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19. ÅRGANG

Studentersamfundets diskusjonsmøte:

24. oktober 19;0

Diskusjonen har startet
AV RALPH HEWINS

Som man vil ha sett av dagspressen var det nylig dighetene til fare for seg selv
et diskusjonsmøte i Studentersamfundet i forbindelse vil ignore;e: Fo~ første gang
med Hartmanns dokumentasjon. I den forbindelse i ble det, SR~'Idt ~eg v~t, holdt
.
.
.
en offentlIg dIskusJon om
har VI mottatt efterfølgende artIkkel fra Ralph Hewms 'kjennsgjerninger i forbindelsom oppsummerer sine inntrykk slik:
se med og fortolkning av
okkupasjonshistorien og om
Diskusjonen meliom stats- nenfor den alminnelige ram- lovligheten av «rettsoppgjøstipendiat Sverre Hartmann. me_
'
r~t». denne 3 .. oktober: eIl: utog «C.C.» (Christian Chris-! Alle innleggene fikk en i vlklm~ som Jeg har arbeIdet
tensen, Morgenbladets sjef-· fair mottagelse, innbefattet: for gJennom tykt o~ tynt
redaktør) om «den norske de få urostifteres. Fremleg-I (for det meste tykt) I seks
overkommandos» kapitula-. gelsen av kjennsgjerningene~ år. Jeg er .naturli~v!s glad
sjon til «den tyske overkom-I uttrykksmåten og et fond av over å ha hJulpet tIl a skal?e
mando» i Trondheim 10.juni t vidd og humør skapte en I denne s'l:mnere sak.enes t.ll1940 må visselig innregistre- aften av oppslukende inte-I ~tand. gJe~om mm Qmsres som et vendepunkt i ut- resse - og betydning. Det lmg-blC?grafl. pg den e~terfølg- ,
viklingen til Norge av idag. var antagelig-grunnen til at ende dIskusJon omkrmg den.
Dovrehallen var stappfull Aftenpostens referat ble for-I Men, . jeg har ingen f~lelse
for anledningen kl. 19.30 lør- vist til side 22, sammen med av trIu:nf og. enda :nll:dr~
dag 3. oktober 1970 og disku- dødsannonsene, 5. okt. 1970'1 noen tI!bøyelIghet tIl a Sl
sjonen fortsatte, på og utenAlle og enhver, bortsett I de alltId. upopulære ~rd:
for talerstolen til efter mid-, fra de rene strutser må ef- «Hva sa Jeg». Katten matte
natt for så se~ere å bre seg ter dette møte fo'rstå at 1slippe ut ~v sekken før eller
ut i Storgaten og inn i pri- Trondheimskapitulasjonen senere, slIk. er ~annhetens
vate hjem. «Dovre» er et og det som fulgte - innbe- natur og hlst<?rIske. gang.
følelsesladet ord.
fattet det dertil hørende Prosessen kan Ikke hmdres
Et løselig overslag bygget «rettsoppgjøret» er et breD/- stort lenger. «Youth will be
på 20 mennesker sittende i nende, levende emne blant served! »
30 rekker med rommet bak- en bred, velunderrettet og
Som den utmerkede m~te
Vi bøyer vårt hode og minnes
erst i salen stappfullt av stå-I tydelig seksjon av den yngre leder sa ved møtet~ åpmng:'
dypt
i vårt hjertes grunn
ende inntil kvelningsgrensen generasjon.
hvorfor er det sa megen
dag
en, en dag i oktober,
og med en· oversvømmelse
Et punkt møtet var en- strid NÅ og hvorfor bl~ i~ke
Førerens skjebnestund.
av folk sittende på gulvet og stemmig om, innbefattet hele saken oppklart tIdlIge·
galleriet bringer det totale «C.C.», var de norske myn- re?
antall tilhørere opp i om- digheters forpliktelse til å
Et annet p~nkt det var
Et kvart århundre er svunnet,
kring 7-800. Et enormt legge frem a Il erelevantetotalenstemmlghet.om vi er blitt gamle og grå
p~blik~l.m ~or en .historisk I dokumenter fra okkupa- bortsett fra en mlddelaldmange av oss som sto der
var
dIskusJon l et hVllketsom- sjonsperioden _ spesielt do- rende oberst og «C.C.»
den dagen, fattige, små .•.
helst land.
kumenter som supplerte for~astelse ~v g~unntrekkeEn stor del av de 600 his- Hartmanns avsløringer, så- n~ l norsk hIstOrIe 1939-45
toriestudenter ved Oslo Uni- som Administrasjonsrådets slIk de er trukket opp ~v
Ja, ennu kjenner vi sorgen,
versitet var tydeligvis der, i tilknytning til kapitulasjo- professor :tyIagne Skodvl~,
avmakten, harmens glød
sammen med en god inn- nen og efterfølgende forret- dr. Olav RIste og den nada han som var eneren blant oss
blanding av juridiske studen- ningsforbindelser med Tysk- væ~end~ rektor ved Oslo
møtte en ufortjent død.
ter, plus den vanlige kvote land, og den 25 år gamle inn- Umve.rsltetet, Johs. Andeav støyende propagandister beretning fra den militære næs, l «Norway and the Sefra det ekstreme venstre Iundersøkelseskommisjon.
?ond World War» (1966) og
Vi bøyer ærbødig vårt hode
som åpent erklærte at de var
Efter dette massive krav, l dagens norske skolebøker.
og minnes en modig mann,
tilstede for å føre «klasse- ikke bare fra Hartmann og
Christensens uttalelse om
den sterke og hederlige,
kamp».
«C.C.», men fra et represen- at Hartmanns dokumentaærekjær, stolt og sann.
Trass i dette innslag av tativt tverrsnitt av de histo- sjon om Trondheimskapituuvedkommende ble møtet, riske og juridiske studenter lasjonen og det som fulgte
gjennomført med eksempla- ved Oslo Universitet, er det var «lettbent journalistikk»
Han lik Tor Foleson støtte
risk orden, fairneshet og ef- vanskelig å se hvorledes de og «fantasifulle spekulasjomerket i jorden, en brand!
fektivitet. Omfanget av de- norske myndigheter i leng- ner» fremkalte simpelthen
Så segnet han under fanen.
taljert kjennskap til emnet den kan fortsette å motsette en langvarig og skrallende
DEN STÅR DER I NORGES LAND!
var forbausende stort i be- seg det - uten å pådra seg latter. Hartmanns egen uttraktning av fortielsen av så en storm av kritikk og be- taleise om at «Skodvin misKAI NORMANN
mange, mange offisielle do-, skyldninger om ond vilje. bruker kildemateriale» ble
kumenter fra den periode I Fortsatt uthaling må ryste på den annen side mottatt,
som var under debatt. Kort. tilliten til myndighetene med dundrende applaus. De: ____
~
sagt, forsamlingen var et be-I dypt og utvide «generasjons- offisielle norske historikere
merkeisesverdig eksempel kløften» i farlig utstrekning. på Blindern og i Forsvarsde- under trykket av den over-j vedmengden av historiske
på «studentdemokrati» de-I I tillegg vil «fortielsen» ska-I partementets historiske av-\ veldende majoritet som var og juridiske studenter har
monstrert på beste måte i pe en reaksjon i akademiske Ideling har tydeligvis mot seg mot ham, og hans eneste tydeligvis .sluttet opp om
Norge og et sikkert tegn på sirkler utenlands.
en stor skare opprørere, «comeback» var: «Selv de Hartmann og ser på Skodat lite er galt med den opp«La oss få alle kortene på· slik som rektor Andenæs beste historikere tar under- vin og Andenæs som gjøkvoksende generasjon, til- bordet» var møtets gjentatte har det. Inntil «C.C.» ble dre- tiden feil.» (Mere ustyrlig unger i det akademiske rede.
tross for dens merkelige ut- tema og dette var tydeligvis· vet over i forsvar av sitt an- latter). Det var en katastro- Myndighetene ville efter min
sende og ekstravagansene til en gjenklang fra den norske grep på Hartmanns pålitelig- fal aften for «C.C.» og en ydmyge mening som en inen bitte liten minoritet in- offentlige mening, som myn- het, ble han bragt til taushet triumf for Hartmann. Ho(Forts. side 2)
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SIDE 2
OLAF HOLM:

