRett-ferd og Fred, 

dørene oppe for alle slags I «Rød Front» har kontrol
mennesker uansett nasjona· len med hele kassa og har be- Berl~n: demokratiets ~ ii#t11if:r=a I r ~ ll=sJE~ 

rorblldek.~m ung-dom i dag og-vær med. Vi kjem-per for 

Hva Dled ul'lgdol'll.Dlen? 
AV ERIK RUNE HANSEN 

Fra vår Tysklandskorresp. 

En del av ungdommen har 
altid skeiet ut og vært et 

Finnes det nasjonalsinnet Men vet ungdommen at problem for sine medmen
ungdom i Norge idag? Hvor- Norges fremste menn, - bå- nesker. Men til de grader 
for gir den isåfall ikke lyd de på det kulturelle og fag- som idag kan ingen tidspe-

, r Jl.~IJ n Ir ~ ~ IJ= Olr fø Ipll 
Or·den,forRettferd ogFred, kom ung-dom i dag ogvær med. 

fra seg? lige område støttet tanken riode notere seg, det er også . 

2. Vi kommer med ungdommens tro på vår sak. 
med hele vår glød i behold. 

Røde faner og flagg, bilder om en nasjonal samling. Vet de fleste tyskere enige om. 
av Marx, Lenin og Mao, slag- ungdommen at 8000 mann Det er den gamle rikshoved
ord og oppfordring til klas· kjempet på Østfronten for stad, idag delt og okkupert, 
sekamp - det er hva som de nasjonale verdier, og at som er ledende i ungdomme
dominerer det politiske ung- 800 aldri vendte tilbake. Og lige skjendsler. 

Og derfor vi taktfast marsjerer idag 
på tvers gjennom terror og vold. 

: / : Vi kjemper for Orden, osv. : / : 

domsbildet idag. Vi har selv- vet de at over 92 000 nord· Den nye skyskraperkirken ". __ ". __________________ _ 
sagt silkerampen med Unge menn etter krigen ble siktet i glass og betong, Kaiser-
Høyre & Co., som demon- for forræderisk virksomhet. Wilhelms-Gedlichtnis-Kir- er forretningsførende prest· borte fra gudstjenestene av 
strerer sitt nasjonale sinne- - Siktet og straffet av folk che i Berlin, har i de tre for menigheten Gtinter Pohl sikkerhetsmessige grunner. 
lag hver 1. mai med erte- som før krigen arbeidet for siste måneder blitt hjemsøkt som har sam~enfattet den~ H.P. 
kasting og papir-fly. - Men en . kommunistisk revolu- av meget provoserende ung- ne liste over de verste over-
det er bare en alen av sam- sjon i Norge! dom. De polstrede benkene grep fra ungdommens side. ,. . ..,.. . ...,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . .,. . ..,. . .,. . .,.. 
me stykke som Rød Front i . . er blitt skåret istykker med . Månadsbladet 
den demokratiske heksegry- Norge er den d~g Idag et kniv, menigheten angrepet Memgheten har k~aget } FRIHUG-
te_ land hvor InternaosJonalen og og fornærmet, gudstjenes- over ~t det. så godt s?m mtet Upolitisk og romsynt or-

Er krefter som arbeider· røde faner se~s pa med langt ten forstyrret av transistor- er blItt gjort for a stanse gan for sunn og nasjonal kul. 
imot klassesplittelse og par- større entusiasme av ung- radioer på full fres. Men oyergrepe~e f~a de unges tur, med artiklar om helse. 
tipolitikernes udugelige de- dommen enn ~et norske dette er bare innledende og SIde. RegJereIl:?e borgemes- og samfundsspørsmål, spa. 
mokrati for alltid kneblet i flag!? Dette beVIser demo- beskjedne streker sammen- t~r Kla~s Schutz (SPD), er nandefylgjetongar, dikt m.m. 
dette land? Finnes det ikke kratIets selvmord. Med repe~ lignet med dem som følger. gjort kjent med f?rholdene, Fritt ordskifte om dei mest 
et positivt alternativ til de rundt Il:akken venter de ~a Gjennom gitret for lufttil- menode! han ha~ bId:att .med ulike emne: _ Arspris kr. 
unasjonale og defaitistiske at marXIstene skal trekke tIl. førselen til kirken har de un- for a f~ slutt p~ ug]ernmge- 30,-.. Postgiro for bladpengar 
strømninger som følger i de- ~andets H.øyre-kreft.er evner ge pøbler gjort sitt fornødne n.e, er I ~n av SI?e regelmes- 80821. Prøvenr. mot kr. 2,50 
mokratiets kjølvann? mgen pos~tlv reak~Jon. Alle og likedan på plassen foran SIge radIOtaler a ~evne for- i frim. 

Idag blir ungdommen opp- <=:r fanget I det ~arlIge, udue- det berlinske gudshus. Men holdet. Det var alt. Utgjevar: Erling Seim. 
fordret til å kritiser og ana- hge og handlmgslammede skjendsler over alle skjends· Under: ~n konferanse m~l- K i n R 
lysere alle nasjonale og kul- garn ~an kaller det parla- ler fant sted på kirkens alter lom polItIet og d~n myndIg-
turelle verdier. Den nasjona- mentanske system. under en gudstjeneste: Tre het saken hører. m~ under, ~.".._--.".._------.-.., 
le ånd er døende. Intet parti Men hvis det finnes ung- ungdommer danset på alte- ble det sagt at hipples e~ ~n KRI S T N EVE N N E R 
tør ta ordene «nasjonal dom som har gangsyn nok ret, tok bibelen og parodier· ~el av, ~er~ensbyens mIlJø, f I_ 

l · bl tI' l aO se forskJ'ell pa ° flagg- te over «Fader Va ° r'), kledde Ikkeno a gjøre med det. Har du lyst til å tref e gamx: Veti--sam rngs evege se» i sin , ner i et åpent miljø? - KriJtne 
munn. Det ville være politisk farvene bør disse vise sin av seg og fullførte et sam- Hittil har ikke politiet i Vermer møtes den første fredag 
selvmord så lenge ungdom- holdning og stå fram med leie, alt foran øynene på me'l Berlin-Charlottenburg villet hyer måned i Colletsgate 43. Etter 
men, som følge av myndig- sine meninger slik at ung- nigheten! gjøre noe med ungdommens en .le er det bevertning o~ an
hetenes hjernevasking, for dommen i vårt land igjen Dette har foregått i demo· overgrep. Turister fra inn- ledning til selskapelig samvær. 
alltid vil forbinde en slik vil fylke seg under det røde, kratiets navn i hjertet av· og utland beklager seg over . 
bevegelse med ufrihet, krig det hvite og det blå! Berlin anno domino 1970, i disse tilstander i Berlin og I Møtetid kL 19.15 
og nasjonalt svik. ---o- løpet av tre måneder. Det eldre mennesker holder seg .,."._".".#".". __ "."._".". ___ _ 
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LØRDAG 26. SEPTEMBER 1970 FOLK OG LAND SIDE 5 

Oscar Aall: Alexander Lange: 

Litt om verdensfred og slikt Mobiliseringen SOln uteble 
Il. 

