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NR. 2 - 19. ÅRGANG 
LØRDAG 24. JANUAR 1970 

LØSSALG KR. 2, 

Bør professor Skodvin kaste den første sten? 
Besynde:rlig kildebehandling sona vel ville væ:rt 

gefundenes Frressen fo:r Oslo by:rett. 

TVILSOM START FOR «SAMTIDSHISTORISK FORSKNINGSGRUPPE». 

SIEGFRIED: 

~ 

la o~s få klare begreper y 
Hvorfor det matte undertegnes en avtale i Trondheim i 1940. } 

Vår nyeste historie er me
get interessant og brennbar. 
Det viser med all tydelig
het den mengde bøker og 
skrifter som behandler nett
opp denne periode. De aller 
fleste offentliggjorte histo
riske arbeider om tiden før 
og efter 9. april 1940 har 
den svakhet at forfatterne 
har sine spesielle teorier om 
hva som hendte, det gjelder 
både leg og lærd, og forsø
ker å underbygge disse ved 
å velge ut sitater, skrifter 
og annet materiale som 
støtter teoriene. De utsagn 
som ikke passer inn i bil
det, blir ganske enkelt for
kastet uten videre. 

Et av fhv. stortingJmann 
St1en'e Løbergs hovedvitner 
i den saÆ Hans S. Jacobsen 
hadde anlagt mot ham ved 
Oslo byrett var professor 
Magne Skodvin, som i den
ne sak Jom overalt ellers 
opptrådte som forsvarer av 
historielegenden om «Nor
ges fortsatte krig», her i den 
hemik.t å støtte opp om det 
Løberg hadde beskyldt Ja
cobsen for: å drive historie
forfctlsknin g. 

EI? .rklllle IJel dd kunne 
l'ellie ,It professoren var ttsed
lJanlig nøye med egen frem
ferd når det gjaldt fremstil
ling av samtidshistorien. At 
det kall reires berettiget f1Jii 
på delle område belyser en 
ung student i denne artikkel. 

Vår siste tilvekst på his
torieforskningens knudrete 
og markspiste tre, Samtids
historisk Fprskningsgruppe, 
har nå utgift to bøker inne-
holdende historiske hoved-

~########### •• ############,~~ 

gjengir in extenso hva pro
fessoren legger Ruge i mun-j 
nen, hentet fra omtalte ar
tikkel: 

« ... Det første avsnitt 
i vår strid for friheten er 
forbi ... men krigen fort
setter på andre fronter. 
N orge er med i striden der 
... (uth. av oss). Vi som 
har stått sammen i stri
den har lovet hverandre at I 
vi ikke skal gi oss før vi I 
atter kan heise vårt frie 
norske flagg som fri kvin
ner og menn. Dette løfte 
vil bli holdt, kanskje ikke 
a v meg som må regne med 
heretter å være i erobrer
nes makt. Men de som 
fortsetter striden utenfor 
Norge og dere som er un
ge, vil innfri løftet når 
dagen kommer ... » 

De :lOrske. avd~linger :f~m .ble stablet på bena trass i manglen på en 

nmltg a:mmneltg mobtltsermg kapittder.te i tur og orden, sluttelig på 
BiørnefJell, men først gjennom avtalen i Trondheim kom det til 

krigsal!slutning. 

i~~~saVhand!inge! om (~kkU_'·'-:~6;;~;.or han tYU81lg au- Vi~år man leser Skodvins H~;~~~~ ~;d; r:t~;f~~;T~ '. ~ ... Nå;~det 1 gj~id~r 1 BJørne-
pasJ0!lens hlstone og dens . Vi vil ikke .her. ko~me inn sitat, er det noe som slår en: «Det hersker snart tre desen- fjell-avtalen så har dagens 
fprsp~ll. Man kunne vente pa alle det~IJer I art~kkelen, Først en rekke utelatelser på nier efter at vi la ned våp- legendeforsvarere gravet 
at dlSS~ ungeme~nesker men se pa et spesIelt av- sentrale områder o der- nene i 1940 en overraskende frem igjen avtalens under
brakte Ix:m nye og vIdsynte sni~t, ~vor Skodvin ~mtaler nest et uriktig sitat. gFor å uvitenhet om hva som fore- skriver på vegne av general 
pers:pektn:er. men de.n som ~egJermgens beslutm!lg av klargjøre hvilket fordreid gikk. Og det publiseres aka- Ruge. oberstløytnant Harald 
er pa U~klkk efter sllJ:e, le- '.6.1940 om å kapItulere bilde historie rofessorens demiske avhandlinger og Wrede Holm, og latt ham 
ter forgJeves. Det er SIkkert overfor tyskerne og rrener.al 't t' ~t dlfarrmilitære bøker der for- servere nytt tåke~rat om-

'. • 1 • ' "" • Sl a O'lr en UVl en e eser ~ .P 
urettferdIg a legge skYlden Ruges opprop tIl det norSKe . .b. å l R ' fatterne under spesiell be- kring avtalen. Han forteller 
for manglende objektivitet folk over Tromsø kringkas- gJenglr VI °9S g:nera h u- handling av kapitulasjons- at han gjorde tyskerne ut
på studentene i de offentlig- ter 9 4 s å som i parentes te: f OPifop m ex en~of ;n- problematikken ikke en- trykkelig oppmerksom på at 
gJ'orte arbeider, når man vet skal be. 'm~rkes bare et meget e Grat u~ebs PkresFsesJge, l~l- o k' B' avtalen ikke avsluttet Nor-

kk . h' t· . ger o aas 0,« ra . apn gang synes a Jenne Jørne-
at o upas]ons- IS onens nnge antall personer lyttet n 7 '1 . V' k .. n fjell-avtalens eksistens, enn ges krig. Og det er naturlig
autoriserte heksedoktor, til. l . JUnI». l an ogsa l - si dens innhold.» vis riktig. Derimot er det 
professor Skodvin er for- Professor Skodvin siterer føye at denne tekst stemmer Dessverre omfatter denne ikke riktig når han forsøker 

. ruppen overens med Undersøkelses- h . . d t t d t B' 
mann l g. regjeringens proklamasjon kommisjonens gjengivelse, bunnløse uviten et som ka- a gl e u seen e av a Jør-

I Forskningsgruppens hvor det ble uttalt at Kon- bilag 5-8, side 312-313: rakteriserer både samtids- nefjellavtalen og Trond-
første bok, «Mellom nøytra- gen og regjeringen ville fort- historiske og fagmilitære I heimsavtalen ble underteg-
le og allierte», skriver Skod- sette kampen for Norges «Fra forsvarssjefen, skribenter - for ikke å net samtidig. Noe forøvrig 
vin en lengre innledende ar- selvstendighet utenfor lan- kommanderende general snakke om den brede Of-I også Sverre Hartmann slår 
tikkei under tittelen «Norsk. dets grenser. Derefter skri- R fentlighet - ikke bare Bjør- fast slik: «Bjørnefjellavtalen 
utanrikspolitikk 1939-1941, Iver Skodvin at general Ruge - ~:~e har hørt Kongens nefjell-avtalens eksistens og ble underskrevet tidlig på 
med særleg tanke på for-I førte «samme ldåre språk» og regjeringens proklama- innhold, men også meningen I morgenen den 10. juni, i to 
holdet mellom dei nordiske log siterer fra oppropet. Vi sjon. Motstanden i Nord- med den avtale som senere (Forts. side 2) 

Fra general RugeJ opprop 9. juni 1940 gjengitt 

pressesjef. 

boken til ham 

Norge skal opphøre, til_' _______________________ _ 
tross for at vi i dag står 
ubeseiret her. Det er gjort 
for å spare denne landsdel 
for ytterligere ødeleggel
ser. 

Soldater, matroser og 
frivillige hjelpearbeidere i 
nord og sør: Dere har 
gjort godt og trofast ar
beid. Dere kan minnes 
med ære denne tiden. 
Takk alle sammen. 
Norske kvinner og menn! 

Det første avsnitt i vår 
strid for friheten er for
bi, vi går en svart tid i 
møte, i et hærtatt land. 

(Forts. side 7) Slik serverer professor Skodvin det. 

\j 
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SIDE 2 FOLl\. OG LAND LØRDAG 24. JANUAR 1970 

La oss få klare begreper - - - Den bakvendte VIsa 
(Forts. fra sid~ 1) I på Bjørnefjell. For som I undertegnet i Trondheim, I likhet mod alle de andre [galt med rettsoppgjøret da?» 

tempi, klokken 9.15 og 9.50, Hartmann også underst re- li~ger som foran nevnt i det- «store gutta» har LO-for- Nei, idag har man viktigere 
Trondheimsavtalen på efter- ker, så forpliktet den norske te at en våpenstillstand for mannen Konrad Nordahl ting å ivareta. Vi er blitt 
middagen, kl. 17, efter at sel- øverstkommanderende seg i verdenskrigens varighet slik skrevet sine erindringer om formyndere for Hellas, Spa
ve drøftelsene hadde tatt til denne sist nevnte avtales § 2 det fastsettes i Trondheims- heItetiden før og under ok- nia, Portugal og forteller om 
klokken 11. Da Bjørnefjell- «til å utlevere alt krigsut- avtalen ikke kan oppsies, kupasjonen. I en av hans de «fryktelige lidelser» de 
avtalens innhold var med- styr tilhørende den norske mens en vanlig kapitula- store bøker «Minner og stakkars arresterte må gjen
delt den tyske overkomman- hær, marine og flyvåpen, in- sjonsavtale kan sies opp. At meninger» skriver han om nomgå. Man har visst full
do pr. fjernskriver. Denne klusive det krigsmateriell de den heller ikke ble det, er en tiden før 1940. Her forteller stendig glemt alle de lidel
avstand i tid, og timer, er allierte hadde latt efter seg annen side av saken. han om Arbeiderpartiets ser uskyldige landsmenn 
selvfølgelig av betydning, i Norge uten hensyn til om Ellers fastsetter Haager- kongress i Oslo 21. og 22. måtte gjennomgå efter alle 
faktisk og rettslig.» dette befant seg i hendene konvensjonen, artikkel 37, august 1939. Utenriksminis- de «lovlige» og ulovlige døds-

Hartmann understreker på norske tropper, eller i at «Våpenstillstanden kan ter Koht var taler og sa at dommer. 
ellers at Bjørnefjellavtalen leirene, i tøyhus, eller hvor være alminnelig eller lokal. dersom Norge kom med i Det verste av alt er kan
var en kapitulasjonsavtale det enn måtte befinne seg i Den første innstiller overalt krigen, så måtte vi «komme skje dette at slike «helter» 
som omfattet alle «de deler Norge i den stand det på de krigførende staters krigs- med på den riktige siden.» som Konrad Nordahl med 
av den norske forsvarsmakt nevnte tidspunkt befant operasjoner.» (Lovtidende Dette ble av det norske folk flere idag mener at det var 
som pr. 9. juni 1940 klokken seg.» 1910, s. 489). I § 38 heter det ansett som «nøytral» tale av de som reddet land og folk 
24 ennå hadde stått i strid Forklaringen på at alle I· at «Fi~ndtl.ighetene innstilles landets utenriksminister. da de rømte efter å ha tvun
med den tyske forsvars- forsvarerne av legenden øyeblIkkellg o efter meddele 1- Men det skulle bli verre. get tyskerne til å okkupere 
makt». om «Norges fortsatte krig» s~n eller pa den bestemte Over nyttår 1940 fikk vi landet. 