LØRDAG 24. OKTOBER 1970

Diskusjonen -

Bresjnevdoktrinen

Boblen som brast

(forts. fra side 1)
I formert

og interessert uten,landsk iakttager gjøre klokt
Så brast da boblen ende- re beleilig tid det også? For
Avtalen med Stalin ved i i ikke å overse opprøret.
lig. Verdens største historie- eksempel i 25 år til så alle
Molotov hadde som kjent en I Det eneste aspekt av stu- forfalskning har Hartmann NS-medlemmer er borte?
1.
bestemmelse om å skulle denter«protest» som alle skåret tvers gjennom.
En leter vel nå med lys og
Forsøkene på å bringe I holdes hemmelig. (En skum- godviljens folk er enig i er
Kjen~sgjerningene
har lykte efter en «fortolkning»
«retts»oppgjøret i overens-I mel bestemmelse.) Den er studentenes rett til å uttale vært kjent før og er ofte som er så vanntett at man
stemmeise med norsk lover gjengitt her i bladet. Hvor- seg om sine fagområder og fr~mlag~, men de har alltid I kan henlegge saken på grunn
mislykket. Først forsøkte ledes dette er gått til på deres læreres kvalifikasjo- blItt feId vekk som «nazi-I av bevisets stilling.
.
man seg med en løgnaktig tross av hemmeligholdelse ner - kort sagt om naturen pro:pagan~a» fordi originalHvor er Albert Wiesener,
fremstilling av den såkalte burde vel ha vakt en ennu av deres forberedelse for papIrene Ikke var fremlagt. han nevnte jo den internaElverumsfullmakt. Da denne større reaksjon enn Herr borgerskap, deres fremtidi-' ~å ligger de på bordet i ori- sjonale domstol? Utferdig
viste seg ikke å være tro- Hartmanns avsløringer. Øm- ge rangering i en konkur- gmalutgaver.
papirene, herr Wiesener, la
verdig, ble den avløst aven tålelig stoff?
ransens verden og deres stilMen nå iler de frem fra al- spillet gå for åpen scene.
forunderlig fortolkning av
ling i vår skrumpende «en le kanter for å tette lekaBorten svarte så kjapt på
avtalen i Trondheim, etterat
IV.
verden».
sjen, nu skal alt fortolkes og spørsmålet sist: Rettsoppdenne i over et snes år var
Londonavtalen har også
Faren som li er i denne forvrenges - slik det alltid gjøret? Er det noe galt med
blitt re:opektert og etter levet rent i sin alminnelighet krav nylig gOdtattegg studenter- I:ar væ!t gjort .. Dette er jo, det da? Ja, de~ er noe galt
etter sm ordlyd. Det er et på den største interesse. «rett» er at ekstremister vil lIvsfarlIg for VIsse kretser. med rettsoppgjøret og har
eksempel på hva professor Man står her åpenbart for utnytte den hvis ikke
_I Det ~r ellers grunn til å alltid vært det. Det er ikke
Skeie i sine forelesninger Norges vedkommende over- gelmessighetene blir be~:~- spørre Idag hvor disse papi- bare Borten det er noe galt
ved universitetet pekte på, for spiren til den doktrinen, tiget i tide Eventuelt fo~t- rer har vært oppbevart slik med. Idag ligger dokumenteat det forekommer at juris- som senere har fått navnet rer forpurr~lse vold o til o at de ha: k~nnet unngå ne på bordet. nå kan de lese
ter og andre - tide~s «ting- Bresjnevdoktrinen. Det er med blOdsutgYd.else ~vilke11 dagslyse.t lIke til idag? Had- ~et s~lv .. Og dette er sikkert
stuter» - forsøker a fortol- formentlig ikke nødvendig å nettopp er hva en hård k· er- de d~t Ikke vært mere an- hk~ :rIktig som alt det andre
ke i en lov eller avtale noe, komme inn på, hva den inne- ne av ekstremister ønsder- stendIg å ~egge dem frem polItIkerne pusler med. Vi
som den ikke inneholder - bærer. Den er av Moskva for ufornuft overtar ved r ~ for 25 år SIden for å unngå forlanger intet hode på et
for deretter å «fortolke» det- en tid siden i mer og mindre røttene og sprer seg til ~~s_ ~egen sorg og spare både, fat, men vi forlanger æreste ut igjen.
frivillig samarbeide med en menter blant fakultetene oe lIv og ære - ~eJ?-t bortsett l 0I?preisning ~or alle de uskyldel av Europas øststater myndi hetene slik vi h; fra alle .de mIllIoner som dig dømte I Norge. Ordne
Il.
bragt i anvendelse overfor sett gfentatte' ganger ute~- rettsoppgjøret kostet staten? opp med det først! La SpaDe som føler seg skyldige de av Tsjekkoslovakias poli- lands _ og i det lange løp Hvem skal betale dette?
ma, I:Iellas C?g a~le de andre
eller medskyldige i det mise- tikere, som har vist gryende kan en revolusjonær situaJa, idag kan det stilles leve I fr.ed mntIl skamfl~k
rable «retts»oppgjør, ser nu tegn til antikommunisme. sjon utvikle ·seg, som vi også mange og viktige spørsmål, ken er fJer~et fra uskyldIge
at det siste korthus etter Tiltaket møtte protest fra har sett utenlands. Norske men blir det gjort så går mennesker I Norge.
X.
Herr Hartmanns dokumen- samtlige politiske partier' studenter er megt langt fra bare propagandakvernen i· - - - - - - - - - - - tasjoner er iferd med å gå her i landet, men protesten Sorbonne-forhold, som førte høyg-ear for å fortolke og TILBAKEVENDEN FOR P~RO~?
samme vei som «fullmakten» fra politisk hold uteble da til general de Gaulles fall, forvrenge spørsmålene. Det .. Juan Pe:ons per~onlIge tIlog har, i håp om å unngå doktrinen ble innført og men det storartede «studen- er imidlertid et spørsmål lltsm~nn I Argent~na, Jorge
denne misere, anmodet om etter levet her i landet over- terdemokrati» i Dovrehallen som bør stilles akkurat nå: PaladI~o, so~ nylIg besøkte