En vakker sommerkveld 
for 3-4 år siden hadde Rin
gerikes Folkehøyskole be
søk av Niemoller, den be
rømte tyske «ubåtprest», -
Hitlermotstander og freds
venn. Han talte til oss om 
U-hjelp og sa blant annet: 
«Vi må venne oss til å se på 
hele menneskeheten som en 
stor familie.» Blant de til-

Hvorfor ble tilbakekallelsen av general Liljedahls mobiliser
ingsordre natten før 9. april ikke påtalt? 

Mens Quisling ble dømt til døden for å ha tilbakekalt en ordre 
om «ALMINNELIG mobilisering» som ikke eksisterte og som 

ikke kunne effektueres om den hadde eksistert. 

stedeværende var svært man- Da regjeringen tross på-
ge av verdens nasjoner og I gang i pressen og fra oberst 
raser representert: Der var Hatledal inntil aftenen 8. 
mange negre, hinduer og . april nektet å mobilisere og 

l heller ikke i realiteten had-mongo er. 
I den stille, lyse sommer- : de mobilisert senere, kan en 

ikke har fått bitene til å pas
se sammen, hevder dagens 
kronikkforfatter. Han finner 
det naturlig å forsøke et an
net utgangspunkt for å se 
om sluttresultatet kan bli 
bedre - og begynner med 
å analysere den populære 
oppfatning av daværende 
utenriksminister Halvdan 
Kohh> . . . skriver Morgen
bladet som innledning. 

Herr Togstad skriver blant 
annet: 

kveld var stemningen høy - . mann ikke dømmes for å 
og alt lå vel tilrette for at vi ha tilbakekalt en mobiliser- «Det var vel uunngåelig at 
kunne innstille vårt sinn på ing som ikke eksisterte, og 25-årsdagen for det tyske 
den tanken at vi var i et det selvom han feilaktig lynangrepet på Norge satte 
stort, harmonisk familiesel- trodde dengang at den var igang en diskusjon om det 
skap. Og de fleste av oss syn- QlIisling ville at jødene Jkulle ha beordret. Det tales her om som fant sted dengang. Ter-
tes sikkert at det derre var sitt eget land - og ble derfor kalt en virkelig mobilisering. Ik- je Wold fikk sneballen til å 
godt sagt av'n Niemoller. antisemitt. ke om stille og skriftlig inn- rulle ved sin ulykksalige ut-
Det gjorde ihvertfall min kO-1 eldre praktiserende jurist kallelse av noen småavde- taleise ved Arbeiderpartiets 
ne og j~g der vi etterpå satt I kan fortelle oss at nettopp linger forsøkt postekspedert jubileumsmøte. Dette ga stø-
og u~veks~et tanker med et i saker mellom nære slekt- 9. april og som først kunne tet til en flom med avisar-
p.ar mtellIgente og symI?a- ninger finner man en bitter- vært tilendebragt ca. 20. ap- tikler om mobiliseringsved-
tIske negre som hadde slatt het og et hat som neppe i ril. Det er derfor mot bedre tak og manglende sådanne. 
seg ned ved ~am~e bord. noen andre juridiske opp- vitende å hevde at Quisling Trygve Wyller som har skrevet en Det kan ikke sies at noe 
Kvelden v~r vlr~elIg ett av gjør. Og det er langt ifra ba- har .t~lba~ekalt ~n virkeli~ opplysende bok om aprildagene -40. nytt er kommet frem. En
de hyggelIge mmner, som re arvesaker som fremkaller mobIlIserm~!. HV.IS en re alI- . ••• kelte detaljer er blitt mer 
~an a~ og til lar erindringen en slik bitterhet: Det for- sabel mobIlIsermg ~a~de dahl satte da alt Inn pa a fa I utpenslet, men man sitter 
kjele lItt for.. . holder seg heller slik at ar- vært et~blert, og QUIslmg kontakt med Oslo, men uten I fremdeles igjen med det inn-

Men nettopp. l denne, Ipd- veoppgjørene avslører det hadde tIlbakekalt den, da resu~t~t. !lan sendte da ut I trykket at det i disse april
re, retrospektIve, - ~Irk- fiendskap som allerede er hadde dommen på dette sen- ~oblhserlllgsordre på. egen dagene rådet en total forvir
somh~t - er det naturlIg å forhånden: Hvis sorger og trale pun~t nok vært lov- hand. Og dette bl.e Ifølg.e ring i regjeringskretser og i 
kombmere. de~ med enkelte gleder er felles _ som ved medholdelIg. - . Wyller da bra.gt VIdere tIl forsvaret, og det er regjerin
andr~. ermdrmger,. a..l1?re nært vennskap, blir eien- .Det er nu nødven<;hg å se Rogaland re.glme?t, hvor gen og da ikke minst uten
«famlhesel~~aper», vlrkellge, domsspørsmålet en sekun- pa de øverste myndIgheters ordren øyeblIkkelIg utløste riksministeren HalvdanKoht 
nære f~mIlIeselskap.er, der dær affære. Viktig blir det eget forhold, bl. a. deres til- en rekke tiltak - - Mens som har måttet stå for støy
harmomen sant. å Sl kunne først når sinnene alt er skilt, bakekallelse ifølge Trygve regimentet således satte full ten av kritikken. 
være problematIsk: Alt går _ slik det vanligvis er tilfel- Wyller av 3. divisjons, gene- fart opp, ble imidlertid mo- .. . 
korrekt for seg, bevares vel, let. ra1rr:a)or. Einar Liljedahl.s biliseringsordren tilbakekalt Folk flest SItter Ig~en. med 
og det varer .nok litt innen Men da viser familien oss moblhserm~sordre natten tIl av divisjonen godt og vel 1 den følelsen at r~gJermgen 
en utenf.orstaende mer~er neppe noe miljømønster d~n 9 .. apnl. I «Stavang~rs times tid senere, - ca. kl 2 var evneløs, udugelIg og uten 
noe s.ærllg. Der er. f~ktIsk, som menneskeheten kan for- HIstone :under OkkupasJo- natt. Det som her var hendt handlekraft,. og m~n synes 
stundImellom, adSkIllIg høy- bedre seg selv ved å etter- nen. AprIldagene 1940» av var at det til slutt hadde det er og blIr en gate hvor
røstet. munterhet. Men likne. h.T.advokat Trygve Wyller, lykkes generalmajor Lilje- for d~n ikke reagerte på alle 
stemmngen .er hul, - og De kan av og til støte på I Stabenfeldt Forla~, St~v- dahl å få kontakt med Oslo faresIgnaler som strømmet 
spe n t . - . Alle håper det en mann som mener at jø-! anger 1959 kan på SIde 7374 og der fikk han beskjed o~ i inn på løpende '?ånd li~e fr~ 
beste. Og det bes t e er at dene er _ og i nærpå 2000 I enhv~r lese at kl. .23.~0 nat- «at det i samsvar med Re-j u!bruddet av vmterkngen l 
~er pr~tes og spøkes kon- år har vært _ et folk i utlen- ten tIl ~en 9. ~:pnl fIkk ge- gjeringens beslutning ikke Fmnland .• 1. n<.:>vember 1939, 
tmuerlIg, ute ~ at «det» og dighet, _ at de altså er ut- n~ralmaJor LIl]ed.ahl meml- skulle mobiliseres.» (Se og- ved nyttarsskIftet 1940, sa 
det og I?et blIr omtalt, be- lendinger i Norge, England, dmg fra Luftvarslmgen o . så UK, bilag bd. Il, s. 209.) ~~~fe atb~fr~~;~I~:Je~O~!~ 
handlet, dIskutert. Kort sagt: Tyskland USA osv _ og at at «Rauøy og Bolærene var l Hermed avsluttes denne overhengende, men intet ble 
Det beste er .t o m het. Og de bør h~ sitt eget ·land. ~am:p», men betegnende ~<?k .dokumenta~jon i mobi~iser. gjort. Etter episoden i Jøs
~om regel gal' dette ønske Dette mente Quisling _ og Ikke l kamp med hvem. LIIJe- mgsspørsmalet - S?~ VI har singfjorden skulle man tro 
l oppfyllelse. Gud bevare oss ble derfor kalt Antisemitt. funnet det. maktpalIgge~de regjeringen hadde fått et 
om Pret skulle ha kommet Dette mente David Ben Gu- ~fter a~le dls~e års .studler slikt alvorlig sjokk at noe 
opp. .• . . rion _ og ble derfor kalt a anbn~ge VIS a :'IS. Oslo. f å 