Det hverken H.artm~n el- _ både de som ikke vet tid.» tonnasjeavtalen med Eng- Idag står arbeiderparti-
ler andre - for Ikke a snak- bedre og de som skriver De n~rmere folke~pttshge land, så kom kapringen i folkene frem og forlanger 
ke om Oslo byrett - forstår, mot bedre vitedende regler fmnes som kjent for- Jøssingfjord og tilsist mine- freidig regjeringsmakten på 
~ller iallfall gjør fors~k på hårdnakket betegner avta- ~ten i Ha~gerkonvensj?nen utleggingen i nor.sk farvann. auksjonsbasis, med overbud 
a o forklare er hva memn~en len i Trondheim som en lOppenhe1ms Int.ernatIOnal Hvor ,:a~ Stortmge:s «våk- på alle trekkplasterbevilg
sa ,:ar med at det efter !3Jør- «kapitulasjonsavtale» er na- L~w» som stadIg holdes ne samvlttlgheb>, hen Ham-minger og et «hundre dagers» 
nefJellavtalen som aUsa var turligvis den at om tropper I aJour med nye utgaver. Det bro? Hvor var Høyestere~t? I kurs i nasjonal ødeleggelse. 
en total kapitulasjonsavtale som for øyeblikket kjemper I heter i alle utgave~ at. «hv~l- Hvor var den borgerlIge ' 
for den norske forsvarsmakt kapitulerer overfor en mot-! kensomhelst handlll:g l st~'ld opposisjon? Hvor var de Den norske parole idag er 
ble ~ndertegn~t en ny av- stander, så forhindrer ikke I med enten en kapItulasjon som vakt skulle være? Alle fremdeles {(ro om retts opp
tale 1 TrondheIm, som Wre- det at kampen senere kan! :l1er en. våpenstillstand er 9-i?se sov. og ~åknet ikke g~øret» o når vi kreve~ revi
de Holm også kaller en «ka- tas opp igjen. Kapitulasjon I mt.ernasJona~ forbr~telse Igjen før l 1:4J ~ da en· sJo~. Pa den annen SIde er 
pitulasjonsavtale». Ja, vi har avslutter således ikke i seg hVIS beor.dr~~ aven kngfør- syndebukk matte fmn.es for det Ik~e en dag uten at pres
en beklemmende følelse av selv krigen. Skulle Norges ~n9-e .regJermg og elle::s en ~t man kun~~ redde Iallfall se, radIO og T"': pøser ut løgn 
at heller ikke Jacobsen og/ krig folkerettslig avsluttes. I Kngsforbrytelse.» Og .mgen lItt av prestisJen: . og forvrengmng om dette. 
eller hans prosessfullmektig måtte det en ytterligere av-I kan -yel for alyor ?estnde at I Dagens statsmmJster, herr som de selv har forvoldt. 
i Løbergsaken gjorde forsøk tale til i tillegg til foregåen- d~t vIlle.være l stnd med den Borten er ikke kommet så Ola Nordmann han leser om 
på å opplyse retten (og of- .. I vapenstillstandsavtale for He 1 Q • ~det vidun-
avg'J·ørende. ec matte en våpens·till. . b - se v e re ter at han I eller hl7\,_rt er 1ge nors. e demokn:>~ti -

d - om dette. Han og sover videre. 
Det er naturlie'vis forståe- ~tandsavtale til, og for at det ~nertegnet (ved befullmek- I bare spør: «Men er det noe I 

lig at den brede "'Offentlighet ikke skulle kunne reises tvil t~get) om ~n norsk regjering I Nilo 
- dessverre også sammen om at den definitivt gjorde h_kevel gjenopptok krigen ----
n:ed norske historikere, ju- slutt på krigen - eller krigs- slik det hevdes at den nors- R I ... -,,--,,--------______ _ 
fIster og til og med fa"'mI'II'- handlinger -.:..... mellom de to ke eksilregjering gjorde. agnar Skancke 

<:. t N Det ·k·t· De gam/c -~'el.'lOdige minner tæ. re -. ikke er klar ove~r dpn par er, orge og Tyskland er VI 19 at man er ' ~ bl d ' o k (le gjør el/ Jå mildt bedrøl}et 
VIrkelIge betydning av e et i Trondheimsavtalen ppmer som på hva Trond- En Per Christiansen skrie de stiger som .rt/kk fra havet, J 

Trondheimsavtalen og taler utrykkeli.g slått fast at den O'h.81msavtoalen i virkeligheten ver i Folk og Land ObO' ønsker d o 
k Il l Ikk ut t d e g.ar Jam et SIIS ,IYJ'ellllom løvet. og skriver om den som en s .. ~l e gJe de for verdens- b . pa, a en var et nød- opplysninger om prOfessor ) 

ny «kapitulasjonsavtale» kfIgen~ varighet - noe som ve~~lg suppleI?ent t.H de for- Skancke. Han vil prøve å . (Ni/r Colle!! Vogt) 
Hvis den var det, sa o burde' ~orøvrIg. og.så ble slått fast utbaende k~pltulasJoner av samle stoff som kan e:l' en '1 ! 1 d k ft1 norske t d k ft I ~ iV otstam ere fror å ha gjendrevet 
de riktignok forsøke å for- . e s fI Ige æresorderklæ- d h .s rIo S re er med nærmere belysning av hans når de gjel/tal' .fin menill(f 
klare hva meningen var med rmger norske offiserer un- en ~nslkt a avslutte krigs-/ handlinger som politiker. " 
å lage en ny k; itul' derskrev -' forøvrig efter handlIngene mellom Norge og slett ikke akter på våt~ 
avtale efter at hele de~Jf~~~-' direkte oppfordring fra Ru- og Tyskland som stater. Å kunderskrevne traff. Skan- (Goethe) 
satt kjempende del av de~ ge - for å bli løslatt, men legge smør. på flesk ved å I c e e~ ~neste gang 1 hans -----,_,,_.ø-___ _ 
norske forsvarsmakt alIere- som endel av dem synes å lage to kapItulasjonsavtaler ~~~!rf~ttct.· ~~t va!' ~nder et 
de hadde kapitulert i avtal ha brutt. av altomfattende karakter I o em Jer. ":' Jeg h~s- KRI ST NE VEN N E R 

en Advokat Sverre Helliksen samme dag ville naturligvis ker enna ~en dag 1 dag hVll-
----------__ ~om er en av de få juriste~ vært meningsløst. Den tyske ket godt mntryk~ jeg fikk Har du lyst til å treffe gamle ven-

1 dette land som har greie forhandler, nåværende ge- av ham. Det var sa det lyste ner i et åpent miljø? - Kristne 

Bør proC. Skodvin.~. på folkerett, har i en rekke ner~l Busehenhagen, slo da godhe~ ut av ha~s ansikt. ~::rn:ån~~tfsc~~:tSgf:;:t~3~r~~ae~ • 
, artikler pekt på betydningen ogsa i sitt skriftlige vitne- Jeg VII sammenhgne ham 

(Forts. fra Side 7) av Trondheimsavtalen n~tt- prov i Løbergsaken fast at m~d Jørgen Løvland. Og så en tale er det bevertning 00" an-
« ... Retten er kommet til opp som en våpenstillstands- avtalen betød krigsavslut- bhr Skancke skutt av sine ledning til selskapelig sa~vær. 
at beteg~elsen (historie- avtale og har klargjort nær- ning. 1a~ct.smenn. T~nk at kirke- Møtetid kl. 19.30. 
forfalskmng) også kan mere hva dette betyr i rela- At Ruges befullmektigede mm~steren. blIr skutt. Har 
ramme d;m som grovt har sjon til HaagerkOnvensjo-1 på Bjørnefjell, oberstløyt- aldrI f?rs~att at dette kunne ,. ______ ,, _______ ..,. _____ _ 
forsømt a pas~e på at. den nen. I denne forbindelse bør nant Wrede Holm nå for å være nktIg. Månadsbladet 

FRIHUG-t~kst han utgIr for hIS~O- det forøvrig nevnes at også red9-e st~mpene av legenden . Jeg oppfordrer herr Chris
rIsk korrekt er sa~nfer~Ig; den norske forsvarssjef, ge- s~rIver. takeprat om to «ka- tIansen til å fortsette med å 
a~tså ~år vesen~hge feilinerai R~ge, på hvis vegne p:tula.sJons~vtaler» samtidig samle opplysninger som kan Upolitisk og romsynt or· 
h~ston~k s~off skyld~s en avtalen 1 Trondheim ble un- pa. BJørnefjell og i Trond- kaste lys over denne sak. gan for sunn og nasjonal kul. 
slIk .svlkt 1 behandlmgen dertegnet, klart slår fast at I heIm, endrer naturligvis in- Beitstad i Desember 1969. tur, med artiklar on.?- helse· 
av kIldestoffet ... » det dreiet seg om en våpen tet ved de klare kjennSgjer-/' Kr. Brækken og samful!dsspørsm.al, spa· 

. stillstandsavtale. Han anfø- ninger, som dessuten er 'be- na~defylgJ~tongar,diktm.m. 
VI overlater til leserne å rer således i sin «Krigens kreftet av general Ruge i " .. --""----,, __ ,,,_,,_# __ #.. F~Itt ordskIfte om dei mest 

ta standpun~t til om .pro- Dagbok I, s. 411: «Våpenstill- hans bok. ANNELlESE PAROW I ~~Ike emn~: - Arspris kr. 
fessor Skodvm rammes av standen trådte i kraft. 1 ,--o PostgIrO for bladpengar 
Oslo byretts redegjørelse juni 1940». Betydnin en a~ ------;{U"'S-i,"'---"-- TANNINNSE!NING ~o 8.21. Prøvenr. mot kr. 2,50 
for h~a som er historiefor- at det var en våp~nstill- GlS' le J hTrondhteun5 / I frIm. 
falsknmg t d tI' ABONNEMENT_ o nsonsg. - v Lade-

, . s .an s~v a e og Ikke en ka- FOR NYE L SEN moen kirke _ Voldsmind Utgjevar: Erling Seim, 
P. pltulasJonsavtale som ble e K inn 

~~####~#####,,##~~ ~####~~######~ 
~~,##,###~###~ 
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I.ØRDAG 24. JANUAR 1970 FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND 
DA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 

I Innlegg av Bewins 
\1 i TIMES 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

................................................ 

De virkelig ansvarlige 

som AFTENPOSTEN falske· 
lig kaller et angrep på 

«Norge» . 