etterforskning ved politiet. ensstemmende med mosko- denne måned kunne degene-I Hvorfor blir ikke Blticher ~eron ~ Spama, har overfor
Det har nu sine sider og man vi tiske strafferettsprinsip- rere.
hevet så vi kan finne arkivet IJournal~ster erklært at P.eron
får håpe at politiet skiller per bl. a. med en for anled.
og dermed adressene på de antagelIg ennu før arets
seg bedre fra denne opp- ningen opprettet sær domDe norske myndIgheter er virkelige kontaktmenn i Nor- slut ville vende tilbake til
gave enn sin befatning med stol. Stortingets justiskomi- advart.
.
ge den 9. april 1940?
Argentina med den argenFanebustsaken. Resulterer tes holdning i 1945 var et
Ralph HeWlns
Eller kanskje ~i bør vente tinske. regjerings tillat~lse.
etterforskningen i en injurie- lyspunkt.
litt lenger, til det er mere Han VII da overta deJ?- direksak for lagmannsrett, så blir
beleilig? Ja, kanskje vi bur- te lede.Ise av peromstbevedet ~n ny Lang~landssak,
.
VI..
underlige fortolkning av de venter til rette vedkom- gelsen l landet.
som Ikk~ var særlIg reputa-I Doktn~en har VISt seg å I Trondheimsavtalen etter hr. mende har avgått ved en nabel !ord~ ~an der støtte på v.ære smIttsom. ~n. del poli- Hartmanns dokumentasjo- turlig død?
MENINGSTILKJENNEdet l polItikken etterlyste al- tIkere fra forskjellIge parti- ner heller ikke lar seg oppOg ett spørsmål brenner
GIVELSE ØNSKES
minnelige folkevett, som ik- er dro for noen år siden til retholde har man forsøkt å ~5tturligvis på hver leppe I
ke kan sees å ha tatt skade Hellas for etter samme opp- avlede oppmerksomheten fra Idag: Hva vil Stortinget gjØ-I fIl forb. ml ed et arbeide ønskes
av dep evindelige .agitasjon skr~ft der å vareta parlamen- det ved å gjøre konsekven- re? Skal det vente til en me-I est mu iges mening om åromkrmg rettsoppgjøret.
tansmen som (endog i sin sene for de myndigheter
saken til raseriet mot Det tredherværende form og endog som hadde ansvaret de~
je Rike og mot NS her i lanIll.
etter «retts»o,Ppgjøret!) på- gang, sammenholdt med deVIII.
det. Hvilke krefter stod bak og
Selv om en historisk vur- stå~ å være en uomgjengelig res uttalelser og fortielser i
Londonavtalen kan ikke gjør det ennu? Hva bør gjøres
dering av begivenhetene lig- betl~gelse for ~t menneske-I 1945 av «statlige hensyn» baseres på norsk lov _ uan- for å bryte alt det ødeleggenger utenfor politiets kompe- rettighetene blIr respektert som ærerørige.
set om landet var i krig eller de? Hva må· reises som mottanse, så burde man benytte og varetatt. De var riktignok.
alliert med Vest-øst. Hvilket vekt?
anledningen til også få fast- ubudne gjester, men i manDet lIgger utenfo:: saken. siste benektes på begge hold. Denne avis kan bevitne at svaslått
gel av panserdivisjoner,
Når nu TrondhelmsavtaDer står man nu. Det er rene ikke blir misbrukt.
l) Hva som i virkeligheten hjalp de seg over denne van- len som no~sk grunnlag for «patriotenes» dilemma.
Bill. i eksp. merket «Bedre
førte til at regjeringen og skelighet ved mangelfull fol- «retts»oppgJøret faller samDet alminnelige folkevett I fremtid ønskes».
men.,
man
*
StortI·ngets beslutnI·ng pa· keskI·kk.
å l såb kommer
k
t"l
L uunnd
lar seg ikke i det lange løp I
Elverum i 1940 om å
Senere har samme forsøk g elg a over I
on on- døyve hertillands. Ikke en- Et apparat for leting efter mekomme til en okkupa- med begrenset deltagelse avtalen mellom tre medl~m- gang om det søkes holdt tall er ønskes leiet.
sjonsavtale med okku- vært forsøkt påny. Man møt- m
v dekn deroværdende Jun- utenfor ved særdomstoler! I B. mrk. «Prisfor!.»
t er aM
panten ble kullkastet.
te stengt dør.
a og os va. menne avOlaf Holm
2) Hva det er blit av innEt siste forsøk er gjort talen utaIte Johan Nygaardsberetningen fra den av ved henvendelse til NATO. vold at det var det verste 1 . -......_ ...._ - -..###..#######..# ..# # # # # - - # #.._ ....# ..# # # # # # # # # # _ # Stortinget nedsatte mili- Om resultatet ikke ble det han hadde mått~t gå med på.
tære undersøkelseskomi- tilsiktede så er man ihvert-I Etter Trygve Lies beretmng
te, hvorfor den er «blitt fall der 'blitt klar over at' om fo~handlingene i MosI;va
S liS borte» og ikke av Stor- der på visse politiske hold i' for å mnhente approbaSjon
NU ENNU EN GANG
tinget forlangt fremlagt. Skandinavia hersker anel- i på ~vtalens detaljer, h~r detdl f
3) Avtalen mellom London- sers mangel m.h.t. hva som te Ikke f3:lt den tredJe del-·
Ti. rontkjemper må mot sin vilje flytte fra
juntaen og Moskva om foregår i verden idag i sin tager Terje Wold, så tung~
sine barn og sitt barndomshjem p.g.a. separasjon.
utrenskning av alle anti- alminnelighet og i Middel-I for brystet.
! Håper på et krypinn. helst en leilighet. i Oslo eller
kom~u~ister i Norge, Ihavet i særdeleshet.
I Hensynet til Londonavtameget nær. Er en ordensmann i god stilling.
det VII Sl
I
len forklarer også en rekke
Eksp. anviser.
VII.
forunderlige embedsutnevn4) Hvor har NygaardsvOlds·
erindringer tatt veien.
I forståelse av at den for- elser i de påfølgende år.
.###..........# ..# ........# .................. # .. # _ _..# _ _ ##~#######_##### ..# ......
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LØRDAG 24. OKTOBER 1970