Og sa. skIlles man da, hem- Zl-onl'st. byretts apenba.rt unk.tIge ut- mIl all m tte bli gjort, men 
t d tt ddt l l 21 11969 t fremdeles skjedde det intet. mo ml na ~ me . go e ma- Hvis De vil avgjøre om a eser ... apn l emne (Da reiste Koht til Trond-

nkerlder, veI?-l~lIgMe hIlhsner'h °tgt mannen er det ene eller det °tg ~om VI mnd ledDet dOkfUt mf en 1- heim og holdt foredrag i Stu-
a e sml. an ar a annet blir De altså nødt til . aSJonen :ne .. en e er ø - d t . f d t A L) 

selskap, og den led~ Satan å spørre: «Er De jøde?» gende artI~ke! l Morgenbl~- en ersam un e. .. 
s.elv har den hele tId :,ært Hvis ikke _ da er han en det for 24 .. JulI 1965 ~ører tIl Så kom da alle varslene, 
tIlstede so?1 ,?akgrunns~lgur, fordømt antisemitt _ åh fy! her som kl.rmaks: ArtIkkelen, offisielle og uoffisielle, fra 
men heldIgVIS uten å apen- Men hvis han er det _ da ~om det gIS fyldIg utdrag av Berlin, London, København 
bar~ seg. .. . er han zionist _ og det er l dette og neste nummer er og Stockholm, men frem-
Dls~e . ermdrmgsmesslge alminnelig vedtatt at det er skrevet av Carl Togstad. deles var det ingen reaksjon. 

kombmasJoner ble kort etter gromme saker. I - - - Slik man ser stil-
supplert ved at «Farmand» . «Det er fortsatt en gåte lingen april 1940 nu 25 år 
bragte en opplysning fra den * hvorfor vår regjering og det efter minner det om et pus-
amerikanske kriminalstati- Men det er såvisst ingen norske storting - sammen- lesp ill hvor bitene slett ikke 
stikk fra året før: I 80 % grunn til å bagatellisere anti- satt av hederlige og presum- passer sammen. Det synes 
av alle oppklarte mordsaker semitismen: En anti-innstil- tivt intelligente menn - to- ufattelig at en regjering og 
var morderen et medlem av Hng, en allergi, - byr alltid talt overså alle faresignaler stort sett et Storting, sam-
offerets husstand! Altså så på problemer - antisemi- og ingen ting foretok seg i mensatt av hederlige og pre-

Andre opplysninger går i Og i våre dager er den blitt ha sitt eget land - og blir derfor den 9. april 1940. Det er et totalt kunne overse alle fa-
å si familiemedlem. tismen likevel som andre. Ben Gurion Vilte at Jødene JRUI.,e I den skjebnesvangre tid før sumtivt intelligente menn så 

samme retning: Enhver litt (Forts. side 8) kalt zionist. puslespill hvor man fortsatt I (Forts. sidt 7) 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 26. SEPTEMBER 1970 

General Ruges besynderlige - - !«Da den norske hær - -l) 

(Foris. fra side 1) 3. Det er også behov for til at general Ruge senere (forts. fra side 1) niet atter væpnet for så se
Til nærmere belysning aven kritisk vurdering av grun- hadde henvendt seg til gene- let holde skjult i dette land nere å paradere opp Karl 