AFTENPOSTEN forteller 
i en stor overskrift 9.1. om 
et innlegg av Ralph Hewins 
i THE TIMES LITERARY 

En gallupundersøkelse i USA viste som kortelig nevnt SUPPLEMENT for 1. 1. og 
at et betydelig flertall amerikanere ikke tar det så høy. setter som overskrift «He-

wins til nytt angrep på Nor
tidelig med den massakre i Vietnam som hittil er avslørt. geo Han går også til felts 
Det er visst bare når det gjelder lignende ting begått mot Winston Churchill.» Jltl i Betlehem, kunne en vel sette som tmderskrif,t på denne tegningen 

av tyskere for et kvart århundre siden den amerikanske Overskriften er naturligvis i den tyske NATIONAL-ZEITUNG. Bladet selv setter: «Dere må 
rømme krybben, hytten skal sprenges.» opinion opprøres og vredes. Når det nå er slått fast at misvisende. Hewins angri

deres egne begår opprørende krigsforbrytelser, så heter per like lite nå som tidligere Norge - det måtte da even- ~~"'''''''''''''''''''''''~''###'''##..r## 
det at det er slikt som «følger med krigen». tuelt være AFTENPOSTENS 

Hva sier man så her i Norge hvor man er slike eksperter «Norge». O L A F H O L M: 

i å oppdage splinter i andres øyne? Tja, det avhenger litt Vi har fått et brev fra B L I 1&.T O G aT W1' -.T 
av enten en hører til de urokkelige amerikanske lender· Hewins om saken sammen l ,. 1JL ~ l ,. 
menn i MORGENBLADET, FARMAND, SJØFARTSTI· med kopi av artiklen i TI-
DENDE og så mange andre steder, eller en tilhører den MES og skal offentliggjøre Il «De,! er værre enn en for-
røde, venstreradikale falang i og omkring DAGBLADET. begge deler i neste nummer, brytel.re, det er en d1lmhet» Der er kommet ut noen 

f t . idet redaksjonen for dette 
De ørste prøver å rekke kjennsgjernmgene i tvil og nummers vedkommende al- skrifter i den senere tid. De 
faller til syvende og sist tilbake på dette at «slik er krigen», le rede var avsluttet da vi I gir ikke uttrykk for helt god 
mens de siste korser seg over amerikanerne og hopper mottok brevet fra Hewins. Med disse ord karakteri- samvittighet m.h.t_ «retts»-
bukk over at også motparten gjør liknende ting. serte hurtigtenkeren( som oppgjørets forløp. Det ene 

. han er kalt) Talleyrand, sin består nærmest i en samling 
VI fikk nylig dette demonstrert i Fjernsynet, hvor en t t'd d tids største statsmann, Na- mo s rI en e psykiatriske 

representant for SJØFARTSTIDENDE sa at også Vietkong Hyggelig Qui&ling- poleons forbrytelse å hen- ~ttalelser, som en legmann 
begår krigsforbrytelser, mens han trakk i tvil at amerika·. rette den unge hertug av Ikke kan få noe. annet ut av, 
nerne gjør det, og forøvrig - «slik er krigen». DAGBLAD. gJensyn Enghien - ut fra general- enn at de lærde Ikke vet med 
mannen medgikk at Vietkong kanskje også hadde gjort Aschehoug Forlag fornyet l' preventive hensyn. sikkerhet noe om disse ting. Det annet skrift behandler 
noe slikt, men det var unnskyldelig fordi de hadde en 1962 sin utgave av Fridtjof TId • rettsoppgjøret på etisk 
politisk hens~kt med sine f~rbrytelser, mens amerikanerne Nan~ens bok «Gjennom Ar- akt~aWl::~g~å O~! ~~rla~~~ grunnlag. 
nærmest begIkk dem for slU fornøyelses skyld! Også han mema» (Utkom 192~) .. l i forbindelse med den poli-
var inne på dette at «slik er krigen» - så ned med mili. denne bok o~ptrer QUIs4lmgs tiske utrenskning som man 

som en ren gjenganger - h r ·tt t 'tt (') 
tærvesnet. ganger. Dertil er han plusset ~ gl navne r~ s . -opp-

III 
Men, hvis nu Vidkun Quis

ling var sinnsyk? Hva så 
med Skancke? Det edleste 
menneske som noensinne 
har betrådt vårt lands jord. 
Og unggutten Håland? Det 
er ikke nødvendig å rippe 
hans historie opp igjen. 
Hans dom er forlengst un
derkjent av det etterlyste al· 
minnelige folkevett. 

Det er dessverre riktig nok dette at slik er krigen nå, med avbilding 2 ganger. Som gJoøret. _I velforstatt mange! 
men den har ikke alltid vært slik. Og når deltagerne i II topp I?å _ denne ?v.erdådighe~ I ~~t l~rf~f ~~~~!~:tt~~ ::~ 
diskusjonen lette efter ansvarlige høyere opp enn de er QUIslmg ogsa mkludert l denne form for «argumenta-

d d d b f li USA il k t til l . de rosende ord F. Nansen. Ul 1- d un eror ne e e a ngsmenn som v as e u vene, . . . b k f ddt sJon».« ov 19, men nø ven-
. . o o glI'. l sm o s oror og e d' Idd t . St t' så synes VI det kan være grunn til a peke pa det ansvar slik: Ig» ø e l or mget. 

også Norge har - og det ansvar som også norsk presse 
har for at krigen nå er «slik». I «Jeg må nytte leiligheten til 

Som enhver orientert vil vite lykkedes det gjennom årtier 
den siviliserte del av menneskeheten, i første rekke de 
europeiske stater, efter et langt og møysommelig arbeide 
å bringe også krig inn i ordnede former som et oppgjør 
mellom partenes væpnede styrker. Naturligvis hendte 
det at også sivilbefolkningen ble rammet, men det ble 
fastsatt alle slags bestemmelser til best mulig beskyttelse 
av de sivile i krig. Riktignok var det beklagelig og for· 
stemmende at Sovjetsamveldet nektet å godta Haager
konvensjonens bestemmelser, men stort sett stolte man 
vel på at man også der ville opptre noenlunde anstendig 
i en eventuell krig. 

I annen verdenskrig ble alt det man møysommelig had· 
de bygg'et opp til vern om sivile, om kvinner og barn, i 
krig slått istykker. Sovjetsamveldet og dets kommunist· 
tilhengere rundt omkring i landene satte isving den foU{e
rettsstridige partisankrig, som ikke minst gikk ut over 
sivilbefolkningen, slik man får det demonstrert i Vietnam 
nå. Vestmaktene, med England i spissen, bygget opp og 
understøttet på sin side væpnede undergrunnsbevegelser 
i en rekke land, bl. a. i det okkuperte Norge. Atter til 
ubotelig skade for sivilbefolkningen. 

Og hva skjer så efter verdenskrigens slutt i dette Norge 
som skryter av sin fredsommelighet, sin internasjonale 
lovlydighet og sin omsorg for forsvarsløse? I 25 år har 
man nå i presse, bøker, blader og film dag ut og dag inn 
forherliget denne utarte de krig som direkte prisgir kvin· 

her å uttale en varm takk til mine elskverdige og utrettelige 
kolleger for deres dyktighet og 
oppofrende arbeid under hele IV 

neI' og barn og andre uvæp. reisen fra først til sist, og for Man kan ellers forstå, at 
nede. Krigsforbrytelser for- det fortreffelige samarbeide.» det ikke er så greit å være 
herliges som patriotiske jøssing. De benytter derfor 
heltegjerninger når de er Som vel kjent av oss i tid- enhver anledning, eksempel
begått av nordmenn, og bak. lig-ere Nasjonal Samling opp- vis spørsmålet om end8lig å 
holdsmord på politiske mot. sto det så mange bedrøve- reise Eidsvold$søylen til 
stande re fremstilles som en lige askehauger i våre poli- uspurt å trekke inn sin' egen 
lovlig; form for «krigføring». tiske motstanderes sjel etter I angivelige patriotiske for-

Slik opptrer man forøvrig 1945. Men kan det nå tenkes treffelighet. Fortsett med 
i alle de vestlige demokra- at ovennevnte forlag bærer det, det alminnelige folke
tier, for ikke å snakke om i bud om at rensende ild igjen vett er meget sikkert i sitt 
øst. Ulovlighetene og krigs. kan oppstå? Ikke bare i syn på humbug. Det gjen
forbrytelsene fra siste vel'- Aschehoug, men også hos nomskuer også humbugen i 
denskrig godl{jennes uten re. andre forlag for ikke å glem- - i samme hensikt - å rei
servasjoner når det gjelder me forfattere? For en veder- se minnestøtter med usann
det en selv sto for. Men kvegelse det f. eks. ville væ- ferdige innskrifter, og andre 
det er nettopp de som for- ~e for mange hundretusener desperate forsøk på å redde 
herliger den ville og lovløse bokelskere om nye utgaver sitt ettermæle. 
krig som i siste instans er av Marie Hamsuns bøker I . 
ansvarlige også for det som «Regnbuen» og «Under GUll-I V 
nå hender i Vietnam, og som regnen» ble utgitt. Det alminnelige folkevett 
vil komme til å hende over· Aslaug Hauge har forlengst innsett sann-
alt hvor krig bryter ut. Også #########'u~u .. ##,.,c~ heten i professor Skeies ka-
i det ulykksalige Norge som rakteristikk av «retts»opp-
overfor en eventuell mot· Tannlege gjøret. Det er unødvendig å 
stander tydelig har gitt til- !'.Il ART I N KJE l D A A S gjenta hans ord. De mange 
kjenne hvorledes en ønsker I forsøk på å komme utenom 
en krig drevet og sin sivil. Karl Johansgt. 23 - IV, tilv. er en erkjennelse av rett-

~:~l~~~~n:~~andlet: Slik I # .... ####2:~:::: .. :~..:::####u.lløsheten. * 
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BLIR RUDOLF HESS LØSLATT? ................ , ..................... , ............ _, .................. __ ......... _ .................... ,.,. ..... __ ' ...... 4 nasjonale ungdomsforbund» 

Vi har tidligere nevnt at FO RUN G DO M MEN (NYA) vil bevare vår nord-
Rudolf Hess, som er 75 år, europeiske kultur mot ut-
er blitt innlagt på et britisk glidning og oppløsning. Vi 
militærsykehus i Vest·Berlin. Red.: lIalJvard Il. Paallche må så absolutt stille oss so-

Nå blir det igjen gjort for. lidarisk med bladet og si at 
søk på å få løslatt den eneste Men nye slekter fødest der korp og daude gol en organisasjon som ser det 
gjenlevende fange i Span. som sin oppgave å bevare 

og nye heimar reiser seg av gruset, Q k It f 1· I dau.fengslet. Initiativtageren var u ·ur er «ar,Ig». ngen 
denne gangen er et konser. og borni spring på tun att og tindrar i sol er lenger i tvil om at det er 
vativt britisk underhusmed. og nye bjørker syng sin sang kring huset. «fascisme» og «nazisme» å 
lem ved navn Airey Neave. bygge vårt samfunn på den 
Ære være ham for det! ' tusenårige europeiske kul-

Samme person var en av I ISRAEL I milliarder årlig .til Israel fra at Israel. ha; en anseelig I t~r. A vi~en spa~er ikke på 
anklagerne i ret~ssaken mot Når man kommer i disku- hele verden. Yldere. regne~ ~kokk svm pa sko~en. Men I tarene nar den gjør rede for 
Hess ved «krIgsforbryter· sjon med pro-israelere og man med at Jødene I USA l a uttale det offentllg er «an-I de andre. programposter 
domstolen» i Niirnberg. dem er det mange av i 'vårt I 1.970 kommer til å gi 1,9 mil- tisemittisme». Det er heller NYA har satt 0I?P. Ifølge or
Kanskje Neave begynner å land, om staten Israels opp- harder kroner til samme ikke populært å si at zio- ganet som «alltId er foran», 
få dårlig samvittighet på si· rettelse i 1948 og følgen det land. Ser man på summene I nister og andre hjelper Isra- ~~. det bar~ fasciste~ ~om vil 
ne gamle dager? fikk for araberne som bod- er det ikke kobberslanter I el i dets. angrepskriger mot, mndre ::ad.Ikalerne I a star~e 