der er lansert, men likevel
Ihomper
gummimannen Bor·

LAND

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON

Nok en sensasjonell Bitler-bok

- \ i ten med bare av hensyn til

. denne tåpelige regjeringen, Erich Kern sender ut første bind aven Hitlerstudie «Adolf
I som
intet makter og intet
Hitler und seine Bewegung.»
vil annet enn å være regje·
ring. Hva så Kristelig folke·
Vi nevnte nylig at dr. Zieg- sannhet og sannheten fremparti gjør i denne forsam· ler hadde sendt ut en ny bok stillet som propaganda.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lingen vet bare Vårherre og om Adolf Hitler med utsagn
Erich Kern har altså tatt
Bondevik, som forøvrig og· fra personer som kom i nær risikoen med en ny dokuså stadig går på akkord berøring med den døde tys- mentasjon. Han har spurt
med det han står for bare av ke fører. Det viser seg at dusinvis av overlevende Hit.
hensyn til «den borgerlige» denne bok ikke er noen ens- ler-medarbeidere, studert allig svale. I disse dager kom- le slags publikasjoner, fra
Det var de i våre rekker som ved siste stortingsvalg regjering.
Nei,
man
har
såvisst
intet
mer det en ny interessant II Shirer til Ziegler, og doku·
fremdeles efter 4 års skuffelser trodde på at den såkalte
å hente der i gården.
Hitlerstudie, som det er all ment er forsåvidt de er forborgerlige regjering kunne bringe oss, eller for den saks
I denne situasjon er det grunn til å imøtese med inte- hånden. Av dette har det
skyld noen annen, noe godt. Selv var vi ikke så blåøyede. da interessant å ~erke s.eg resse. Det er den kjente og fremstått et historisk verk
Vi har for lenge kikket partipolitikere i kortene til at vi den r.oll~ Ar~eldcrpartIet produktive publisist (og tid- av første rang. Uten den vanikke, som de gamle sa, skulle kjenne lusa på gangen. Vi har SPIlt l forbmdelse ~ed ligere offiser i Division Wi- lige svart-hvit-maling har
Hart~anns d.okum.entasJon king) Erich Kern som på forfatteren forstått å tegne
skrev da også at sett fra vår synsvinkel kunne det ikke omk~mg kapI!ulasJonsavta. K. W. Schiitz Verlag sender et bilde av mennesket Hitler,
være noen grunn til å gi borgerlige partier våre stem· len l ~rondhelm, en dok~l' ut første bind aven Hitler-I med alle dets bestikkende
mer. Og for den saks skyld heller ikke noen av arbeider· mentasJon som klart sl ar studie han har arbeidet på i J fortrinn, men også med dets
I prinsipielle feil og feiltagelpartiene. Kort sagt: vi skrev at vi synes det mest fornuf· b~na unnav ~ele «retts»opp· mange år.
gjøret. La ga me~ ll:t man
Kern påtok seg den vans- ser. Ved siden av dette foretige var ikke å stemme.
a lter lItt l sa~n- kelige oppgave trass i legen- ligger her for første gang
Med den baksmell de borgerlige partier fikk ved siste fremdeles
~etens forgard, at man rIk- der, diffamering eller for den en samlet historisk og krovalg tror vi nok mange fulgte dette vårt råd, men det lar h~nok med Hartmann aner· saks skyld forgudelse å opp- nologisk oversikt over NSseg vel heller ikke nekte at mange syntes de visste bedre kjenner at den norske over· spore sannheten om Adolf DAP fra starten og frem til
og fortsatte den håpefulle stemmegivning fra valget forut. komman~o av.sluttet Nor., Hitler og hans bevegelse, vel maktovertagelsen.
Dette første bind har fått
Hadde de ikke det gjort ville vi ikke hatt noen regjering ges statlIge krIg, men hev· vitende at en ansvarsbevisst
d.er at. d~tte skjedde bak ek· historisk fremstilling bare undertitlen «Der ParteiftihBorten idag.
sIlregJermgens rygg.
kan bygge på kjennsgjernin- rer» og i et senere bind, «Der
Og kan noen idag med hånden på hjertet si at noen
Fo: ~e dømte NS.f?lk er ger og ikke på propaganda. Staatsmann» vil forfatteren
skade ville ha skjedd, enten det nå gjelder håp om å skaf· d~t JO l og for. seg hl{Cgy~.
Men nettopp sannheten er gi en omfattende oversikt
fe de urettferdig dømte oppreisning for den urett SOm er dlg hvem s0J.?1 VIsste hva, sa i vår tid med styrte menin- fra 1933 til 1945 med alle de
vederfaret dem i det Norge som våger å kalle seg en retts· lenge ~et star fast at Nor: ger gjennom massemedier skjebnesvangre begivenheges kn~ ble avsluttet l blit en mangelvare og det er ter.
stat, eller for den saks skyld når det gjelder forsvaret av TrondheIm og at de som derfor ikke noe ufarlig foreBoken kan bestilles gjenet sundt «borgerlig» samfund?
tok kon.sekvensene av det tagende, noe en har sett helt nom BOKTJENESTEN og
For å ta dette med vår spesielle sak først, så har regje· derfor Ikke kan dømmes ferske eksempler på også vil bli levert straks den foreringen Borten ingen interesse vist for å råde bot på uret· efter straffelovens ~aragraf her i landet. Forlengst har I ligger i salg. Prisen er innb:
ten. Den har feigt og trofast vandret i de gamle spor trass 8~ ener den landsv1kanord·! den dirigerte historiefrem-,' kr. 55,- for denne bok l
mng som bygget på denne stilling skapt av krigspropa- stort format på ca. 400 sii at det nå må være åpenbart for enhver, selv for partiparagraf.
.
gandaen fremkalt en tilstand der, 24 sider bilder og grapolitikere, at det er noe fundamentalt galt med det så·
Bare dette at det strIdes hvor propaganda blir tatt for I fiske fremstillinger.
lralte rettsoppgjør. Når det gjelder statsministeren selv, om forholdet blant ansvar· _____' ____________________
så har han til og med gitt oss håp om at noe skulle skje lige, og til Ol{ med statsløn·
uten å foreta seg det minste for å oppfylle forespeilingene. nede, historikere i dag er DE ØSTTYSKE LAND REISER I Vt·S
nok til å vise at NS·folk KLAGE MOT BRANDT I HAAG
Han har ikke, slik han lovet, tatt saken opp med regjerin· handlet i god tro og følgelig
Og fratar ham retten til å
gen. Iallfall har han ikke bemøyet seg med, å gi Forbundet ikke kunne dømmes.
tale på deres vegne efter at
for Sosial Oppreisning noen beskjed om resultatet trass
Og når så mange av de
han har sviktet dem.
Nå som murene begynner
i flere purringer. Så for de tidligere NS·folk er det intet domfeldte i dag grubler over
27. september samlet 2000 å sprekke, men vi er blitt
å håpe på i den retning fra denne regjering. Det må stå sitt forhold til den regjer· østtyskere seg i Beethoven- gamle, hjelper det lite med
ing som påny har skuffet halle i Bonn og konstituerte Igrovt skyts. Det vil skade oss
klart nå.
med det miserable budsjett· de ti østtyske land og en selv mest! La de store ord
Hvilke «borgerlige» interesser er det så regjeringen va- forslag, så reiser naturligvis nødsforvaItning for dem. ligge!
retar? Den er jo når alt kommer til alt bare en lapskaus· det spørsmål seg om Arbei· Formann i denne nødsforregjering som lar alt det onde skje og intet særlig godt. derpartiet nå er villig til å valtning ble professor Bolko
Det er synd på de overDen er ansvarlig for den høyst upopulære momsen med ta konsekvensen av de his· von Richthofen, som også vunne. Det ville være bra
toriske og juridiske k,jenns· holdt hovedtalen under mø- om vi kunne samle oss til
satser som betyr verdensrekord, og den var til og med gjerninger det har hjulpet tet.
å være en nasjon igjen.
så tåpelig at den trodde dette var godt valgagn!
Hartmann til å legge frem
De ti østyske land (og der- Quisling sa: Oppfør dere
Nå har den fremlagt et statsbudsjett som enhver sosial· for
offentligheten.
Kort med mener vi ikke Ulbricht- sånn at dere blir elsket!
Nå er tiden til å huske det!
ist burde gni seg i hendene over. Sosialiseringen skrider sagt: å gå inn for at de døm- land, men de gamle tyske
fremad, det offentlige overtar mere og mere av lønnings. te
får
æresoppreisning. østområder)
vedtok
en
Anna Stang Havstad
o
'1 d
Il f 'd'
skulle
så
skje,
så
trenger
grunnlov
og
fastsatte
30
østposen til folk, og så er. man atpa. tI ~mme oe er reI Ige partiet visselig ikke å ha no.
nok til å hevde at det vIl hemme mflasJonen a legge økede en bekymringer ansikt til tyske representanter i Bun- ••.,.••••••.,.••.,.••••••••••.,.••••.,...........,..,.••••
desrat og 140 i Bundestag.
avgifter på saker og ting som enhver vet vil bli kjøpt hva l ansikt med neste stortings. Under stormende bifall ble
Månadsbladet
nå enn avgiften er, såsom bensin, tobakk, alkohol, fjern.! valg. Og når alt ko~~er til Willy Brandt på grunn av
FRIHUGsynsgebyr telefon m.m.m. Efter vår ringe mening vil det ~lt er den ene sosIalIsmen i underfundige bedrag av de
Upolitisk og romsynt or.
' .
.
.
.
Ikke verre enn den andre.·I f or.d revne f r~ t a tt re tt e n t·,
o
øke inflasjonen.
DertIl kommer at man stIkk
l strId med
Il a gan for sunn og nasjonal kul.
tI'1 tviklingshJ'elp'
f oIke t s øns k er h ar øke t særs k a tten
u . --------...,...-.-.-..-.-------.".!TavgIkl erklærmger
d V'd
bl for
d t østd tur, med artiklar om helse.
ys an. l ere e e ve - og samfundsspørsmål, spa.
Hva slags underlIg vanskapnmg denne regJer~ng er VIser
KRI ST NE VEN N E R
tat å innlevere en klage mot nandefylgjetongar, dikt m.m.
best dette at Høyre har hoppet på dette budSjett som er
. o
I Brandt ved den internasjo- Fritt ordskifte om dei mest
stikk i strid med det partiet alltid har stått for. Når det Har .du l~st tIl a ~~ffe gamle :ea-! nale rett i Haag.
I ulike emne: _ Arspris kr.
så har gjort, så er det kun for å tekkes Venstre, en av de I ~er 1 et ap~nt :11)ø; ~ ~m~ne I ..________________" ,30,-•• Postgiro for bladpengar
urolige partnere og for dermed å kJ'øpe samarbeide om h ennerå mdø :sC le1nt 0 trs.e43 fEet.a g !
T
I
,80821. Prøvenr. mot kr. 2,50
,
ver m ne l o e sga e
. ler I
ann ege
. f .
å presse Norge inn i Fellesmarkedet, slik storindustrien en tale er det bevertning og al'l-·I M ART I N KJE L D A A S l rIm.
krever uten hensyn til norske livsinteresser. Senterpartiet ledning til selskapelig samvær.
Karl ]ohansgt. 23 _ IV, tilv.
Utgjevar: Erling ~im,
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE
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KAMPSANGER FRA DENGANG:

FOR UNGDOMMEN

Her kommer .te kjempeo.te
hir.tfolk

Red.: Per Borge
Men nye stekJer fødesl der korp og daNde got
og nye heimar reiser seg at! gruset,
og bomi Ipring på INn all og tind,., i sol
og n~ bjørker syng sm Mng kring /mHt.