dette trekker vi idag påny nen til at det ikke ble an- raI Falkenhorst (mens altså fordi det hele er pinlig». Og Johan i Oslo og i Kristian-
frem et brev som avdøde ordnet samvirke mellom de Norges krig «fortsatte») og slik skildrer han det: sand S. 
major Finn H. Kjelstrup for styrker som var mobilisert protestert mot indiskresjo- «Den norske hær i Skot- Dette har man holdt skjult. 
ti år siden sendte Forsvarets i Østfold og de nordenfor nen. Herunder skulle han ha land bestod av 4 komp~nier. For mange år siden bad jeg 
Krigshistoriske Avdeling, et værende. uttalt seg på ærekrenkende Det var 3. bergkompaI?ler og Hærens Overkommando om 
skriv han ikke fikk noe svar l «Norges Krig», bind l, vis om de tyske offiserers 11 f~llskJermkompam. De~ å få anledning til på Riks
på og som ikke foranlediget s. 316 er anført at det ble syn på forpliktelse på æres-l v~r Ialt ca. 10.00 sold8:ter l arkivet å undersøke denne 
noesomhelst fra disse histo- forsøkt å sende et direktiv ord kontra norsk tilsvarende dlSS~ kompamer . l t~llegg sak med mytteriet i fall
rikeres side heller, skjønt det herom via Sverige, etter at syn. (Det sa altså den mann dertIl. kom en rekke hJelpe- skjermkompaniet. Jeg fikk 
sannelig er krutt nok i skri- HOK var blitt oppmerksom som så å si beordret de nor- avdellI~ger.. .. til svar at overkommandoen 
vet. På bakgrunn av dette på 1. Divisjons isolerte stil- ske offiserer til å avgi æres- Ordmngen l krl~s!Iden had- ville ha et eksemplar av 
er det kanskje ikke så under- ling. Hvorfor ikke umiddel- ord om ikke å kjempe i «den d~ vært at ~e brItIske myn- min eventuelle publikasjon. 
lig at den militære under- bart etter mobiliseringen? fortsatte krig» og slik ut- dlgJ;tet~r og Ikke den norske Dette oppfattet jeg som en 
søkeIseskommisjons innbe~ Det bør for øvrig på grunn talte han seg om norske of- regJermg eller den norske form for sensur og fortalte 
retning så hårdnakket un- av sakens betydning rede- fiserers syn på æresordet hærledelse hadde bes.tem~ at overkommandoen at jeg 
derslås og hemmeligholdes gjøres nærmere for når og som de senere praktiserte det sku~le betales tIl dIsse skulle finne mine dokumen-
25 år efter at den ble avgitt. hvordan dette direktiv ble på slik underlig vis), noe kompam~r 6 d pr. sol.d~ter ter andre steder. Overkom
Og at en rekke avgjørende forsøkt sendt gjennom Sve- som visstnok hadde foran- pr. dag tIl ek~traforplelmt;g, mandoen svarte meg da at 
originaldokumenter simpelt- rige, samt for grunnen til lediget en skarp replikk fra mens fallskJermkomp~~Iet den ikke ville øve sensur. 
hen er «forsvunnet», som at det ikke ble forsøkt sendt general Falkenhorst. s~ulle ha 12 d ell~r 1 shillmg Det var ikke tale om noe 
advokat Sverre Hartmann direkte, f. eks. pr. kurer, og Jeg har tilskrevet general tIl samme formal. Det var mytteri i fallskjermkompa
slår fast. Det er forsåvidt av- på et tidligere tidspunkt. Ruge om dette, med utskrift altså tale om enten kr. 0,50 niet, men om en sit down 
slørende nok at Krigshisto- Denne høyviktige ordresak av dagboken. l svarbrev 18.8. eller kr. 1,- pr. soldat pr. streik. Da jeg så senere kom 
risk Avdeling i skriv til ma- er det av interesse å få opp- 1959 har generalen henvist dag. . til Riksarkivet for å granske 
jor Kjelstrup anfører at det klart bl. a. på grunn av føl- meg til Den krigshistoriske Efter at ~erg~omp.am 2 eller undersøke denne sak, 
ligger utenfor dens kompe- gende saksfremstilling fra avdeling. :rar kommet l k~Igen l Sov- var alle dokumenter for-
tanse å behandle «spørsmål sjefen for 1ste Divisjon over- Jet-Sam.veldet .og l Nord~Nor- svunnet. Refselsesprotokol-
av politisk art vedrørende for undertegnede, gjengitt et- 4. Av særlig interesse vil ge og Ikke fIkk mat l d~t len var revet opp og sider 
krigen.» Og i et tidligere ter dagbok: det være å få en fyldestgjø- 1'1:ele tatt, b~stemte de. brI- var fjernet. Hvordan skulle 
skriv nektet man å besvare «Generalmajor Erichsen rende saklig rede~jørel~e for tIske myndlghet~r. og Ikke man egentlig drive historisk 
en henvendelse fordi det oppsøkte meg i dag og be- en rekke fo~hold ~ forbmdel- den norske regJermg eller forskning på dette område? 
gjaldt «spørsmål av utpreget klaget seg over å ha vært ut- se med kapI~ulasJonen. den norske. hærledelse at Om noen år ville man ikke 
juridisk og folkerettslig na- satt for et bakholdsangrep En vurder~ng a~ styrkefor- denne g<?d~gJø.relse for eks- ha noe grunnlag å arbeide på 
tur.» fra selveste general Ruge. holdet og sItuasJone~ efter traforplemmg Ikke skulle be- og enhver påstand om mytte-

l det skriv vi kommer til- Generalmajoren hadde vært den f!ans~-engelske tIll;>ake- tales lenge:. " ri i fallskjermkompaniet vil-
bake til idag berører major i Oberko (Oberkommando tr.ekmng VII vel komme: for- Dette skjedde l ap:nl. 1945. le være å betrakte som av
Kjelstrup general Ruges der Wehrmacht) for å hilse bmdelse med beretnmg~n D3: ble det ~ytteri l fall- talen i Narvik (Som Hart
høyst besynderlige opptre- på general Falkenhorst (Det- om k::mpene ved NarVIk. skJermk<?mpamet som var mann har skrevet om. Vår 
den hvis det var slik som det te altså mens Norges krig ~er rna man da vente rede- f~rlagt I Dall <?amp ved bemerkning.)>> 
hevdes at Norges krig fort- «fortsatte»!), som til hans gjort for hv<?rfor det over- Kinloch ~annoch l Skotland. . 
satte efter kapitulasjonen. Vi overraskelse innledet kon- ~ode ble kaplt,!-le~t, når det ~ompam~t ble avvæpnet og VI synes dette er et nytt 
peker bl. a. på hans eien- versasjonen med å si at han Ikke forelå an.vI~nmg her om mternert l Dall ~amp og le- godt ek~empel på den frem
dommelige forhold til OKW gjerne ville vite hvorfor ge- fra forsv.arsn:mlst~ren (som d~rne for mytterIet ble sendt gangsmate som brukes ~or 
i Norge, som med en forts et- neralen ikke hadde efter- had~e. gI~t dIrektIv om de- tIl Dun?ee fengsel. Berg- å undertrykke ~be~~f?:ehge 
telse av krigen for øye fak-I kommet general Ruges ord- mobllIse~mg.), og det ?ess- k?mpam 3 ?le satt som vakt sannheter. Særllg tIhltyek
tisk av generalen fikk utle- re om å rykke nordover for ~ten angIvelIg. var .henslk~en pa ko~pat;let og Dall Camp. k~nde kan det neppe vIrke 
vert hans redegjørelse for å slutte seg til de derværen- a fortsette krIgfø~mgen, Jfr: Da frIgJørmgen kom ble de I pa noen med noenlunde 
kampene i Norge! de norske tropper. general Ruges vitnep~ov. 11 arresterte ledere hentet fra sunn tenkeevne. 

. . Det viste seg at general Skancke-saken. Har regJ~r~n- Dundee fengsel og kompa- -0-

.Henslkten med maJo.r Falkenhorst hadde lest en I gen fora~dret. f~rsvarsmmls- . 
KJ~lstr~ps . henvend~lse tIl redegjørelse for nøytralitets- terens dIrektIv .. 
KrIgshIstOrIsk avdel~ng var forsvaret, forfattet av gene-I ~vorfor. ble Ikk~ ~eneral- Ennvidere og særlig om 
som han anfører å fa denne raI Ruge (') major FI81schers Ide om å hvordan denne hensikt stem-
til historisk å klarlegge for- .. . . overføre personell og mate- mer med hans forslag av 
skjellige spørsmål bl. a. bak- Generalmajor ErIchsen I riell til Sverige og Finn- 24 . . 1940 n t k- k 
grunnen for den ~anglende '~PI~7si~ a~ h~~ ~.ad1e frem- land tiltrådt av den norske milii~~~ samvi~keY~ ~~:d
mobiliseringsordre og den I o . e er ry elg or gene~ overkommando? - - - Norge med sikte på en per-
manglende kampberedskap. raI Falkenhorst at han ~ldrI Var overkommandoen ube- t d' __ bl . hadde mottatt noen sadan . manen or nmg . a. 
VIdere anfører han: d t d t ft h kjent med at den hadde full med adgang til fortsatt opp-

pe mulighet for feilslutning 
om det her nevnte motset
ningsforhold, hvis generalen 
ikke har særdeles overras
kende nye opplysninger å 
føye til det som hittil er 
kjent.» 