Rudolf Hess' sønn, Wolf· de der får man ofte det ora- det her dreier seg om. araberlandene, også det er revolusJoner·oDet er t~dellg 
gang, so~ tidligere h!"r :jo~t I kelsva~: Se hvordan landet For ikke å komme i mis- helligbrøde. Vi vet at en be- Dagbladet grater for sm sy
en stor mnsats for a fa sm har utviklet sep-: fra å være kreditt hos sine venner stemt folkegruppe avgjør ke mor. 
far løslatt, er reist til Lon- en ørken i 1948 til et blomst- rundt omkring i verden, sier hva som skal sies eller for- Vi vil ikke plage leserne 
don for å støtte den britiske rende jordbruksland i da~, bidragsyterne at pengene ties, men må vi finne oss i med flere eksempler fra 
kampanjen. ~ går til hospitaler, skoler og det? nevnte organ, men avrunde 

Neave nevner spaden ved Argumentet kan knapt be- andre humanitære formål. * med å si at det er gledelig 
sitt rette navn når han sier st!"ides. Me.n I:vordan har en La gå med det. Men det må at der ennå finnes positive 
at Hess, som er gammel ~l~k d? u1Vl~lmg l kdommet være innlysende for enhver DAGBLADET GREMMES tendenser i USA. Det er en 
og sy!r, på ingen måte er IS a~. ra erne evesom I at staten Israel dermed får realitet at det amerikanske 
noen fare for sikkerheten, fattlg~ n<;m~ad~r, men. var frigitt mer kapital til å kjø- Dagbladet er vel den avis samfunn går sin absolutte 
men blir brukt som en brik. lykke.lge I sm tIlvæ::else. Jø- pe vapen og annet krigsut- som oftest oppdager farlige oppløsning imøte hvis ikke 
ke i et politisk spill. Vi er de.n~ har ~ot~att sa.., mange I styr. for, når alle andre ut- politiske tendenser og orga- NY A og lignende organisa
fullt ut enig med briten i ~I!lIa.rder l gaver Ira for- gifter blir dekket ved gaver. nisasjoner rundt omkring i sjoner klarer å pense utvik-
hans syn. skjellIge land at nep. pe noen Når Israel l· dag' dyrker den store verden. Avisen er l· . o t t 

~ h d f Il kt B - h Il ·kk bl· d . o . mgen mn P'3. e, anne spor. 
Stormaktene, som passer ar en u e overSI '- . . ~r~ opp jorden og utbygger sin e er 1 .. e es '.:Je en mect a * 

på den ensomme fangen, kan BUl1?es-Tyskland. har offI~l- industlti ved enorme penge- utbasunere for sine lesere I 
når de måtte ønske det, løs. e!t bIdratt med ml?st 60 m.ll- beløp utenfra, rettferdiggjør hvilke farlige situasjoner I 
late ham uten å spørre noen harder gullI?ark I «GutW18- ikke det fordrivelsen av ara- som oppstår. Det siste gru- ........,..--_._._ . .-._ . .-._---_ . .., 
på forhånd. Men saken er dermachung». Hvor. my~ berne som hadde sine hus opp vekkende funn bladet 
såre enkel, ingen vil! For å som har strømmet mn tIl og hjem der før 1948. Heller har gjort er en «facistisk» Tur ul ,k,111 .Ikjehllen .Ilå en mmm 
Imste blår i øynene på folk, Israel under bordet, vet gjør det ikke forholdene ungdomsbevegelse i USA. i kne 
påstår hver av de fire store knapt noen. bedre 'for de arabere som I sin beskrivelse av orga- Men ydmykt bøye seg og t';2~~? 
som vekselvis passer Hess I Daily Mail vet å berette at efter seksdagerskrigen har I nisasjonen er Dagbladet ik- leg reiser heller .I/iti og Jtridig 
at de må ha samtykke fra britiske jøder i løpet av sta- fått sine hus sprengt i luf- ke nådig, som for eksempel: nakke 
sine kolleger. Tull og tøys! ten Israels 22-årige historie ten og blitt jaget fra sin I «Farlig: nyskapning på yt- t . t P' 

V· hO ~ • d l· ' d· h d t O ·11· . d <>. og a,' en vISes /1m l ny og ne. 

siste fange i Spandau blir kroner i bidrag. I de siste år Alt i alt må det i rettfer- «den vestlige skjebne». Hva verJe e 
I aper m er 19 at en I ar y e ca. 85 ml lOner Jor I terste høyre fløy VII forsvare I ~ (S . Sil) 

løslatt før det er for sent. er det blitt samlet inn 2,5 dighetens navn innrømmes det her siktes til er at «Det ,...". . ..".."..". . .,.". . ..,.."..". . ..,.". . ..,. . ..,.. 

Slik kom Hitler til makten 
Vi frisker opp litt som synes glemt i dag. 

På bakgrunn av al.t det som er servert i skolebøker, i presse og 

kringkasting gjennom de siste 25 år kan det forekomme spesielt ung
dommen utrolig at Hitler kunne komme til makten i et Tyskland hvor 

så å si alle; dag synes å ha glemt fortiden. Det kan derfor være grtlnn 
.til å gi en mere nøktern beretning om det som virkelig skjedde i 

Tyskland fra Versailles til Hitlers maktovertagelse. 

Han gjorde det vanskelig I zinki og Weiss vek uten lOg denne konservatisme had
for den høyre fløy av sin kamp for en Reichswehroffi- de aldri vært så skarp som 
parlamentariske støtte å ser med noen få mann. mellom nasjonalsosialismen 
dekke hans .politik~ i ~iks- Weimar-koalisjonen, som o~ we~mar-d.emo~ratiet. Na
dagen. Han fIkk ogsa RelChs- for et par måneder siden sJo?alIsme og antIparlame~:vehr mot s~g, og han .ga de hadde trodd seg fastere i tansme førte Papen o~ ~lt
mnflytelsesnke menn 1 bak;,- salen på grunn av Hinden- ler sammen: Papenr~gJerm
grunnen, de som ventet pa burgs valg, var plutselig satt gen kunne sal~d~s spIlle rol
å. ove~t8;, efter ham, :;tnled- på gaten av den president len som V~lVllhg ~es.ky.tter 
mng tIl a føre det avgJøre~- de selv hadde valgt. for den nasjonalsosialIstIske 
de slag mot ham hos presl- Papenregjeringen var dan- bevegelse . 
denten. net uten forbindelse med Tross dette var konflikten 

Halvannen måned senere, parlamentet. Den støttet seg uavvendelig fra det øyeblikk 
efter at de preussiske valg til rikspresidentens person- Papenregjeringen bestred fø-

En av Hitlers gamle teo- avstemning holdt. Hinden- hadde svekket Briiningre- lige gunst og Reichswehrs rerkravet fra NSDAP og 
rier var at massen alltid føl- burg vant 112 million stem- gjeringens parlamentariske makt. Dens medlemmer var Hitler. At Adolf Hitler også 
ger den sterkeste. Nå i mars mer og Hitler 2 millioner. tillit, utvirket general von nesten alle medlemmer av nå oppretholdt kravet om å 
1932 syntes styrken en stund Av det tunge nederlag 13. Schleicher at Heinrich Bru- den adelige forening «Herre- være fører, var ikke bare 
å ligge hos motstanderen, mars var det således blitt en ning 30. mai 1932 fikk sin klubben» som i mange år en partipolitisk, men også 
men så kastet Hitler i vekt- moralsk seier. avskjed av rikspresidenten. hadde samlet en konservativ en verdenspolitisk nødven· 
skålen den kraft som bare Riktignok var det strate- Straks efter utnevnte Hin- elite og forberedt seg på å dighet. 
han rådet over, den magne- giske mål, presidentembetet, denburg en utpreget nasjo- overta regjering~n.. Det gamle keiserlige over
tiske personlighets trylle- tapt og kansler Bruning syn- nal regjering. Von Papen ble Med .PapenregJenngen. var klasses regime var stort sett 
kraft. tes å sitte fastere i salen regjeringssjef og von Schlei- ~lutsehg det gamle keIs.er- allerede slått og dømt i no-

Allerede den natt som enn før, men så ble kansle- cher forsvarsminister. For- llge Tyskla~~s konservatIv~ I vember 1918. Og å innordne 
bragte nederlaget ildnet han ren grepet av det overmot budet mot SA ble opphevet, overklasse Igjen kommet tIl den nasjonalsosialistiske be
bevegelsen til den neste av- som så ofte går forut for undertrykkelsen av NSDAP makten. vegeise år 1932 under et 
stemning. Fjorten dage se- fallet. Under trykk fra de fra alle departementale in- Det avgjørende problem i slikt regime som et villig 
nere reiste han med fly gjen- radikale, som nå var blitt stanser ble innstillet og riks- innenrikspolitikken var for redskap, ville bare ha be
nom hele Tyskland. Og hvor for sikre, lot han rikspresi- dagen oppløst. 3. juli 1932 denne regjering det samme tydd snart efter å begrave 
han kom rev han massene denten forby SA. ble de siste rester av den som for Bruning, forholdet nasjonalsosialismen under 
med seg og skapte påny en Dette var en feil. Med det- røde fare i Preussen knekket til NSDAP. Men måten de en ny bølge av rødt masse· 
kampberedt hær av de for- te brutale utslag mot venstre ved at Riket grep inn. De ville løse dette problem på I vanvidd. 
tvilete flokker. I svekket Bruning det sPink-1 sosialdemokratiske politi- var en annen. Motsetningen 13. august 1932 da Hitler 

10. april ble den annen le grunnlaget for sin makt. embetsmenn Severing, Gres- mellom nasjonalsosialismen (Forts. side 8) 
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LØRDAG 24. JANUAR 1970 FOLK OG LAND SIDE 5 

«APRILDAGENE,): 

De norske krigsanstrengelser 
En fornyet undersøkelse av Ralph Hewins 

Skal mishandlingen av 
Rudolf Hess fortsette? 
Fordi han ikke vil fordømme sin døde venn og fører og sin 

politiske oppfatning. 

EFTERSKRIFT 
Otta 13.-21.4.40 - Intervju med fru Anna Roos 

Det var ikke rare krigskunsten den norske generalstab (overkommando) 
fikk anledning til å demons,trere. Her er den fotografert i aprildagene 
1940. I forreste rekke fra venstre: oberstløytnant Roseher Nielsen, 
oberstløytnant Ole Berg, generalstabssjef oberst Halvor Hansson, 
general Otto Ruge, obers,tløytnant Wrede Holm og oberstløytnant 

Munthe. 

sjonsrådets regjering som 
utøvet restene av norsk su
verenitet i hovedstaden. 

På Otta etablerte Kongen 
og N ygaardsvoldregj eringen 
tilsist forbindelse med de 
eneste styrker som kunne 
redde skinnet deres og rette 
på den katastrofale militære 
situasjon slik at det ble 
gjenopprettet en anelse av 
autoritet i praksis for flykt
ningene. 

Der ble også Kongen og 
Nygaardsvoldregjeringen 
blandet inn i elimineringen 
av det norske hovedkvarter 
i sin vorden utenfor Lille
hammer, hvilket fremskyn-
det deres endelige sprang til R1IdoLf Hess fotografert i fengseLsgården i Spandatt gjennom telelinse. 
asyl hos de britiske styrker 
ved Molde, via Andalsnes. 