9.

Denne sangen var kanskje ikke av de mest kjente, men
den fortjener likevel sin plass i denne serie fordi den gir
«Vi vet ikke hvor mange besøket den tyske president på ny Wehrmacht falt mot Russland ek- et så godt inntrykk av det som rørte seg i ungdommens
nordmenn som er innblan- i velkommen anledning til den van- sisterer ikke) og på «Hjemmefront- sinn dengang:
det i narkotikamiljøet i Kø- lige oversvømmelse av skyldbekjen- museet», hvor angivelige heltegjerbenhavn. Vi antar at det er i nelser (riktignok ikke for seg selv, ninger av norske partisaner er for- ~ ~
ca. 200, men problemet er I da han dengang som direktør i eviget, avrundet bildet. Faktisk fin- -::;=---------~~~~(~~~:::j~~1~3~~·~!~\.~}~~J~~)~)~.~~~&~i~!~~~~~~~~~=1~~=1n~~
så nytt at det FAKTISK I Hitlers rustningsmie «Rheinische II nes det forlengst ikke noe problem 3
~.. ~ ~
iJ
.1;J. Y'I
EKSPLODERTE I ANSIK-IStahlwerke» var uunværlig og ik- mere mellom Norge og Tyskland.
1. Her kom-mer dekjem-pen-de Hird-folk i tropp. Vi
TET PA OSS, og det er all ke kunne gjøre fronttjeneste, men Det skandinaviske land er i stor I
grunn til å ta saken alvor-I til gjengjeld så meget mere for utstrekning henvist til Bundesrepu- -::;#~#~ft~~~l~·~~)~?~,~~~~~~~~~·§m~~I~~~~J~l~).~t'~~r~.~~)~~~I
lig ... » sier vår fantastiske I det tyske folk.) Besøk ved I blikken som står på annen plass ~
..
iJ r E
r= 1<! . F
~ r
iJ-.
ambassadør i Danmark, tida, minnesmerket over de få nord- når det gjelder norsk import og på
al
le tar kam - pen for sam _ lin - gen opp. Vart
ligere
AP-politiker
Arne menn som falt i kamp mot Tysk- tredje plass når det gjelder norsk
Skaug til Morgenbladet. ~åland (etdminnesmerke ovedr de makn- eksport. - - -;.»
~-j~~#~#~3E~f~I.~}~~J~~:::j~)~.~~~~~t~r~~:::j~"~\.~}~~r~~J~}.~-~h~
vet vi ikke hvor mange ar ge nor menn som i en tys -e
~ j
iJ- iJ:l
.. IiJ.! iJ:l I_~
vi har lest utførlige rapp orban _ ner vi he - ver _ og Nor - ge det kre - ver at
ter om norske (og andre)
narImtikavrak nede i Kongens by, men så helt få er
~
det ihvertfall ikke. Pro bleINTERESSANT BRITISK BOKSERIE
lan - det skal at - ter bli fritt og vårt. Vi
met har i lengre tid vært alI
minnelig kjent i Europas
Mens -bokhandlerdiskene århundre, og som er helt·
storbyer, deriblant vår egen bugner av bøker om marx- ukjent for folk flest, er ~
-- 1=
~ ~ F
y- ~ •
Inordiske. Men først nu har istisk-bolsjevikisk ideologi blant de innvidde kjent som
hil - ser vel-kom - men hver mo - di - .ge mann med
alts~ proble~et eksplodert i og
annen venstreradikal «rasismens» far, da han var ~ ~
ansddet på dIplomat Skaug! litteratur, må man lete med den første som tok opp prob- .~
~."
J.
Hvor han har vært holdt lys og lykte etter en skarve lemene om de forskjellige'
~ I_ iJ
fj i
~ fj
.t::l
tvangs-isolert i disse år vet bok med høyretendens. Rik- raser og forholdet disse i
tro på det ny - e _
un - ge fed - re -land. Bli
vi ikke, men effektiv har tignok kan en finne en og imellom til omfattende be- I
~
isolasjonen tydeligvis vært.' annen bok av forfattere som handling. Hans hovedv~rk·!
4' =i ) )i
!!fl Fl
øm
At hr. Skaug synes « ... at kalier seg konservative men «Essay om de menneskelIge'
F tty- ~ _E
r: ~ !:
det er all grunn til å ta saken de er som regel fynt ~v de- rasers ulikhet» er delvis
med i vå _ re rek _ ker_ be - stem dig i - dag,
og
alvorlig . . .» må imidlertid mokratisk koseprat av det gjengitt i boken. Det er et
112.
I
i~ponere. Kan v~ virkelig mest impotente slaget, og betydelig verk og derfor ka- ~ ~
It.
hape på at der blir nedsatt derfor fullstendig unyttig for r~kt~ristisk nok blitt for"?i-lr) )) 1)., f"
Fl· rr 1
~ ~
:11 J ~ ~ II
en ~ o mit e i sakens an- kunnskapshungrige pers 0- gatt 1 taushet av dagens lIk-I
., ~. iJ 1=
~ ~
ny - e dag,
ledmng?
ner.
hetsprofeter. Gobineau hev-I
sam-men vi går mot den ny· edag. Vi
Heldigvis har man ute i der den hvite rases over le\
den store verden igjen fått genhet fremfor den gule og
2. Vi går med vårt Solkors den nye vei,
åpnet øynene for det fak- den svarte, men samtidig
vår Fører i spissen, vi svikter ham ei.
Iturn at det eksisterer en be- forutser han dens ned- og
tydelig politisk litteratur undergang på grunn av dens
Vi sverger å kjempe med klippefast tro
hvis innhold står sterkt i individualisme og dens til-I
for Norge, det land hvor kun nordmenn skal bo.
strid med den flom av sam- bøyelighet til å blande seg I
: / : For Hirden marsjerer mot framtidens land
funnsnedbrytende
skrifter med de andre. Derfor er
og lyser forgangne tider i bann.
som kommer fra venstresi- grunntonen i boken svært
Det fenger i ungdom i by og på land
den. Dette er da spesielt til- pessimistisk.
og skaper en fylking på marsj med sang: / :
I ~elle i Tyskland, men også Vi skal senere komme til- I
Ilde engelsk~alende land be- bake bl. a. med utdrag av I
I gynner det a komme ut bø- denne
bemerkelsesverdige ________.ø-.ø-.ø-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ker av betydelig interesse. bok som så lenge har vært
Et eksempel er den serie upå~ktet av tenkende men- ner oss i Bispegaten. 10-12
som det engelske ~orlaget: nesker.
Snorre d.y. ungdommer står samlet i
Jonathan Cape har pabegynt I
skyggen under en betongFor dessverre har ikke
i samarbeid med universi-I
bro. De har en gjennom- alskens liberale reformer,
t~tsfolk om høyr~id~ologisk
snittsalder på omkring 15 år. sosiolog-prat og psykologlItteratur. Man ma fmne seg
i at bøkene har en såkalt
En ting er en sedant dip- Der har De våre unge snif- dulling minsket kriminalitet,
«Objektiv» innledning, men tomat, noe ganske annet fere, sier politimannen fra narkomani og alkoholisme i
seriens store fortjeneste er og adskillig verre er at Arne forsetet ... »
vårt samfunn. Tvertimot foat den bringer frem i lyset Skaug er så typisk for vårt
Ja, men hvorfor i all ver- regår en stadig økning på
stoff som hittil har vært system og dets «Establish- den gjør man ingenting med dette område, og ansvaret
vanskelig tilgjengelig.
ment». Forblindet, tregt og disse unge sniffere? Politiets ligger klart hos de nevnte
Som de to første bind er handlingslammet står man ansvar er det selvfølgelig ik- kretser.
utgitt: «Gobineau»: Utvalgte I overfor folkelegemets indre ke, de er bare et redskap
Ovenstående bilde har vi politiske skrifter» og «Det sykdommer. Det som under for samfunnets lederskap.
Utgangspunktet må derfor
klippet i den tyske NATIO- franske høyre fra de Maistre I et sekkebegrep sorteres som Og våre makthavere ser være. Den sunne del av folkeNAL-ZEITUNG. Teksten var til Maurras», og flere bind, narkotikaproblemer er i vårt sykdommen, men lar den legemet må vernes, den syke
som følger:
bl. a. omhandlende Alfred land ennu intet stort prob- bre seg. De narkomane må utskilles og isolers. De som
«Allerede gjennom sitt ytre gjor- Rosenbergs skrifter, er un- lem t a Il m ess i g sett. selv ville være med på be- selv setter seg utenfor den
de bundespresident Heinemann det der forberedelse. Av de to Tilfellene er lett registrerba- handlingen, man må være sosiale sammenheng må beklart for nordmennene hvilket for- utgitte bøker er boken om re og overskuelige. Ja, man human, forsiktig og forstå- handles derefter. Det er
trinn de har med sitt statsoverhode. Gobineau spesielt av inte- vet faktisk som regel kon- elsesfull . . . Frasen om å umulig å gå omkring og håkret hvem ofrene er. Således forstå folk ihjel har vel aldri pe på å komme noen vei
(På vårt bilde fra venstre til høyre: Iresse.
kong Olav V, Heinemann, kronArthur de Gobineau som. leser vi i en repartasje i vært nærmere sin bokstave- med snillhet. Politimannen i
(FortI. SIde 8 )
prins Harald). Likevel bød stats- levde i midten av forrige IMorgenbladet: «.. vi befin- lige virkelighet.
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FOR 25 ÅR SIDEN:

Det offisielle drap på
Vid kUll Quislio;:

Besøk hos nygaardsvoldfolkene før rømningen
Hartmann bekrefter at kong Haakon ville bli igjen og gir glimt av stemningen hos dem
som efter sigende skulle fortsette krigen.

SN

O

Slik det skildres aven bedrøvelig dansk tilskuer og av
I sin artikkel i AKTUELL
en tydeligvis vel informert innsender i MORGENPOSTEN. for 3. oktober gir statsstipendiat Sverre Hartmann
en overbevisende fremstilling av hvor fjernt det var
fra rømlingenes tanker å
: fortsette krigen med Tyskland da de mere eller mindre
motstrebende lot seg bringe
over til England på et britisk krigsskip. Så overbevisende at det henger fullstendig i luften det forsøk Hartmann og hans trykningsvillige venstreradikale hjelpere ellers gjør på å fremstille
det slik at general Ruge og
hans menn handlet bak eksilfolkenes rygg i sine avtaler med den tyske overkommando. Sist var han jo
I inne på dette under et diskusjonsmøte i Det Norske Studentersamfund, hvor han
Var det tt1unget og uvillig kong Haakon forlot Norge?
K.et.terstedet på Akershus, hvor man tok livet av Quisling.
hevdet at det han kaller «tilleggsavtalen» til selve kapiDet er en spesiell dag idag, retter om fra sin samtale tulasjonsavtalen (11. juni dre skrifter og på annen må- ge med kurs for England.
den 24. oktober 1970. For med kong Haakon i 1944. 1940 i Narvik) ble holdt te fra folk som fulgte begi- Om dette heter det i Hart25 år siden tok den nyopp- Uttalelsene har nylig vært hemmelig for eksilregjerin- venhetene på nært hold un- manns artikkel bl. a.:
retted norske «rettsstat» li- frisket opp igjen i det tyske gen i London fordi «Ruge ik- der sammenbruddet i juni
«Under diskusjonen om hvorvet av Vidkun Quisling etter ukeblad «Der Spiegel» og det ke våget å røbe de faktiske 1940 som førte til at Norge
vidt det lot seg gjøre å få et par
å ha dømt ham i en farce- har tydeligvis ikke vært hyg- forhold efter fredsslutt», avsluttet sin statlige krig
av statsrådsfamiliene som var i
aktig rettskomedie på falske gelig for hatets apostler fra som Aftenposten refererer med Tyskland og dermed
Sverige, over til Tromsø i tide,
anklager som hvilte på en dengang (og evige jøder av d t
umuliggjorde bruken av
før avreisen, hadde statsminister
historisk løgn.
i dag) å bli presentert for eriette er naturligvis mere straffelovens paragraf 86
Nygaardsvold til og med sagt
Naturligvis kan ingen atmosfæren de sk~pte ~en- eller mindre vrøvl, eller kan- (om militært forræderi) på
at han ikke ville reise til Enghindre skrupuløse maktha- gan~. Den. soI? gjenspeIler skje rettere en nødvendig senere handlinger under verland, men til Finland, hvis detver i å bruke sin makt til å seg 1 de gjengItte uttalelser konsesjon til det venstreradi- denskrigen. En må vel være
ikke ble tid til å få familien
«dømme» og ta livet av po- av kong Haakon om ikke ba- kaIe AKTUELL som har latt den reneste professor Skodmed.»
litiske motstandere. Det har ::e ~ ta livet av Quisling, men ham slippe til med så farlig vin for ikke å forstå eller
vært gjort til alle tider og i 8: gj~re prosessen mest mu-' stoff og til SUF-makthaverne ville forstå de klare histoDette var altså sjefen for
alle land. Men Norge er noe hg pmefull. Han skulle hen-I i Studentersamfundet som riske facts som her foreden regjering som efter signær alene om å la dette skje ges (Legg merke til at kong er ute efter noe ganske annet ligger.
under påberopeise av lan- Haakon også her forvekslet enn den historiske sannhet
Først og fremst slår Hart- ende ville «fortsette krigen»!
dets normale straffelov ef- britisk praksis med norsk) og juridiske anstendighet, mann fast at en må bedøm- Og Hartmann fortsetter:
ter at man har staset opp tre ganger..
nemlig å komme de forhatte me hendelsene ut fra det fo«Ved andre anledninger var
uretten og maktmisbruket . Nå var det 1 og for .seg offiserer til livs. Det er jo redrag statsminister Nystemningen så amper at det så
med en falsk historie legen- Ikk~ noe nytt og se~sasJon- ikke nye toner i kongeriket gaardsvold holdt for regjestygt ut for regjeringens fortdes fjær.
elt 1 den blodtørst dIsse ut- Norge, det var samme inn- ringen da den fattet vedtaket
satte eksistens. Og hadde ikke
Hvorledes bakgrunnen for taleiser ga uttrykk f<;>r og at- I stilling som i siste instans 'om å kapitulere, 7. juni 1940.
britene og franskmennene ut«rettssaken» mot Vidkun ~osfær~n stort sett l d~n al-, førte til 9. april 1940.
Da Koht på dette tidspunkt
satt evakueringen av de siste
Quisling var får man kan- herte leIr,. som var blItt et
Men, rent bortsett fra det- var anderswo engasjert var
tropper
pluss den norske konge
skje det beste inntrykk av offer for sm egen uhemmet~ te er det en interessant sam- det kirkeminister Hjelmtveit
og regjering til 7. juni - med
gjennom dagens strid om de he.ts- og hatpr~pa~anda. VI menstilling Hartmann gjør i som utarbeidet foredraget,
tanke på svaret fra Tyskland på
ut,t.",lp,ls~r Raloh Hewins be- mmner om ~vlI~.nmgene av nevnte artikkel i AKTUELL som bl. a. inneholdt følgende
forslaget
om demarkasjonslinje,
tyske ledere 1 Nurnberg. De av uttalelser i dagbøker an- avgjørende passus for be«ville resultatet antagelig blitt
f~regikk som kjent ved
'
dømmeisen også av senere
enten at hele regjeringen var
hjelp av så tykke rep at ofreproklamasjoner m.v.: «Unblitt igjen og senere reist enten
nes dødska.mp skulle vare
der disse forhold, og fordi
til Finland eller til Sverige, eller
lengst mU!Ig. Og det ble
det har vist seg umulig å
(ForIs. side 6)
den da ogsa. Det berettes at
skaffe hæren den nødvendi~eltmarskalk Kei.tel hang .der
ge ammunisjon og annet
1 et kvarters tid før lIvet
krigsmateriell, vil det være
ebbet ut. Ingen av dagens
håpløst for Norge å fortsette
moralsk rystede hadde såkrigen.» Hartmann understreker med rette at det her
vidt vi har bemerket noe å
<;i til. denne de vestlige demoklart og tydelig står at det
~ratl~rs humane rettspraker krigen i sin hel het og
SIS. Sa hvorfor så rystet over
ikke kri geil i Nor g e
at man hadde skapt en. ligdet er håpløst å fortsette.
nende atmosfære her hJemHjelmtveit har som kjent
me?
skrevet en bemerkelsesverVel, Quisling ble ikke hengt
dig bok, «Vekstår og vargtre ganger - ikke en heller.
tid», som skildrer situasjoDrapet skjedde ikke slik
nen og hendelsene. Og Hartfolkekongen hadde tenkt seg
mann analyserer meget inndet i britisk regi gjennom
gående det som der står.
hengning. Han ble isteden Den danske politimann Aage Sei- Han peker bl. a. på at det Johan Anker var en personlig venn
QUI.rlmg moltar dødsdommen, av- skutt ned på Akershus.
dmfaden, som var invitert som til- var stort oppstyr blant av kong Haakon og gjorde sitt for
sagt av de politiske mot.rtandere i
Men denne sceneforand- skuer til drapet på Quisling i of- statsrådene da det ble å få ham til ikke å forlate folk
.rærdoms,tolen.
(FortJ. Jld~ 7)
fentlig norsk regi.
. spørsmål om å forlate Norog land.
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Besøk hos Nygaardsvoldfolkene
(Foris. fra side 5)
også at Regjeringen var revnet,
og at en del var reist hit og en
del dit. Jeg tror ikke at det hadde vært mulig å holde regjeringen samlet om å reise til England.»