* 
ko: re, kOg at 'l ed te er ans folkerettslig adgang til å tJ'ening av militær tJ'eneste-

«2. Av stor interesse vil Jennst ap It lekk Stomt va dr oppløse hæren, dimittere ansienitet for norske befa- Men de bolde militærhis-
også være Avdelingens vur- passer var u e. u e a or - personellet og ev. ødelegge lingsmenn. to rikere hadde ingen inte-
dering av generalløytnant re av sådant mnh?ld over- alt krigsmateriell? _ _ _ o res se av å få bragt disse 
Ruges redegjørelse og nær- hodet var utferdIget ved Hvilken begrunnelse kan Det er et så apenbart mot- høyst berettigede spørsmål 
mere begrunnelse for den den norske overkommando. gis for de innrømmelser setni~gsforI;old.mellom den- fra major Kjelstrup :på det 
militære skjønn som i råd- Efter denne konferanse som er gjort i kapitulasjons- ne kJennsgJermng og gene-, rene. De dekket ogsa med 
slagning med en represen- hadde general Erichsen opp- avtalens §§ 3,5, 6 og 8, bl. a. :alløytnant Ruges vitneprov allel?ånde påskudd de~ hi
tant for regjeringen førte til søkt gene:al Ruge (mens vedrørende opparbeidelse av l Skanckesaken, ~t man uten storI~legende Ruge .gJorde 
at denne bestemte seg til å Norges krIg altså «fortsat- flyplassene Bardufoss og nærmere forklarmg om sam- seg tIl talsmann for l bl. a. 
ta kampen opp med sikte på te»), som overfor ham had- Skånland? _ _ menhengen vil måtte tro at Skancke-saken. De unnlot fl. 
å danne en tysk-engelsk de forklart at vedkommen-' generalen er kommet i skade be Ruge om en forklaring 
kampfront i Norge. Hvilken de redegjørelse var private Generalløytnant Ruge bør for å ha avgitt et opportu- mens han levet og derfor 
risiko dette innebar for lan- opptegnelser beregnet bare gis anledning til særskilt re- nistisk prov, diktert av øns- opplever man da idag at en 
det måtte være innlysende, på hans nærmeste familie, degjørelse for hvordan hans ket om å støtte det syn de Roscher-Nielsen må ta den 
og likeså hvilke uendelig men hadde vært utlånt til en forklaring angående hensik- politiske makthavere gjorde tunge bør på sine skuldre og 
små sjanser det var for et offiser ved Oberko (!) mot ten om fortsatt statlig krig- gjeldende i strid med sann- forsvare usannhetene fra 
militært sett regningssvar- løfte om konfidensiell be- føring stemmer med hans heten. dengang efter beste evne -
ende resultat. Det er vel da handling. Generalen kunne frivillige krigsfangenskap - Det ligger nær å anta at og den er sannelig ikke stor 
den moralske side av saken imidlertid ikke benekte at - og med hans anvisning til det er dette forhold som se- selvom norske retter aksep
som her er tillagt avgjøren- anførslen om den angivelige offiserene om å forplikte seg nere har tynget generalens terer det i strid med utsagn 
de vekt, ved siden av hen- ordre var som referert. på æresord til passivitet for samvittighet, men som han fra de tyske medkontrahen
synet til å dekke regjerin-I General Erichsen tilføyet varigheten av Tysklands ifølge egen erklæring vil ta I ter og med all sunn fornuft. 
gens flukt. at han hadde fått kjennskap krig.. med seg i graven. Det er nep- Og slik driver militærhis-
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LØRDAG 26. SEPTEMBER 1970 FOLK OG LAND SIDfi '7 

Den norske Legion I Mobiliseringen - - EWG fordeler rollene 
(Forts. fra side 5) 

MED SUPPLERENDE OPPLYSNINGER ------ EWG opprettet et fond til 
Fra vår Tysklandskorresp. I må slakte ned sine dyr, har. 

Vi har tidligere omtalt nettopp dette formål, nemlig 
Herr redaktør! til Tyskland. Det var en Det skulle derfor synes na- hvilke «fordeler» Norge ville å premiere dem som vil dre
I forbindelse med Deres voldsom harme blant gutte- turlig om man forsøkte å oppnå hvis vi meldte oss inn pe flest mulig husdyr. Tys

artikkel i Folk og Land av ne p.g.a._dette. Skulle vi dra finne et annet utgangspunkt i EWG, derfor er det ikke kernes del av fondet belø-

resignaler og ingenting fore
ta seg. 

9. aug. 1970 om Den norske til Tyskland, ville propagan- og se om ikke bitene passer nødvendig å komme nærme- per seg idag til 19,7 millio
legion, kan jeg som frivillig daen for Legionen _ som bedre sammen da. Enn om re inn på den siden av sa- ner DM, som er tenkt til sub
deltager i Legionen fra dens gikk ut på at den skulle man gikk ut fra at regjerin- ken her. Vi vil bare referere sidiering av nedslaktningen. 
opprettelse til dens oppløs- danne grunnstammen for gen forstod meget vel hva til hvordan samarbeidet ut- Den forholdsvis store pre
ning meddele følgende: den norske hær og avløse som foregikk, (uthevet her) arter seg for Rest-Tyskland, mie hver bonde blir fristet 

Formålet med Den norske de tyske trOIJper i Nord. og at den til og med hadde hovedkomponenten innen med pr. ku han avliver, ak
legion var å hjelpe Finland Norge - bli ødelagt. (Det er medlemmer med virkelige samarbeidet. sentuerer utviklingen i Vest
i dets kamp mot kommu- derfor underlig å lese stats- statsmannsegenskaper som Den del av det forhenvær- Tyskland mot en ren indu-
nismen og først og fremst stipendiat Hartmanns ar- kunne forutse ting og handle d stristat. ff kt · t en e Tyskland, idag en del 
å danne grensevakt i Finn- tikler i dag om at fylkes- e e IV og hensynsløst i det Efter siste verdenskrig er 

tt bl 'kk Nå av EWG, har fått sin oppga-
mark mot Russland. Norges mann Gabrielsen og general re e øye l . r man her l' o den tyske borger mer enn . t l ve, nem 19 a produsere indu-
skjebne ville avgJ'øres i øst. Ruge samt oberst Lindba"ck- a er om regjeringen, er det . noensinne blitt materialist. 1 h 'kt strIvarer. En arbeidsdeling 

Legionen ble satt opp på Larsen samarbeidet med ve enSI smessig å konsen- Denne tendens gir seg ut-t kan være vel og bra nok, 
Gulskogen ved Drammen. Vi tyskerne våren 1940 om å rere oppmerksomheten om slag overalt i samfundet. H men når spesialiseringen går 
fikk utlevert merker med sette norske tropper under personen alvdan Koht. -» så vidt som i Vest-Tyskland, Stadig blir det lokket med 
det norske og finske flagg å tysk kommando Finn- Det gjør Togstad i neste får selv en treg nordmann premier i forskjellige for-
sette på uniformen. Legio- mark). nummer. betenkeligheter. mer, penger, reiser osv. Ba-
nen skulle være upolitisk, og Jeg skal ikke komme nær- (Fortsettes) re tyskerne av idag får pre-
det ble forbudt å bære NS- mere inn på den bitterhet Den siste rollefordeling mie for å gjøre. noe, selger 

bl NS l . det foreligger data for, gjel- dl' 
em emer, synge -sanger, egIOnærene følte da de li SANKSJONENE MOT d l db k t V· e se v sm egen bestemor. 
hilse Heil og sæl etc. Det Tyskland _ under trusse er an ru e. l vil her ta Og det er nettopp det de tys-
var på tale at vi skulle til av krigsrett _ ble avtvunget RHODESIA for oss delstaten Baden- ke bønder er iferd med å 
Torpa til opplæring i våpen ed til Hitler «som den De forente nasjoners sank- Wtirttemberg, hvor de kloke gjøre nå. De slakter ned bu
og utdannelse. øverste krigsherre i felttoget sjonskomite har nylig sendt hoder har funnet ut at antal- skapen og går fra eiendom-