Man kunne vente at denne Den norske dagspresse, I ikke ville slippe løs Hess, 

NØKRELDATOER: 
13. april - Konge og minis
tre kom til Otta jernbane
stasjon i forkledning (kl. 
21.15) og til Heggelund Pen
sjonat (omkring 2300). 
Britisk fortropp kommer til 
Andalsnes. 

skjebnesvangre fase i «april- som ellers gir det utseende I men nå krever selveste THE 
dagene» ville bli dokumen- av at den har slik dyp Offi- TIMES at britene skal løs
tert meget detaljert i norske sorg for fanger verden rundt late ham uten hensyn til 
historiebøker og offentlige hvis de kan påklistres eti- russernes ønsker. Og efter å 
beretninger for å støtte opp ketten «politiske fanger» - ha hørt His Masters Voice 
om den teori at Norge frem- fortriJ::nsvis da hvi~ ~e ~kke I begynner. da også norsk 
deles var «i krig». Men slik er hVite - har hIttIl Ikke presse a lufte forsiktige 
er det ikke. Dette vende: viet den umem'leskelige be- 'I samvittighetskvaler, bl. a. 
punkt har bare blitt dekket handling av Rudolf Hess MORGENBLADET, som er
overfladisk i offisielle og noen oppmerksomhet. Her i klærer at «Vi er enig med 
halvoffisielle norske publi- landet er man da også som Times. Hvis den 76 år gamle 
kasjoner, slik som DAGNIN. kjent så hyperpatriotiske at «stedfortreden>, dømt til 
GEN (Lillehammer) pekte man intet tør og vil foreta livsvarig fengsel i 1946, fort-

19. april - Tyskerne rundt på (8.10.60). Hele historien seg før det kommer signal satt skal holdes i Spandau
Dombås elimineres. om når Haakon VII antas fra rette hold utenlands. Og forvaring, og som den eneste 

å ha blitt forvandlet til «fol- på dette venstreradikale hol- av toppnazistene, smaker det 
19.-21. april - Første en- kekongen» må settes sam- det har det vært pinlig taust mer av hevn enn av nødven
gelsk-norske kontakt siden men stykke for stykke av når det. gjelder Hess, som nå dig sikring». 
9.4. (Admiral Vian, Flying- fragmentariske kilder, av ~r 76 ar ~am1:llel, syk eft~r Bladet vokter seg for å 
Officer Whitney Straight og hvilke den viktigste er den mnesperrmg I sr:art 29 ar minne sine lesere om at 
Admiral Sir«Teddy»Evans). dagbok som dengang ble o~ eneste fange I det store Hess selv ved seierherretri-

ført av tjenestegjørende kon- SeIerherrenes Spandaufeng- bunalet i Ntirnberg ble fri-
21. april - Det norske ho- gelig adjutant, oberst Nico- sel. funnet for enhver annen 
vedkvarter ved Lillehammer lai Ramm østgaard, den- Nå har imidlertid det krigsforbrytelse enn den 
overgitt, Kongen og minist- gang 55 år. Streiflys finnes hendt at fangen ble så syk fantastiske som Hitlers sted
rene til Lesjaverk. også i «All for Norway» (ut- at han måtte overføres til fortreder å ha vært med på 

14. april - 63, tyske fall
skjermsoldater blokerer for
bindelsen ved Dombås -
Dovre. 
Nygaardsvold, Koht, Torp 
kommer til Heggelund Pen
sjonat, diskuterer alternati
ve fluktveier. 

Disse 9 dage, tilbragt av 
kong Haakon og ledende mi
nistre utenfor Otta (befolk
ning 2 000), på jernbanelin
jen Oslo-Rauma-Trondheim, 
var vendepunktet for «april
dagene», da Norge offisielt 
hevdes å ha vært «i krig» 
trass i tungtveiende bevis 
for det motsatte. 

15. april - Den første Quis
lingregjering slutter og Ad
ministrasj onsrådet overtar 
kontrollen over det okku
perte Norge (alt unntagen 
vestkysten og nord for Nar
vik) som en «regjering» un
der tyske auspicier. 

Ved Otta samlet Kongen 
og ministrene seg efter de
res hodekulse flukt fra Oslo 

16. april - Kongen og mi- via Hamar, Elverum, Ny
nistrene til prestegården i bergsund, Sverige, Tynset og 
Vågåmo. Hjerkin. Der opprettet de 

17. april - Til 
Thomas Olsens 
Sandbu. 

vaklende kontakt med sin 
Rudolf og øverstkomanderende Otto 
gård ved Ruge, 100 km borte ved øyer 

18. april Maten slipper 
opp på Sandbu, til Hegge
lund Pensjonat efter forsy
ninger. 

(Lillehammer), hvor han var 
«nesten totalt uvitende om 
den militære situasjon» 
(Evans 20.4.) 

Der hørte de om rivalen 
Quislings og Administra-

gitt av J. M. Dent, London, et britisk militærsykehus. å starte krigen. Vel å merke 
på vegne av Royal Norwe- Vestmaktene har hittil unn- dømt av det USA som har 
gian Information Office, skyldt seg med at russerne blandet seg inn i nær sagt 

(Forts. side 6) enhver krig og som har ført 
krig bl. a. i Vietnam og Ko
rea. Av det Sovjetsamvelde, 
som har undertrykket nabo
statene med våpenmakt, sist 
i Tsjekkoslovakia. Av det 
Frankrike som førte krig i 
Vietnam før USA og som 
satte igang angrepskrig mot 
Egypt sammen med den fjer
de dommer, England og det 
fredsommelige Israel! 

Ellers fester en seg kan
skje ved MORGENBLADETs 
avslørende ord om «nødven
dig sikring» og man lurer 
kanskje på hvilken nødven
dighet som i de gode norske 
demokraters øyne skulle 
kunne forsvare umenneske-

k ligheten. Bladet forteller 
Tys e tropper marsjerer nordover fra LiLlehammer efter å ha sprengt selv at «nødvendigheten» er 

Ruges hovedkvarter. (Forts. side 7 ) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 24. JANUAR 1970 

• I rer, herr Eckhoff, oss den Kongen klarte seg selv 

De norske krigsanstrengelser . . ::~ii!~j~;~t:O~~~~ h~~d!Y:~~ :e:d!o~~~~~n~~~ ~~~t ~~~ 
I Dombås og nærmt seg Dov- 100 år gammel konjakk og 

(Forts, fra side 5) I i Norge og ble senere en i Oslo og kjente ham godt re, seksti av dem, Major det ble drukket skåler av 
1942), Benjamin Vogts «På kjent lege i Sverige. I 1965 av utseende. Men mannen I Munthe hadde ikke ~!lgt noe hans spesialglass inngravert 
lykke og fromme» (Asche- hadde han en stor praksis i jeg så var halvveis skjult i kvelden før om at en liten med HVIL De efterlot flere 
houg, 1966), «Mellom nøy- Goteborg da han ble drept underlige klær og det var styrke tyskere hadde etab- av disse glass men de har 
trale og allierte» (Universi- i en automibilulykke fjorten mørkt. Så svingte jeg lam- lert seg der og avbrutt dessverre forsvunnet. 
tetsforlaget, 1968), C.J. Ham- dage før han skulle gifte seg pen. Og det var kong Haa- k?mmuni.kasjone~e. 1:ngen En liten kongelig standart 
bros «I saw it happ en in med en tysk medisinsk stu- k~n! Jeg kunne knap~ tro VIsste hV~lken vel de skulle ble også efterlatt i Kongens 
Norway» (London, 1940), dent fra Hamburg. Han var mme egne øyne. Jeg stIvnet. vende se~. ., nattbordskuff (sannsynlig
Halvdan Kohts «Norway da 33 år gammel og hans Jeg hadde øye bare for ham Så ankom statsmlmste! vis standarten fra hans bil 
Neutral & Invaded (London, hengivne mor ble latt alene og jeg hadde ingen ide om ~ygaardsvold og andre mI- som ikke lenger kunne vise~ 
1941), «Evans of the Broke» I med ingen nære slektninger. hvem de andre tre menn mstr~ (Koht og Torp~. on; åpent av sikkerhetshensyn). 
(av Reginald Pound, Oxford, Hun har imidlertid beholdt var. kvelnen ?g et mø~e ble .llold" Men også den er forsvunnet. 
1963), «My naval Life» (av et rom i sitt historiske Pen- En av dem( det må ha for å diskutere flu~truter. Kronprins Olav ga meg en 
Admiral Lord Cork & Orre- sjon Heggelund efter at det v~rt den n;ann som ~enere (,Ko~gen. øn~~e~ å SItte pal fin revolver med sitt våpen
ry, London, 1942) og mange ble overtatt av de stedlige VIste seg a være adjutant tIl veIen tIl Rt.:m..,dal Val ry~- merke på og den ble konfis
andre kilder. Jeg liar også kommunale myndigheter og østgaard) spurte om jeg de~, Nygaa!dsvold å dra tIl kert under en senere rassia 
intervjuet Flying-Officer forfalt mere og mere. Hun hadde etpar rom hvor de Geirangerfjord, og Munthe, efter våpen. 
Richard Whitney Straight følger også med i det som kunne tilbringe natten og jeg som repr~senterte ~uge, å Så jeg har ingen souveni
(ret.), administrerende di- hender gjennom radio og førte selskapet inn ved lyset fort~ette.tIl.8andbu l Vågå). rer fra det kongelige besøk 
rektør for Rolls-Royce, hvis fjernsyn. Kort sagt er hun av lampen min. Så gjenkjen- «NeI», mSI.sterte Kongen, på pensjonatet mitt. Det var 
rolle i Norge i 1940 er korte- et intelligent og pålitelig vit- te jeg den unge kronprins ,:<Ikke GrotlI eller Fagernes, for farlig for mine kongelige 
lig nevnt i «The flying ne, en tapper kvinne. Olav. ~~n fjerde mann var Jeg stanser her.» gjester endog å skrive seg 
Sword» av Tom Moulsen Når det gjelder mitt 2112 en polItImann.. Men senere på dagen kom inn i gjesteboken. Men de 
(London, 1964). times intervju med henne . K?ngens. anSIkt var tullet det rykter om at tyske~ne betalte godt og takket meg 

Selv med dette er bildet 5.8.69 på pensjonatet, så for- Inn 1 et skjerf og han hadde hadde forsvunnet og at veIen meget. Da de sa adjø til
ikke komplett slik som min klarte jeg på forhånd at jeg en frakk, kantet med grønn over Dovre og Dombås va~ føyet Kongen disse ord: 'Gud 
d t 1· t 'kt t'd h' t'k silke, over sin grå militær- klar. Sels~apet dro avsted 1 velsigne deg og hJ'emmet e a .ler e oversl over er en sam l s IS on er og k - "dt 1 _ den retmng. Men ryktene ., 
«apnldagene» (foran) med har skrevet meget om nors- - appe, som synvs run eg . dItt. 