Da det som nevnt her i
FOLK OG LAND for en tid
siden kom en offisiell britisk
beretning om disse hendelser ble det stort norsk skrik
i den dertil innrettede presse og våre legendeforsvarere
styrtet frem med påstander
om at det var uriktig det britene hevtiet at kong Haakon
ikke ville være med til England, men nærmest ble tvunget med.
Også dete får nærmere belysning i Hartmanns artikkeI. Han nevner først at
Hjelmtveit i sin bok anfører
at «Kongen var samd i at

Det var general Lindback-Larsen
som også forfattet 6. Divisjons forslag om at kongen og hans råd
skttlle forbli i Norge og slutte fred
med Tyskland, skriver Hartmann.

LØRDAG 24. OKTOBER 1970

men som han nå ikke vill på dødsseilas for England.
Idet,
være ved fordi den strider Og våre britiske venner had-

I mot

le~enden om den fortsatte krIg. I Fleischers (Lind~e ~ru~t all sm o~e~talel~esevne ?ac~-Larsens) forslag av 4.
tIl a fa ~o~gen tIl a kVItte seg JunI 1940 til regjeringen hemed regJenngen - som, ~om ter det:

.

de jo et førsteklasses pressmiddel i den handelsflåte de
aktet å bemektige seg hvis vi
ikke fulgte His Masters Voice til punkt og prikke. Det
var vel kanskje også derfor
«Vi har gjort vår folkeretts- kong Haakon fulgte med på
lige plikt. (Forsvart nøytralite- ferden - og for alt vi vet
ten. Vår bemerkn.). Det gjelder Nygaardsvold også.

han fremholdt for kongen, Ikke
lenger hadde noen tillit hos det
norske folk. Kongen hadde innvendt at dette ville være å gjøre
opprør - og Johan Anker hadå skaffe vårt folk freden tilbake.
3. A sørge for at Norge hadde da oppfordret ham til å gjøre
Det er hittil ikke inntruffet noe
de en suveren regjering som
opprør. Kongen hadde da vært
som tyder på at vi må kjøpe frekunne sette seg ved forhandmeget i tvil om hva han skulle
den med kapitulasjon. Iallfall er
lingsbordet efter en alliert seire
gjøre - og var nærmest av den
det en plikt mot dem som ofret
oppfatning at han skulle følge
sitt liv for landet først å søke å
Johan Ankers råd og bli i landet.
redde det.
Noe særlig forhandlingsHan hadde skrevet et brev
Da det er fastslått at kampen bord å sitte ved ble det jo
til den engelske minister Dori Norge ikke skal fortsettes, an- ikke - naturlig nok efter
mer som J.A. overbragte og som
befaler Divisjonen at Den Kon- den norske krigsavslutninhan fikk lese før han overbragte
gelige Regjering innleder for- gen. Og når det gjelder detdet. I brevet sto det at England
handlinger om våpenstillstand te med en alliert seir, så så
måtte regne med den mulighet
og fred. Det er en verdig løs- den vel temmelig fjern ut
at kongen bestemte seg til å bli
ning.»
dengang med Tyskland som
i landet (!). Han bestemte seg
Ellers
k
H t
. seierherre overalt, med Engaltså ikke til det, regjeringen _ .
. pe er o ar omann l land som isolert, og med
og muligens Dormer (noe som ~m artIkkel o~sa pa andre USA og Sovjetsamveldet som
l o b k f
d
f
lI?-eteldreesrsante SIder når det nøytrale. En måtte vel helve ..na e re tes at. et o fisie~le gJ
Nygaardsvoldregje- l
brItIske verk) - frkk o';,erbevlst ringens flukt til England. De er regne med en tysk seier
ham om at det var rett a dra ut tre hovedm'otI'ver som lao bak som det overveiende sannav l an det.. J.A. fortalte at han den var I'følge Hartmann synlI'ge . Og h va d?
a.
Jo ' da h ar man b a k grunga opp VI de.re overtalelser. !<on- (og dokumenter han påbegen frkk reIse. Men han gjorde roper seg)'
nen for Quislings handleenda flere forsøk på å få k r o n - '
måte, først da han efter at
prinsen til å bli. Disse forsøkene
1. A hindre konge og regje- tyskerne hadde sikret seg
ble altså forgjeves _ men kronring i å komme under tysk kon- alle nøkkelpunkter i Norge
prinsen hadde vaklet sterkt.»
troll og dermed gjøre det lettere \' forsøkte
å opprettholde
for Hitler å inkorporere i Stor- norsk suverenitet også i disOm det kan man jo ellers
Tyskland - efter et folkeretslig s~ okk:up~rte områder ved
lese i UK's vel noe friserte debellatio.
sm regJermgsdannelse 9. ap-