Før vi ble sendt nordover, mot kommunismen». Opp- ut en rapport, der det heter let melkekuer må reduseres mene, jord som forfedrene 
fant ledelsen ut at det ville rinnelig het det seg at eden at sanksjonene mot Rhode- kraftig. Statistikerne har be- med møye la under plogen, 
være bedre om Legionen uten reservasjoner skulle av- sia «ikke har vært helt effek- regnet at nærniere 30 000 ku- for å bli lønns-slaver. 
kunne få opplæring i mo- legges til Hitler, men det tive og ført til de ønskede er måktaleshlilvdet avH, hVil~ pl a- H.P. 
derne våpenbruk på de store ville ingen av legionærene resultater». Det tror vi så nen s a o es. er 19ger 
øvelsesplasser i Tyskland. all den stund tyske tropper gjerne idet Rhodesias eks- delstaten noe efter planen, 
Og dette var bakgrunnen for var i Norge. Det ville av med nøyaktig 26 900 dyr. For 
at Den norske legion kom våre landsmenn med god å trøste de tyske bønder som 

grunn bli oppfattet som ke er krigførende nasjon 
lan dsvikanordningens 

tilblivelse landsforræderi og stI'affQart kan vi ifølge internasjonal port i 1969 steg med 40 % 
torikerne sin vitenskap trass etter straffeloven i Norge krigslov ikke bære norsk til 2,4 milliarder kroner. Selv 
i at major Kjelstrup den- Jeg sier uttrykkelig formelt flagg på uniformen. - Fan- importen øket om enn i rela- Professor Keilhau ~ngjør i 
gang pekte på det umoralske sett, fordi realiteten jo kun ger med norsk flagg kan bli tivt liten grad. Over 5000 nye Aftenposten 16. ds. at han fra 
i en slik holdning: var den at vi stilte oss i skutt av russerne som frank- immigranter slo seg ned i fø~ste stun~ har vært uenig i Iands-

«Hvis det her foreligger kampen mot kommunis- tirører.» Det var grunnen til Rhodesia og landet fikk be- sVlkanordnmgen og at han anser 
kamuflering av sannheten, men på Finnlands side. at solkorset ble valgt som søk av over en kvart million denne anordning reelt å være i 
vil dette måtte karakterise- At Legionen senere ble taktisk tegn over ermstri- turister. Handelsboykotten strid med Gr~nlovens § 9!. pette 
res som umoralsk _ endog sendt tiål fronten i Russland pen istedenfor flagget under har også ført til at landet nu er e~ opplysnmg av atsktlltg of-
i høyeste grad _, fordi saks- var ogs i strid med forut- riksørnen. produserer biler selv, og det I fentltg mter~ss~. . . 
forholdet har fund t l setningene for dens oppr~t- Htinxe 1. sept. 1970. I blir naturligvis betegnet som . De fleste Jumter mener l vlrke-
b . amen a telse. - Det kan forøVrIg Iht d t R d f etydnmg f?r det s~edfunne I tilføyes at tyskerne mOtte Iva:.: Hjort Svendsen {(ulovlig» at man omgår pro- Ig e en e samm~ - n"r e ørst 
«retts})oppgJør, hVIS sam-I bøye o åad blemene på denne nesevise f~r summet seg lttt. Det ulykksa-
menhengen er den som I seg pa .mange omr . er -------".-----".--". måten. Personlig tror vi at hge er at så mange engasjerte seg 
kjennsgjerningene og logisk overfor LegIOnen. Den fIkk Tannlege boykotten fører til at landet før de fikk summetonen. Det ville 
tenkning i forening må føre ---: ~o~ eneste utenl~ndske M ART I N KJE L D A A S får en rekke nye handels- vært en fordel om professor KeiI-
til. Det kan i hvert fall ikke fnvIllIge hæroppsettmg - partnere og at det blir de hau med. ~itt navn og sin Lon-
antas å være rI' ktl' g- at sann- norsk befal og. norsk kom- Karl Johansgt. 23 - IV, tilv. doner pos h dd t ff T l f sanksjonsivrige stater selv. - ISJon a e sag o ent-
heten kan lede tI' l ml'sfor- mando. O. g VI hadde den e e on 334900 7 l g f d tt all d f 6· som blir sittende med skjeg- ~ ra om e e ere e or ar 
ståelser, som anført av gene- norske rIksløven som em- • __ ". __ "."._".___________ get i postkassen. slden. Så hadde han gjort sitt til 
ralen. At den kan skape mis- blem og det norske flagg p~ å hindre en kompromittering av 
steinning på skyldbevisst venstre ~rm. samt armstrI- vdrt rettsapparat i det spørsmålet. 
hold er en annen sak. pe J?ed pa~krIft «Den no.rske I Han burde ikke ventet til forbit-

Under henvisning til det legIOn». VIdere ha~de VI det TIL ALLE FRONTKJEMPERE! rede brever gjorde det sjenerende 
anførte henstilles til Den norske flag~ og legl?~sfanen I for ham «i lengden» å sitte med 
krigshistoriske Avdeling å me? påskrIften «y"lkmg ba-I FRONTKJEMPERMERKET farskapsstemplet. 
foranledige generalløytnant taljon» - forø:V~lg et. navn Det ville også være av offentlig 
Ruge til å forklare uten for- som har tradISjOn l den - JAKKESLAG UTGAVEN - interesse om professoren ville 
behold alt som i sannhetens norske hær. I navngi den yngre taler som høsten 
interesse bør sies om dette, O.S.S. Dette verdifulle minne kan nå fås kjøpt. Benytt anledningen - 1 1944 på et norsk juristmøte i Lon-
så sakesløse personer ikke . hvis du har mistet ditt gamle merke eller det er blitt stjålet don karakteriserte Grunnlovens 
må lide til fordel for gene- Herr redaktør! eller du ellers mener deg berettiget til det § 97 som «en gammel klisje:.. Det 
ralens nasjonale prestisje og Da jeg har en del av an- - dette gjelder også falnes efterlatte - er gått stygge troll i vedkommende 
makthavernes angl'vell'ge drl' _ svaret for artiklen av Jochen talers ord, og hans navn har som . Niets hlR t' . D Overskuddet av salget går til arbeidet for 
stige fremtidsplaner på et c a mgen l «er krigsskadede kamerater. følge derav fått krav på oppmerk-
tidspunkt da alt var preget Freiwillige», gjengitt i FOLK t somhet. 
av kaos, motløshet og flukt. OG LAND for 29. august Prisen er kr. 25,- pr. stk. inkl. porto. Oslo, den 17. mai 1951. 