. gene på ham. Han var så VIste seg å være fa,lske og de . 
dagbO~n t o~~r begI~e~h~te- k~ af~~rer. Jeg ga~ he~ne og- høy. Olav bar en alminnelig vendte tilbake til Heggelund Den eneste gang Jeg. følte 
ne O,gø atrf SIdisse Ner deT' eg sJa mib nkatvn?g mm kna ressde. regnkappe som også avslørte Pensjonat, meget skuffet. meg. f!au var ved måltIden~ 
var I . S o og or.- røn- ,eg. ru e mgen ~p. a hans grå militærkappe. Jeg Kongen var tdeligvis meget fordI Jeg bare hadde en SPI-
delag 1 løpet av «apnldage- J~g mnhentet hennes VIktIge må si at forklednin en ikke misfornøyd. sestuestol. 'Du burde hatt 
ne». Derfor har mme egne vItnesbyrd. Hun snakket . g fire!' sa Kongen. Da jeg syd-
inntrykk av nøkkeldagene fritt, med få avbrytelser fra var særlIg god. Den kvelden (14.4.) gikk de i knapper og lappet for 
(13.-21. april) i Gudbrands- min side. Jeg «ledet» henne H:ve~ m~n had~e den ~ag- Kongen tidlig tilsengs, om- ham gikk det helt naturlig 
dalen hittil vært annenhånds ikke mere er-n nødve:'1dig for gaSje an h~::ufrr:. o~ kring kl. 1930, påny fullt på- for seg og han fikk meg til 
og kanskje for meget influ- å holde en høflig konversa- ~:n dt e~ t . t kk e; me kledt i tilfelle noe alvorlig å føle meg helt utvungen, 
ert av den offisielle tese at sjon gående. Så hennes be- nt ad et IS y er. ehg -repa- skulle hende, og han hadde Han va" "'nestftende '. . , rer e e senere og an sa' - ~ <:. '.' • Norge var «1 kng». merknmger, som følger, er Nå h' f' hå d' en lengre natt. Neste dag Jeg avbrøt nå fru Roos 

'1 k f t t t·« ar mgen mere n - h dt . t tId Jeg har som følge av det 1 ~ e « a~ve » av meg, :ver 1- kuffert enn det!» en e m e ~ ~rmer~n e for å spørre om. ~vorfor 
nylig besøkt Otta for å sam- mot e: vel hen n e ~ vltnes- De kom i en gammel bil, (15.4., da AdmmistrasJo~s- ~ongen, Olav og mmistrene 
le ytterligere bevis og inter- byrd 1 noen få detaljer «far- jeg tror den tilhørte lens- ~ådet overtok e~te.r QUlS- Ikke fort~atte å. bo på hen
vjue det eneste gjenlevende vet». a:v henne~ medfødte mannen, og den ble parkert lmg). Det var adSkIllIg snakk nes pensjonat tIl de forlot 
vitne der til.det kongelige patnotIsme og hjertegodhet. ute av syne på baksiden av om fluk~ og rutene over Fa- nabOlaget. Hun svarte: 
selskaps opptreden dengang huset slik at fremmede ikke g~rnes tIl L~~dal og So~e- «General Ruge sa dem at 
- fru Anna Roos (nå 78 år) Hun sa: skulle vite at jeg hadde fjord bl~ Igjen ?Vervelet. det var for farlig å f?rbli så 
som skjulte, forpleiet og «Jeg lukket pensjonatet gjester. bTeletfOfnermg ~le gJtotrt l~gkt nær O~ta og hovedv~len, det 
oppvartet Kongen, Olav, 9. april fordi det var tvil- Major Munthe ankom også or e ra pensJona e av Sl - var ~Ikrere oppe 1. Vågå, 
Nygaardsvold etc. 13.-16. somme folk ute som så efter f d t 'l't h dk _ kerhetshen~yn. Under luft- hvortIl de dro 16. aprIl. Men 

. Eft k t f ra e ml l ære ove var alarmene gjemte Kongen og' å Tr O' , aprIl og skaffet dem levnets- rom. er mør e s rem- ter og Kongens første spørs- " Jeg s .1"\..ongen og lav Igjen. 
midler 18.4. Det har aldri brudd lørdag 13. april tele- mål var: «Hvor er Ruge nå?» hans medflyktnmger . se~ 1 18. april slapp de opp for 
blitt ydet hennes viktige rol- fonerte lensm~nn Haugen Kongen hadde vært på e; betongbryggerhus l kJel- mat på ~andbu og det, var 
le full rettferdighet, heller ?g sp~rte om Jeg kunne ta flukt i fem dage, oppdaget lvren. bare .en tJe~e!, så de kjørte 
ikke har hun noensinne fått Imot fIre personer. Jeg svar- . h dd 'kk t Jeg k~arte å skaffe Kon- ned til meg Igjen for å skaffe 

t · h t t Jeg, og a eIe sove gen og de andre mat fordi f . Ol 'kk t noen passende offentlig e neI, men, an, garan er e skikkelig eller i det hele tatt ' <?rsynmg~r. av gl ,u av 
anerkjennelse for den. (Hau- a~ det var sk~kk~lIge, ansten- hatt klærne av seg. Han så Jeg fr~md~les hadde noe av bIlen for a hente prov~anten, 
gen lensmann på Otta i 1940 I dlge og pålItelIge folk. Så fryktelig trett og elendig ut det kJØtt, Jeg hadde s~mlet men Kongen forble SIttende 
er død.) I1 gikk jeg med på hans an-I_ f t tt t'l. , D t opp før Jul, noen kyllmger i bilen skjult for innsyn fra 

modning uten å vite noe me- or r;, 1 ,a spIse: ;, og 3 melkekuer. Men Kon- veien.» 
Jeg må si at fru Roos er d f' _ 'kk v,ar frykt~l1~ a. se ham l d~L gens rådgivere sa at det ikke 

. , re om e Ire menn I .. e tIlstand og Jeg begynte å for- . Jeg spurte også om hun en flott patnotIsk gammel engang navnene deres.»' . var SIkkert for ham og Olav , 
dame, i besiddeIse av sine Det må ha vært efter kl. stå det store ansvar Jeg had- å spise i spisestuen, så de noen ganger følte seg 1 fare, 
fulle åndsevner, med en nes- 1800' da' stasjonsmester de. fikk måltidene sine i det «Ikke før ått~ .dage efter at 
ten fotografisk hukommelse Knutsen på Hjerkin. gjen- Adjutant østgaard og poli- beste soveværelset. K<?ngen og mlmstrene hadde 
når det gjelder de historiske kjente de kongelige flyktnin- timannen . ville ikke tillate Men tobakk var et prob-/ rmst,» svarte hun. ,«Da kom 
begivenheter hun ble inn-· d l dn' t'l hverken Konger:. eller Olav å lem. Statsminister Nygaards- noen høye tyske offIserer for 
blandet i. Jeg vil også si at ~e:l~:e 1~1 ;;e ap nåe øv~~g o~ sove i det beste rommet, da vold slapp opp og butikkene It å o udnt dkersøkke't Me~ dde opp-

" h '"' to> - ,. , ra e orre og gJor e meg hun er IdealIst eftersom un å ordne med bekvemmelig- det var for utsatt fra hoved- var stengt, Men Jeg klarte å I 'kk dt 
i 6 år var sykepleierske ved heter for dem ved ankom- veien. Far og sønn måtte skaffe ham noe. Min sønn, l ~ noe von '», . 
Ullevål Sykehus, Oslo, og sten til Otta (2115). derfor dele det nest beste Einar var dengang 8 år og I TIlslutt spurte Jeg, «Hørte 
hun holder kontakt med sy- rom på siden av huset. Der Nygaardsvold sa til ham: I I?e noen ,g~ng fra de.n .k?nge-
kepieiesirkler. Hennes sønn, Fru Roos fortsatte: sov de for første gang siden 'Det bor noen meget betYd-j ~I~e f~mllIe eller mlms"rene 
Einar, var gjenstand for sto- «Jeg hørte intet mere før 9. april. Men de våget ikke å ningsfulle folk hos dere nå IgJen,» 
re overskrifter i 1957 da han kl. 2300 eller litt senere og kle av seg av frykt for å bli I og du må ikke snakke om I Noe overraskende var sva
ble kastet i fengsel av kom- jeg kunne selvsagt ikke se overrasket av fienden, og det.' Til hvilket gutten min I ret at så ikke skjedde på 17 
munistmyndighetene i Buda- ut av vinduene som var blen- politimannen satt oppe hele svarte: 'Det er mange betyd- i år, noe som forekommer 
pest i 3 uker på basis av det. Så var det en lyd nede i natten utenfor døren deres.1ningsfulle folk på Otta også!' i temmelig lenge i betraktning 
grunnløse beskyldninger om veien mot hovedveien og jeg Jeg. måtte selvsagt sverge Men Einar røbet aldri noe! av at fru Roos reddet deres 
undergravningsvirksomhet gikk ut med en parafinlam- på ikke å røbe noe om mine skjønt han må ha forstått at I skinn under betydelig per
mens han var opptatt med pe for å se hva det var. Jeg gjesters nærvær. det hendte noe meget uvan-! sonlig risiko på et tidsounkt 
humanitær innsats i Ungarn. trodde jeg så et spøkelse. Uheldigvis fikk ikke Kon- lig og mystisk og hadde lyst: da Kongen og ministrene 
Da han hadde fullført sine Det så ut som Kongen! Jeg gen og Olav megen søvn f(lr- til å snakke om det med and- skjulte seg for sine egne 
medisinske studier i Basel hadde sittet i nærheten av di kl. 0700 neste morgen ga I re barn. Nygaardsvold var l landsmenn like meget som 
og Hamburg,praktiserte han, ham under et offentlig møte' den stedlige telegrafbesty- hyggelig. for tyskerne. 
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LØRDAG 24. JANUAR 1970 FOLK OG LAND' SIDE "l 

Mishandlingen av Bess • • Bør professor skodvin 
(Forts, fra side 5) For ikke å si «så vondt», 

den å hindre folk med en som bladets vestlige venner 
annen politisk oppfatning har sørget for at Hess har 
enn bladet (og norsk demo-j hatt det i alle disse årene. 
kratD i å høste noen fordel I Om det forteller en infor
ved at Hess løslates: «Rudolf mert, Joseph Dunn, i et ame
Hess kan intet mer galt av- rikansk blad: 
stedkomme. Mannen som i «L november 1969 rykker 
1941 gav seg ut på en for- en ny pelotong allierte sol
rykt fredsmisjon (!) til Stor- dater nok en gang inn i 
britannia, kan heller ikke bli Spandau, Vest-Berlin, for å 
noe levende symbol for ny- påbegynne en måneds plikt
nazister . Løslatelsen aven tjeneste ved fengslet, en of
mann som har sittet fengs- fiser og 28 mann, for ikke 
let i 29 år er ingen kon se- å nevne en oppsynsmann og 
sjon (!) i noen retning.» en lege, som skal beskytte 

(Forts. fra side 1) 
Men krigen fortsetter 

på andre fronter, - nord
menn er med i striden der. 
Den dag kommer da dere 

Hvis han ikke er istand til 
å oppnå løslatelse av sin far 
eller få ham overført til me
re rimelige omgivelser, har 
Wolf Hess meddelt meg at I 
han sammen med Hess' sak
fører har levert følgende an
modning til administrasjo
nen for Spandau: 

Hvor en må føle beund- verdens dyreste fange, Ru- Opphevelse av boksensu
'ring for dette demokratiet dolf Hess. ren (bøkene og avisene han 
med dets dype omsorg for Hvor meget lenger skal ser er ofte bare isolerte ord 
forfulgte og lidende - vel denne rituelle internasjonale mellom svarte sensurerte 
å merke med riktig politisk skifting av vakt pågå? blokker) . 
innstilling. De andre kan ha Hvor meget lenger skal At han må bli tillatt å ha! 
det så godt. farsen vedvare med å drive klokke. 

og å bemanne et stort feng- Å utvide aftenspaserturen 
sel for en eldre manns i haven (den er nå på 30 mi-

Hun fortalte meg: «Da skyld? tt ) K Ol bl t ... nu ,er . 
ong av e mo tatt på Hvem er redd for Rudolf Å motta sin sakfører hver 

Otta under sin kroningsreise H ? R ess. usserne øyensynlig. tred.J· e måned, da han har i 1957 sendte jeg ham bloms- M ange fremragende men- valgt ikke å ville se sin fa-ter fordi jeg var syk og ikke l h b nes \:er ar edt om at han milie i fengslet. 
kunne gi ham dem personlig. må bli løslatt, deriblant Å få en elektrisk klokke i 
Og jeg fikk erkJ'ennelse for L d S or hawcross som ledet sin celle slik at han kan til-
mottagelsen fra d.t konge li- det britiske anklageteam i kalle vakten om han skulle 
ge slott.» 

atter kan reise hodet. Vent i forsåvidt samme håpet som 
på den dagen, vent med ro I Quisling og NS hadde. 
og tillit. Gjør ikke noe I Men den alvorligste feil 
uoverlagt som kan gi erob- historieprofessoren begår, 
rerne påskudd til rep re- er hvor han skriver, vi site
salier. rer: « ... Det første avsnitt 

Glem ikke den tiden da i vår strid er forbi . . . men 
vi stred sammen med vå-' krigen fortsetter på andre 
pen i hånd, glem ikke dem fronter. Norge er med i stri
som gav sitt liv i striden den der ... ». Her er det ty
eller dem som falt som delig sitatfusk! 
uskyldige ofre for flyan-! Enhver forstår at det er 
grepene. Vi som har stått I himmelvid forskjell i folke
sammen i striden har 10- rettslig forstand mellom en 
vet hverandre at vi ikke krigførende stat og frivillige 
skal gi oss før vi atter kan som kjemper for en annen 
heise vårt frie norske flagg I makt. Mellom «nordmenn» 
som frie kvinner og menn. og «Norge». 