1970 vil jeg gjerne gjøre opp- Du får merket tilsendt rekommandert ved å sende 'Albert Wiesener, 

Kronprinsens tilbud om å 
bli i Norge var et lyspunkt 
i denne atmosfære av sam
menbrudd, og også meget il
lustrerende m.h.t. situasjons
bedømmelse og fremtidsvu
ene på høyeste hold.» 

merksom på følgende: pengene til postgironummer 206453. høyesterettsadvokat.» 
I «Bred omtale» side 7 

(Nasjonaltegn) heter det: HUSK DET GODE FORMAL! 

«Før avtransport til østfron
ten ble flaggtegnet erstattet 
osv .... » I 

Vi måtte ta det av av føl
gende grunn: «Da Norge ik-

Beta!ingen kan også skje pr. postefterkrav om du skriver og 
besttller det ønskede antall merker til Folk og Lands redaksjon. 
Porto kommer da i tillegg. 

(Aftenposten 24. mai 1951.) 
... 

Efter de store,Qffentlige 
I fester for Grunnloven kan 
det være nyttig å minne om 
ovenstående. 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 26. SEPTEMBER 1970 

Litt om verdensfred 
(Forts. fra side 5) 

et enda alvorligere problem ... ~rC,\ __ 'Il/! (]~~I 
enn den har vært noensinne ~ 

før - nettopp etter at den E R DEN .~,_._~'" .' 
er blitt et indre, semittisk ~~;.rF;~:W5;-~a!'1'C""'~~:= •• }JiI; ,:~ :L" .",,;~:,:,fFa~;t:":5;i;:l:i~~~::lf;::~'!l~~,:,~~t~'""::~.. . . . 
an~:~~~t~~' _ det er nemlig MAKEN TIL VRØVL'~' -- _. - . eftersom han sier til bladet, f( USA TAPTE KRIGEN» almenkunnsk~pehge . mvå l 

. at «Jeg har naturligvis gått! slår den berømte amerikan- BundesrepublIkken lIgge un-
arabere såvel som jøder. Bå- som det en t~sk. elev ay pro- i professor Magne Skodvins! k fl' Ch IL' d- der det akseptable .. Iallfall 
de er de det etter blodet, - fessor Skodvm l Berlm har fotspor hva okkUpasjOnsti-! ~ e h YflOr~r . ar. e~ ~n k fikk et vestysk memngsmå
og - og det betyr sikkert prestert skal .man da lete den angår.» Og han tilføyer I v~r;antSrik~i S::l~; m~li: IlingSinstitl:ltt til svar på en 
mere - etter sin bevissthet: lenge efter, hVIS en skal tro at «Skodvin har lest manu- . . ~ tt rundspørrmg om NATO .at 
Begge folkegrupper er seg DAGBLADET og anta at det skrl'ptet» Og da så' Det skal' ~ær SIer, sIer nhan, men Sde t det enten var et mavemld-b . t· «stamme fra» patri' tt . t'l bl d t . . 'Il større samme eng ser e 'k Il k' 
eVlSS a - f?rf~ e~en ~ler l. . a e e.r ellers ikke gjøre saken bedre ut til at vi ta te. Vår vestli e de.l, et pl enavn e er en Je-

arken Abraham. nktlg gJengItt. VI SIkter tillat det mangfoldige blad «Der I . '1' . Ph g mlsk formel. Hele 17 pro-
Den støtte som disse to en bebudet Quisling-biografi Spiegel» har gitt en for- S~Vl lsasi~~ arbren. ~er sent av de spurte hadde den-

grupper av patriarkens barn skrevet av' Han?-Dietrich håndsomtale av boken med ~e:y~1~e~t lr~~: e~ ~~~i:e~ ne opfat.ning, .mens hele 52 
søker i hver av de to store Loock. Enda tåpelIg~re enn tilføyelse aven masse eget re. p O videre heter det at p~o~ent lI:ke fIkk noen fore
maktblokker er - som kjent forfatteren er forøvng DAG- vrøvl så ilde at selv Loock f€ b . T kl d stIllmger l det hele tatt om
- en alvorlig trussel mot BLADETs Bonn-korrespon- r s~ært misfornø d» med «For a e.selre '7s an og kring begrepet NATO. Bare 
kulturens - ja kanskje dent Jon-Hjalmar Smith «e y Japan alher.te VI oss med 31 prosent kunne gi et rik-
menneskehetens eksistens. som har intervjuet skodvin- den. * to land som mneba~ en la~gt tig eller delvis riktig svar på 

Nu er man naturligvis bå- eleven og som tydeligvis ik- større trusel, neI?lIg SovJet-I spørsmålet. Kanskje det hele 
de i øst og vest grundig ke reagerer selv på det ver- s~mveldet og .Kma. Det er bare var en måte å gi uttrykk 
oppmerksom på risikoen og ste vrøvl. Det som fortelles DEN GOLDA MEIA, dlSS~ lan~ene VI n~ står. over- for sitt spesielle forhold til 
i dette ligger det et begrun- er bl. a. at «Fedrelandslaget, den Golda Meir udi Israel f?r l de kJernefys.l~ke v~pens denne alliansen på. Desto 
net håp om å unngå kata- altså Victor Mogens, Hans kan få sagt det. I en ut- t~dsalder. D~t b~ltIske Impe- mer efter som 61 prosent av 
strofen. Hovedsaken for vå- S. Jacobsen og Walter Fyrst taleise til britisk TV erklæ- num har gatt I opplø~mn~ de samme kunne svare helt 
re betraktninger er det -;- at - - var Quislings konkur- rer hun at «Verden går sin under store mennesk~hge 11- korrekt på spørsmålet om 

,denne bevissthet hos jøder renter» og at ~e operer.te undergang i møte hvis ikke de.lser, mens 'IFårankn~e . er hva EEC var for noe. 
og arabere om at de tilhø- sammen med nkskommls- USA gir Israel våpen.» Isra- b!ltt. tvunget tI . OppgI sme * 
rer samme store familie - sar Terboven. Oppi dette el vil som kjent ikke for- YlktIgste kolo~l1er og selv 
ikke gjør den innbyrdes blandes så SS og litt av handle fordi Egypt efter si- lI~nføre en mIld form for LA DET HUMPE OG GÅ 
hjertelighet større eller fa- hvert annet. Således tildeles gende har styrket sitt for- dIktatur.» 
ren mindre. Snarere tvert- fylkesmann I.E. Christensen svar av Suezkanalen med * Den gamle skansebestor-
imot: Motsetningen mellom rollen som en norsk Hinden- noen rakettbatterier. Noe mer og samfunnsomformer, 
Ismael og Isak, Esau og burg i Terbovens planer! En- som naturligvis kommer på SOMMERENS FASIT 1970 Mot Dag-isten Torolf Elster, 
Jakop, er like overveldende hver nordmann, bortsett alt- tverke for Golda Meir og Heller ikke sommeren 1970 er åpenbart bl!tt lei av alle 
som noensinne før. Og der så fra dem i DAGBLADET, hennes enøyede forsvarssjef ble av den varslede «varme» gamle målsetmn~er. og bryr 
er gnist nok i den til en vet jo at Fedrelandslaget eftersom hun også «gjorde typen iallfall ikke i politisk seg katten om tidlIgere re
verdensbrann. som organisasjon ingen slik det klart at Israel vil behol- hense~nde. Venstrekreftene formiver. Eller hvo~dan skal 

Allikevel er der som sagt rolle spilte og at det det de de arabiske områder lan- uteble også i år med sine av- man ellers tolke f~loende ut
håp: Ikke på grunn av F.N. siktes til antagelig er en ak- det erobret under den seks gjørende fremstøt i klasse- taleise: ... d~t er JO et para
som neppe kommer til å gjø- sjon rettet mot Quisling før dager lange junikrig i 1967». kamp og «frigjøring», og d0k:s at da Jeg v~r ~ng og 
re det stort sprekere heret- Terboven overhodet k6m til For da er det jo intet å for- holdt seg pent til drøvtyg- radIkal.og alt mulIg slIkt, da 
ter enn hittil - tross en Norge. Såvidt en kan forstå handle om, såvidt vi forstår. gingen av sin hasj, mens var det l~gen som bI'Y,dde s~g 
imponerende innsats av omtalen i DAGBLADET er * biskop Per Lønning på kro- om hva Jeg sa. Nu er Jeg blItt 
Jarring personlig. det mere av samme lødige nikkplass i Aftenposten be- p~ogram.r~daktør med en 

Enda mindre på grunn av innhold å finne i tyskerens kymret seg over venstre- VI.SS POSISJon og fOlk. hø~er 
«HITLERS SISTE DAGE» g men nu har Jeg m den interesse som hele ver- bok om Quisling. Noe en ik- NOK ENGANG vridningen innen kirken. Dog pa mt~ , å . -

den viser for konflikten: ke skal forundre seg over uten resultater ble somme- gen mg Sl-. 
Slik almen interesse for en Den franske historiker ren allikevel ikke, idet Dag- * 
konflikt virker oftest som Alain Decaux har skrevet et bladet med ekte ekshibisjo-
en bakterieinfeksjon i et lig å gå videre til en viss dramatisk stykke for fransk nistisk fryd og under rød -------------
åpent sår - ved sin appell naturmystikk - en følelse fjernsyn om Hitlers siste da- overskrift (!) kunne fortelle 
til forfengelighet og pre sti- av fellesskap med alt leven- geo Det har titlen «Le bun- at de fleste menn, ifølge sek
sje. de, - også det som vi lever ken>. Hitler selv vil ikke sualspesialistene - Inge og 

ANNELIESE P AROW 
TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle Jobn.sonsgt. 5 - v/Lade

moen kirke - Voldsminde 

Men et nytt problem kaller av å slå ihjel. Den er kanskje dukke opp i stykket. Isteden Sten, har et kjønnsorgan 
høyrøstet - og ikke forgje- ikke finansielt rasjonell den- skal det flettes inn historiske som er venstrevridd. «Den 
ves - på menneskenes felles ne følelse, - men det er opptak av kampen om Ber- også!» skriver' Dagbladet, 
interesse: Forgiftningen av mere enn tvilsomt om finan- lin, den også mange norske som om seierens time var ,.. __________ -. 
luft og vann. Det leder vår sielle overveielser er i stand frontkjempere deltok i. Som ganske nær fo*restående. I 
oppmerksomhet hen imot, til å motivere en stopp for regissør er forutsatt Roger FO LK OG LAND 
ikke bare menneskenes, men den luft-, vann- og natur- Iglesis. 
alt levendes - avhengighet ødeleggelse, som vi snart er * NEI TIL ATOMVÅPEN I 
av den flytende og bevege- nødt til å stoppe hvis vi ikke 
lige sfære som omgir vår selv vil stryke med i den. HELOMVENDING I mini-staten San Marino, 
klode. Grekerne personifi- - Vi kommer til å dø av . som er verdens eldste og I 
serte den som en gudinne, bare næringsliv! - sa ~lf Den amerlk~nSke SI:0W~ minste republikk, har stor-I 
Reia: hun var, påsto de, alt Larsen engang - omkrmg sang~r ~.m.~. ~ran~ Smat !konsilet i sommervarmen ra
levendes mor. Og videnska- 1932 - i Tjøme herredstyre. ra, tIdlIgerek 1V[I\ tllher-ger tifisert ikke-spredningsavta
pen har egentlig ikke noe å Og nå tilbake til hint inter-lav det demo ra IS e par l?g len for atomvåpen, og der
innvende mot en slik fore- nasjonale U-hjelps- og. freds- av Ke~edY-klanenbr~r g~t med underskrevet på at San 
stilling. møte på Ringerikes Folke- over. tll det ~epu dl arstt e Marino aldri vil utstyre sin 

Denne interesse-retning høyskole: I partI. .Han VI un ers ø e hær med kjernefysiske vå-
skulle ha muligheter for å Vi tilhørte selvfølgelig alle I repubh~.~ner~n Ronaldø Re- pen. Dette er jo meget be
avskjerpe de menneskelige slekten Homo Sapiens - og , ~a~, Ka l ~:>rmas gu~ern r og tryggende for freden i Eu
konflikter såpass at de ikke vi ble uttrykkelig gjort opp- tldll~~e fl~~s~~e~~~I,er,so~1 ropa _ den San Marinske 
går til det aller ytterste. merksom på det! Men hvor tar s~d e tP R tt1 fS nlesteer hæren er på 180 mann. 

. t b t d tI' d t f r presl en. o ene or a De av oss som har en htt mege e ø egen 19 e o k d k' h t t * 
filosofisk legning og det gjel- den gode stemning - sam- det syn en e s l P'K e er de 
der nok ganske :nange i vir- menliknet med - Den stille, gammelt 10~d'd?g f enn~tY~ NATO, HVEM ER DET? 
keligheten - vil neppe be- klare kveld, den rene luft, ene e.r ve er ~g. or go l 
rense sin solidaritetsfølelse med sommerlig ange fra a!llenkansk polltIkk efter de Stiller man dumme spørs

;ed den mening om dem selv skog og blomster, den sakte SIste skandaler, for å bruke mål, .får man dU~I?e svar, 
at de bare er mennesker. I dur aven foss langt borte? I et pent uttrykk. I har VI hørt. Og hVIS Ikke det-
For dem vil det være natur- Oscar Aall * te er en sannhet, så må det 

Kierschowsgt. 5, Oslo 4 
Telefon 37 7696 

Boks 3214 -- Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes kon
toret stengt. 

Redaktør Melsom kan bilte 
påregnes truffet efter forutgl
ende avtale. 

Abonnenmentspriser: 
Kr. 50,-- pr. år, kr. 25,-- pr. 
halvår i Skandinavia. Utlandet 
kr. 30,-- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 60,-
pr. år, kr. 30,-- pr. halvår. 

Bruk postgironr.: 16450 
Løssalg kr. 2,--

Utgiver AfS FOLK OG LAND 
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