Dette løftet vil bli holdt Vi er klar over at det er 
kanskje ikke av meg som vanskelig for historikere 
må regne med heretter å som vil skrive objektivt om 
være i erobrernes makt. siste verdenSkrig å argumen
Men de som fortsetter stri- tere for Norges krigsførsel 
den utenfor Norge, og de- efter 10. juni 1940. Men å 
re som er unge, vil innfri gå så langt i sine bestrebel
løftet når dagen kommer. I ser som til å fikse på sitater 

Hold ut og hold sam-: for å få alt til å passe inn i 
men til da, slik som dere bildet, er et skritt for langt! 
har gjort hittil. Vent og Det viser seg også andre 
tro og husk det gamle steder at professor Skodvin 
ord: er en mangslungen og ivrig 

Vår Gud han er skribent som aldri lar en an-
så fast en borg.» ledning gå fra seg til å hevde 

Åpenbart ikke et ord fra Nilrnberg, A. J. P. Taylor, bli syk i løpet av natten. 
Nygaardsvold eller noen av Jean Anowilk, Lord Russell Å få ta imot sukkertøy Dagen eft~r at dette ble 
de andre ministre som hun of Liverpool, Andre Fran- fra sin familie en gang i sendt ut kapltulerte om mor-

cois-Poncet, og den kjente uken da han ikke røker. genen resten av de kjempen-

Norges fortsatte krig efter 
våpenstillstandsavtalen i 
1940. 

ga ly i deres mørkeste timer! tyske motstandsmann pas- Å ha radio. de norske stridskrefter i 
Kan det ha seg slik at alle tor Niemoller. De har mis- Å lage te og kaffe. henhold til avtalen på Bjør-

I heftet som ble utgitt i 
forbindelse med det nordis
ke historikermøte i Helsing
fors 1967, bidrar også Skod
vin med en artikkel hvor 
general Ruge blir sitert like 
galt og fordreiet på side 154 
som i boken «Mellom nøy
trale og allierte». Så feilen 
kan ikke bero på en tilfeldig 
skriveslurv! 

hennes fremtredende gjester lykkes. Hemmelige fire- Å la ham selv avgjøre når, nefjell, og om eftermiddagen 
fant det best å trekke et slør maktsdrøftelser har heller lyset skal slukkes (det blir ble det undertegnet en av
over oppholdet på Hegge- ikke ført frem. Russerne vil slått.av kl. 10 om kvelden). tale i Trondheim hvori Nor
lund Pensjonat da de, ifølge ikke oppgi Mr. Hess, og de Å la ham få ha sine lese- ge forpliktet seg til ikke å 
deres egen versJ' on, «førte 'l'k . . o o 

VI l ke engang overveie å briller før kl. 6 morgen da gnpe tIl vapen .igjen sa len-
krig»? Det så ikke ut til at overføre ham til en mindre, han liker å lese hvis han ik- ge verdenskrIgen varte. 
de gjorde meget av det iføl- ikke så mentalt odeleggefldr- ke får sove. Og endelig: Nors~';:e offiserer som var 
ge de troskyldige erindringe- institusjon, og de behøver Å tillate ham å bade daglig tatt tIl fange ble løslatt efter 
ne til fru Roos. ikke gjøre det eftersom vest- istedenfor hver uke. personlig å ha underskrevet 

Nå har denne ensomme maktene er uvillige til å lage en æreordserklæring om det Da vi ble oppmerksom på 
patriotiske kvinne. som for- noe stridsspørsmål av det. Ingen av disse anmodnin- samme. sitatfusket hos Skodvin, 
tjener et minnesmerke slik . Vestmaktenes holdning ger er blitt imøtekommet.» Rent bortsett fra hva ge- hadde vi en samtale over 
som den lokale heltinne Pil- summerer opp sakens ynke- Av foranstående vil det lneral Ruge måtte ha sagt i et telefon med professoren og 
larguri, bare sin pensjon og lige moralske problem: Mr. fremgå under hvilke forhold I opprop 9. juni 1940 så var påpekte feilen. Skodvin var 
et lite rom i det som engang Hess er en juridisk kuriosi- Hess har måttet leve inne- det altså naturligvis de Ull- da klar over at hans gjen
var tilholdsstedet for en re- tet og han kan bli et politisk sperret i bortimot tredve år. dertegnede avtaler som fast- givelse av kilden ikke var 
gjerende monark, en frem- pant. Det burde ryste enhver med satte Norges fremtidige for- korrekt, men mente den var 
tidig konge, en statsminister Menn som man vanligvis litt samvittighet i livet. For hold til Tyskland. så ubetydelig at det ikke 
og andre fremtredende folk, identifiserer med humani- tiden behandles som nevnt Det er imidlertid ikke i spilte noen rolle! Han unn
i nødens stund, glemt - eller tære affærer som senatorene Hess på et britisk militær- første rekke dette forhold skyldte seg også med at det 
bør jeg heller si bevisst ig- Kennedy og Fulbright har hospital hvor seierherrenes som interesserer oss her, var så vanskelig å lese kor
norert? svart negativt på appellene. leger slåss om behandlingen men professor Skodvins lett- rektur, underforstått feilen 

Men sannheten vil frem og 
fru Roos kan ennu komme 
til å rangere sammen med 
PillargLlri i norsk historie. 

For meg avgjør hennes 
vitnesbyrd min siste tvil 
med hensyn til hvorvidt Nor
ge var «i krig» i «aprildage
ne)}. Statsrådet hadde tyde
ligvis opphørt å funksjone
re i praksis i sin lille ver
den, forsamlet i et lite pen
sjonat på Otta i utkanten av 
Gudbrandsdalen. Tydeligvis 
fordampet kampånden, som 
så åpenbart manglet før 9. 
april, fullstendig på Nyberg
sund og efterpå. Det var ty
deligvis ikke menneskelig 
mulig å gjøre noen «krigs
anstrengelse» under de for
hold som ble utdypet av fru 
Anna Roos i hennes samtale 
med meg. 

Pave Paul VI har ikke en- av ham. I fengslet står for- ferdige omgang med general hadde oppstått hos setteren, 
gang svart på henvendelsen øvrig en kiste ferdig til å Ruges proklamasjon. men beklaget det han kalte 
fra fru Hess. motta ham. Dette er første Når man sammenligner en lapsus fra hans side. 

Rudolf Hess selv kompli- gang på over 24 år at Hess tekstene, fra henholdsvis Selvfølgelig skulle feilen ret
serer situasjonen. Appellene har vært utenfor Spandau- Skodvin og Ruge, er det nem- tes på, sa Skodvin. 
gjør ham rasende. Da han fengslets murer. Men det la- lig påfallende at professo- - Hvordan skal så det 
hørte at hans hustru hadde ter ikke til at man vil gi slipp ren utelater de setninger gjøres, når bøkene e:r: tryk
skrevet til Paven irettesatte på ham som eneste Spandau- som sier at befolkningen ik- ket i forholdsvis stort opp
han henne kraftig. Han min- fange hvis man kan få stab- ke må gjøre noe uoverlagt lag, spurte vi professoren. 
net om historien med baron let ham på bena igjen. De vil som kan gi erobrerne på- Til det svarte historikeren 
von Stein. Landsforvist fra ikke la ham gå fordi han skudd til represalier. Like at det måtte gjøres ved tryk
Preussen av Napoleon hadde ikke vil gi dem det de har dan der hvor Ruge sier: king av neste opplag. Altså i 
han diktert en nådesansøk- ventet så lenge på å få av «Glem ikke den tiden da vi beste fall i en fjern fremtid. 
ning som hans kone skrev. ham: en fordømmelse av stred sammen med våpen i Vi vil ikke gå så langt i vår 
Historikere, sa Hess, bekla- Adolf Hitler og nasjonalso- hånd ... » Her er det tydelig påstand som forhenværende 
get dette stenk på en stor sialismen. Var han villig til at generalen anser krigen stortingsrepresentant LØ
manns karakter. «Ønsker du det, så kunne Hess nok kjø- mellom Norge som stat og berg, men vil likevel peke 
at jeg skal gå over i histori- pe seg friheten. Tyskland for å være defini- på hva Oslo byrett fant å 
en som denne mann, med en Men nettopp denne hans tivt avsluttet. Selv om han måtte klandre Hans S. Ja
stenk på min karakter? Nei, karakterstyrke synes vi ta- uttrykker håpet om at ut- cobsen for i lignende sam
du gjør ikke det. Og forstå ler til hans fordel i en ver- fallet av den verdenskrig menheng. Fra dommens do
derfor: min ære er mere den så full av troløshet og som fortsetter også i tidens kument side 9-10 henter vi 
kostbar for meg enn min fri-I oppløsning som den vi lever I fylde vil gi Norge selvsten- følgende karakteristikk: 
het.» i idag. digheten igjen. Det var vell (Forts. side 2) 
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SIDE 8 

Slik kom Hitler . , 
(Forts. fra side 4) I 

avslo visekanslerstillingen _R.f:i 
og forgjeves krevet stillin
gen som kansler må ses på 
bakgrunn av dette. 

FOLK OG LAND LØRDAG 24. JANUAR 1970 

ERDEN 
Men denne 13. august be- . 

gynte også det farligste av- IKKE RYSTET! I g~s.ke ~~o-selskapet (Ufo = I h.of~ har funnet det nødven- utgiveren noe slikt som Jer-
snitt av året 1932 som ble I Efter at vi nå i år ut og, ~uaentIflserte fl~vend~ ob- dlg a l?rotestere: Som eksem- ry Finkelstein. 
så rikt på kamper og neder- I år inn har hørt om hvilke I Jekter), leser VI at fle~te- p~l pa. op~lysmngenes uhel- * 
lag for NSDAP. For denne I barbarer tyskerne er på bak-I parten av de flyve~de. gJen- dlge vIrkmnger nevnteI:un 
kamp høsten 1932 måtte ik-I grunn av krigsforbrytelser stande~ s?m fra tid til an- at en 10 år gammel gutt flk~ APARTHEID ELLER DISKRIMI. 
ke bare fØ. res med trette I som belastes dem, og efter nen blIr Iakttatt rundt vår nervesammenbn~dd for.dl NERING? 
tropper og tomme: parti- at det år ut og år inn fort- kloc:e, er bemannet av fæle ~an, som ledd I (mnc:ervls- _ Stopp verden, jeg vil 
kasser, den ble også ført. på I satt drives straffesaker i ndazltstlelr, ksom br'-!kerd flYbVent- fnmllgetn»d.hakd.de fork et VIS åt fen I av! er en erklæring man of
to fronter og under så vans- forbin~else med slike. et e a er ener nar e or - u.s en 19 Jønnsa p. ar- te støter på i disse dager. 
kelige forhold som tenkes kvart arhundre gamle krIgs- fører folk og fremprovos~- vefllm. Den siste og mest idiotiske 
kan. Nasjonalsosialismen forbrytelser, kunn.e man vel rer flyul~kker. Det var .muh- * beretning vi har hørt, og 
hadde i ti år rettet sine an-I vente et ramaskrIk av den gens. en lc:e fo.r I:er~ ~les.en- som kunne tenkes å utløse 
grep mot partiene fra Wei- i a~men verden når man nå it~al a u!vI~e sm JUrISdIksJon MENNESKEHETEN BLIR parolen, kommer selvsagt 
markoalisjonen og herunder far seg servert nye og helt I til. ogsa a omf~tte «efter- DUMMERE fra USA, hvor den mimose-
ofte kjempet i forbund med f~rske krigs~orbrytels~r !Je- krIgsforbrytelser l rummet». Til tross for en hel ver- aktige allergi overfor alt 
konservatisme. Nå måtte j gatt av ~merIkanerne l VIet- * dens iherdige «opplysnings»- som ikke har iført seg «lik-
den føre disse angrep mot en i ~am, sl~ke som mas~a~rene virksomhet og annen u-hjelp, hetens» kappe i pakt med 
autoritær antiparlamenta-; l My-Lal. Det synes lmldler- «SVART LYKKE» kan UNESCO bare melde at tidens krav undertiden an-
risk, nasjonal regjering, og tid å. være forskjell på den Gledesstrålende kan det antallet analfabeter her i tar nasjonaipatologiske for
samtidig forsvare en felles amerIkanske Kong Salomo tyske damebladet «Constan- verden i årene fra 1950 til 63 mer. En borgerrettspoliti
parlamentarisk basis med og den tyske Jørgen Hatte- ze» fortelle oss at ca. 400 er øket med 40 millioner. ker fra Cleveland i Ohio har 
Centrum. j maker ay idag. Iallfall viser tyske kvinner årlig gifter seg Vi for vår del vil gjerne i fullt alvor påpekt det dis-

6. november 1932 tapte en amerIkansk gallupunder- med en neger. Overskriften bemerke, at de brysomste av kriminerende i at man kun 
NSDAP ved riksdagsvalgene søkeise at. man .i c:et land som bladet benyttet, var alle ar:alfabetene vi kjenner kan få kjøpt «hvitt» plaster. 
2 millioner stemmer. I den- sor;n h~rfratset slIk I skre~k- «Svart lykke». Siden det ik- her hJemme er ~ de som Han oppfordret derfor de 
ne situasjon, slått i valg- skIldrmger av .tysk krIgs- ke nevnes noe om den hvite kan lese og skrIve. ansvarlige ved den farma-
kampen, tilbakevist av pre- framferd, slett Ikke er rys- sidens «lykke» ved disse * søytiske fabrikken Johnson 
sidenten, uten innflytelse i tet over det de egne har transaksjoner, tør vi formo- & Johnson til herefter også 
parlamentet og økonomisk prestert. 65 % .av de spu~te de at det hele _ med kjent NYTT SELVMÅL I BONN å markedsføre plaster i bru-
utmattet, måtte partiet nå sa at «det er sllkt som skJer bundestysk botferdighet be- ne sjatteringer for den far-
parere angrepene fra den i krig». Bare fattige 22 % traktes som ren og uselvisk Bundestyskerne er blitt de vede befolkning. 
mann som efter november- mente at slikt ikke burde rene mestere i selvbesud- * 
krisen 1932 kom som Papel~s forekomme. u-hjelp. * lingens smakløse kunst, og 
efterfølger, kansleren von * det er ikke lenge mellom DE TRE PÅ TOPP 
Schleicher. hver gang de scorer nye, 

I årevis hadde denne klo- JA, DE NAZISTENE! MAOISTISK DIALEKTIKK store poeng. Det siste selv-
ke og beregnende soldat I en «Interparlamentarisk I den tyske utgaven av målet kom fra forbundspre-
vært diplomaten som satt I·. bulletin», utgitt av det bel- Maos røde bok om kultur- sidenten Heinemann idet 
bak og trakk i trådene i tysk revolusjonen (Peking 1967) han delte ut det store Bun-
politikk. Fra det hell han f . finner vi følgende dypsindi- desfortjenestekorset med 
hadde i sitt intrigespill med· å lide skibbrudd like ved ge definisjon av den store stjerne til en fyr ved navn 
å skape og styrte ministre, I havn, kvalt av intriger og ufeilbarlige formann Mao: Robert Kempner, om var 
hadde han fått troen på seg økonomiske vanskeligheter, «Hvis det (kommunistparti- stedfortredende «general an
selv som statsmann. Det under vekten av 12 millio- et) ikke gjennomfører en klager» ved den beryktede 
skulle imidlertid vise seg at ner mennesker som bølget riktig politikk, så bedriver Ntirnberg-prosessen. Akk ja, 
mesterskap i intriger slett I hit og dit. Begge ganger red- det en feilaktig sådan». Det tidene forandrer seg, i gamle 
ikke er identisk med mester- det Gud meg.» kan jo være greit å vite. dager hengte man røverne 
skap i politikk. Til få situasjoner passer * på korset - nu henger man 

Han brukte Reichswehrs ordene om den ubøyelige vil- korset på røverne. 
autoritet mot NSDAP, og je som nedkaller gudenes NAZI-BLANKVÅPEN-HAUSSE * 
han forsøkte også et middel velsignelse bedre enn på dis- I lengre tid har vesttysk 
som hittil ingen andre mot- se perioder av Hitlers kamp. industri for fullt produsert 
t d h dd dt I S hl . h T" «AVIS» FOR ANALFABETER s an ere a e anven, c eiC ers organ « ag- jernkors og andre dekora-

spal.tningen innen ~artiet. lische Rundsch.au» frem sat- sjoner fra Hitlers dager. Uni- New York er plaget av 

Ellers konstaterer vi at sa
lige Adolfs «Mein Kampf» 
stadig er å finne blandt de 
tre mest solgte bøker (de to 
andre er Bibelen og Maos 
lille røde). Riktignok er det 
så som så med ny trykning 
for tiden, men til gjengjeld 
går de gamle slitte eksem
plarene som varmt hvete
brød. Prisene er heller ikke 
noe å klage på, i New York 
gtkk nylig en kopi over i nye 
hender for den nette sum 
av kr. 7600,00 - men så var 
det også et eksemplar med 
Adolfs egenhendige signatur. 
Et brev fra Lord Nelson 
nådde - tross sin meget 
høyere alder - ikke opp i 
mer enn kr. 3000,00. VI nevnte at HItler b~-I tes ,Parolen: I:IIt!er var .de,n forms stykker og distinksjo- avisdød. Om det er avisenes 

tegnet ned~rlaget ved presl-', nasJonalsoSIallstIske ldes ner samt flagg og vimpler lesverdi~het eller publikums 
d.entvalget l m~!s 1932 som, apostel, men Gregor Strasse; I har også væl:-t meget. efter- leseferdIgh~t. det er noe galt 
SItt KunersdoTlI. Om ukene var den statsmann som na spurt Mesteparten av pro- med, har VI mtet hørt, men 
i desemb~r 1932 og begyn- ville vi~~eliggjør~ der:ne ide duksj'anen er eksportert til' efter det .siste ti~take.t for å I FOLK OG LAND 
nelsen ~v Januar 1933, ~a en realpohtIs~. I v!rkehg~eten USA hvor «forbruket» er I redde aVIsbranSJen a døm- KierschowsJ{t. 5, Oslo 4 
av partIets ledende skikkel- v~r det slIk at I konfllk~en enormt. Det siste på områ-I m~, synes det som or;n den I Telefon 377696 
ser, Gregor . St~asser for~ Hitler-Strasser ?le. den eVIge! det er Hitlerjugend-feltkni-I a~lslesen?~ massens htte;æ- Boks 3214 - Sagene 
handl.et o~ s.m. mntreden l kamp mellom gemet.og den liver som nu omsettes i ameri-I re. evnemva knapt nok over-. Eks edisjonstid: Tirsdag til 
S?hlelChenegJe.rmgen so~ falske klokskap utkJemP. et., kanske sportsforretninger stiger _ a.nalfabetenes. Hvor-, fretag fra kl. 10 til kl. 15. 
VIsekansler, rna n~an vel Sl Fc.:r et normalt menneske, til ca. 110 kroner stykket. o~ alltmg .er, .som e.rstat- Mandag og lørdag holdes kon
at de. betegnet .«v1l1terkv~r- :r:,natte ~et ~ynes som galskap, Da behovet selvsagt heller n1mg for de mng~tte aVIsene, torene stengt. 
teret I BunzelwItZ» f?r HIt- a avsla vls~k.anslerembetet I ikke her kan dekkes av «his- s .. ml man. nu UtgI en. helt ny R~daktør Melsom kan bare 
l~r og bevegelsen hVIS. m~n o~ a~dre mmIsterposter ?g i toriske» kniver, som dess- s~a~~ «aVlS», e~ <<aVl~» s.om ~~d~g~~~al~ruffet efter forutgå-
vIl fortsette sammenhgnm- s~l.vsmnet ve~te. G~m.et I uten koster meget mer, er. rIktIgnok e;: baser~ pa kJen- . 
gen. VIsste at naosJona!so.slahs- I nye store ordres plassert i! te fenomen"r og kjent stoff, Abonnementspriser: 

Det blir fortalt at Hitler men enten matte tIlkJempe: tysk knivindustri. I n~en som skal være. aktuell Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr. 
om aftenen 30. januar 1933 seg førerskapet som over-· * pa en helt annen mate. Den halvår i Skandinavia. Utlandet 
sa til en medarbeider: «l gang tp ?en totale~ m.akt -I nye «avisen». skal ?are inne- kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt 
mitt liver det to mirakler. eller ga tIl grunne. HVIS man holde «ComlC strIPS» eller I omslag innenlands: Kr. 60,-
To ganger har jeg sett under- innså dette mål, måtte man I SEKSUELT OPPLYSNINGS· tegneserier, og den eneste I pr. år, kr. 30,- pr. halvår. 
gangen i øynene. Efter Mtin-; kjempe for det i blind tro RASERI sammenbindende teksten . 
chen-opprøret da jeg ble· og med ubøyelig energi til I Storbritannia drives sek- skal være av «mini-kommen- I Bruk postgIronr.: 16450 
sperret inne, ensom, slått og gl.ldenes velsignelse kom til sualopplysningen så nid- tan)-typen. Som vanlig ved! Løssalg kr. 2,-
latterliggjort - og aftenen I hjelp. kjært og eftertrykkelig at en slike evnereisende og sam-I UtJ{iver AlS Folle Ol Lana 
før 30. januar da jeg syntes (Fortsettes) psykiater, Dr. Louise Eick- funnsgavnelige tiltak, heter 
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