O

sine familier med. Det er
vel kanskje også dem som
en nå gikk til forhandling mener at i en slik stund burmed tyskerne om en demar- d e k ongen h a b rukt sm
. k onkasJ·onslinJ·e. Under en sene- geIge
l' mynd'Igh e t t'l
l å h an d re konferanse med den sam- le slik han selv fant riktig
Det er på bakgrunn a~
lede regjering, fremholdt
Kongen at dersom tyskerne dette at det offisielle britiske
ikke vil!e gå. ~ed på .en de-I verk skrev som det gjorde
markasJonslmJe, så fIkk en og som vanlig fikk stormforhøre seg om tyske~ne v~l- ende norsk protest. Det brile gå med på en almmnelIg tiske verk forteller at det
forhan~iling. Regjeringen var var britene som ved måsamd l ogs~ å søke å holde nedskiftet mai/juni, da de gjengivelse.
ril om eftermiddagen, og sedenne utveIen åpen.»
alliertes evakuering var beDet var som kjent ellers
Vi skal la dette punkt lig- nere ved sine ustanselige
Såvidt vi kan se stemmer sluttet, foreslo for nord- ikke bare Johan Anker som i geo Det er vel ~øyst tvilsomt henvendelser til Hitler om
dete nøyaktig med det Ralph mennene å ta opp igjen pla- ville at kongen skulle bli i ,om det noensmne har fore- Norges fremtid, sin kamp
Hewins har anført. Tyskerne nen med tyskerne om en de- Norge og dele kår med lan- svevet I-Iitler noen annen in- med Terboven og sin regjegikk som kjent ikke med på m~rkasjonslinje. Da det dets befolkning. Det har som korporering av Norge i Stor- ritlgsdannelse i februar 1942.
forslaget om en demarka- mlslykkedes bestemte Kon- man vil vite lenge vært kjent Tyskland enn e!1 lignende
Også dette siste har nasjonslinje og isteden måtte I gen og Kronprinsen seg like- at sjefen for 6. divisjon som norsk deltagelse l et europe- turligvis
interesse, men
da general Ruge oppta de v.el til å bli i Norge. Imidler- ble medbragt til Engla~d av i~k samar~eide som man nå først og fremst gir jo Hartforhandlinger med tyskerne I tId samtykket Kongen og eksilfolkene ønsket at kon- tIlstreber l Fellesmarkedet, manns fremstilling et klart
som Kongen pekte på, for-' ~r~nprinsen senere, den 5. gen og hans' regjering skulle og sOl? i enda v~dere ut- bilde av at det var alt annet
handlinger som førte til Jum, under sterkt britisk forbli i Norge og også slutte' str~k:~llng forgår l' NATO. enn fortsatt krig de tenkte
Trondheimsavtalen.
press, i å komme til Eng- en formell fred med TYSk-I QUls~mg .oppnådct.e j~ trass i på rottene som forlot det
Hartmann skriver da også: land.
land. Noen har antydet at alle ~øssmgenes mtrIger er- synkende skib i 1940 efter
Johan Anker har gitt. Odd dette forslag var grunnen til kl~rmger i den retning fra selv å ha foranlediget for«Såvidt vites er det første Nansen e~ referat av det som at Fleischer ble bragt med HItler og han var en .trofast liset. I denne sammenheng
gang det så tydelig er blitt gitt: hendte lIke efter regjerin- som et slags gissel. Imidler- vokter over norske mteres- bør nevnes at for Koht var
til kjenne at Kongen og Regjer- I gens avreise dengang og tid understreker nå Hart- ser på dette punkt. Det kun- det ve;sentlige å bortforklare
ingen på et så sent stadium var. Hartmann har fått anledning mann i sin artikkel at det ne kongen også ha vært.
rømmngen: «Eg tenkte på
innstillet på direkte og alminne- ning til å se Nansens dag- var Fleischers stabsjef som
2 A
f o h Id h
den verknaden det ville gjelige forhandlinger med fienden.» boksopptegnelser
om saken. var forfatter av nevnte fordel s'flOt
a k,eo heen dan
V' .
.
ft
a ensørg:
pa or
nors
er-! ra på
. .det norske folket om
l gjengIr e er Hartmann: slag. Og slik dukker da genem.a.o. hindre at britene tok de~ ~~gi~~n1~ rT~tr lan?eht, og
rai Odd Lindback-Larsen opp
som kollektiv prise.
d t . ak l . .aga l OVUh
A kb'
I samme forbindelse kom«J o ~n n ers eretnmg var påny. Det var nemlig han
. e el . unngJer~ng. om avmer Hartmann også inn på
~eget mter~ssan~, og g~ et godt som var Fleischers stabsjef. Og her er vi vel ved der fe;rda slIk at ho IkkJe skulle
kong Haakons innstilling
bIlde av SItuaSjOnen l ~ord-I Og det kaster kanskje også Pudels Kern. Det var av hen- gJera. alt for stor skade for
dengang. Han skriver at «At-I Norge. fø: konge?, kronprmsen mere lys over den virksom- syn til skibsrederne vi fort- fra~tld8: for landet.» (Og for
mosfæren omkring kongens
og regjerIngen reIste. Han had- het generalen senere utfol- satt måtte ofre lov og blod de ImplIserte?) .
avreise fra Tromsø var nok
De proklamasjoner som
ikke så friksjonsfri som den
Koht var far til og som man
norske rapporten synes å tysenere har påberopt seg må
de på. Kong Haakon var utderfor sees på bakgrunn av
satt for et hårdt press, bl.a.
dette ønske om å bortforfra Johan Anker om å bli
klare rømningen. Koht har
tilbake og bryte med regjejo ellers i sine skrifter gitt
ringen. På bakgrunn av sin
uttrykk for hvorledes stemlojalitet mot norske interesningen var blant de rømlinser bøyde dog Kongen seg
ger som skulle «fortsette krifor regjeringens beslutning,
gen». De drøftet hva de skulog reiste - - »
le leve av i eksil. NygaardsDet kan vel her riktignok
vold sa han var for gammel
settes et spørsmålstegn ved
til å begynne på bryggen
hva som var «norske inteigjen og Koht selv trøster
resser», spesielt på bakgrunn
seg med at han vel kan få noe
av Hjelmtveits avsløringer
skrivearbeide i USA!
om at de måtte tre i bakMen så ordnet altså Enggrunnen for statsrådenes pri- Før man havne.t om.bord/ det briti~ke .krigsskip for å bli med til England var det stor strid i regjeringen. land - og skibsrederne med
vate ønsker om straks å få Gubben selv VIlle Ilke gJerne dra It! Fmiand og fikk de ikke familien med fikk hele den «fortsatte krig» være levebrødet!
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Hans S. Jacobsens klage til Eu..opa..ådet

Det offisielle drap
I

((.... ot den nOl'ske l'etts5tat"

(Forts. fra side 5)
ne henrettelse - den første
ring betød ikke at atmosfæ- jeg opplevet - gjorde noe
- - _............ # # # # -.. _ _............_ .. " .. _ .._ _ ........_
.._ _....... fatterens v:urderinger: Enkel- ren hadde endret seg synder-I særlig voldsomt inntrykk på
Vi nevnte i forrige nummer at Hans S. Jacobsen
te et~er mm. o~pfatmng uve- lig. Også nå skulle ofret pla- meg, dels ford. i jeg var forseptember d å sendte en klage til Generalsekretæren
i sentlIge UrIktIgheter ~om ges mest mulig og vente på beredt, og dels fordi jeg inI frem under saken, men mtet den endelige fullbyrdelse. derlig undte Quisling å bli
I Europaradet. Strassbourg. Klagen lyder I helhet slik:
I va~ forfalsket fra min side. Om dette berettet den ufyse- skutt (!). For meg var det
. . - _........_ .............. _ .......... _ _ ..........####...., .. , .._ ......" ..... AllIke'!el ble den ~rove for·
lige representant for dati- nærmest som en film å se
•
•
1 falskmngsbeskyl<;lnmg
fun- dens danske rettsstat, politi- på.
I.
I k:lg for .øye.. yder fIenden net sannhetsbev~st av Oslo direktør Aage Seidenfaden i Såvidt vår hyggelige danUnder~egnede Hans S. Ja- bIstand l rad eller dåd.» Byrett 21. aprIl 1969 og en bok han utga i 1957 eller ske venn, som efterpå dro
cobsen tIllater seg herved på I Mange av de rettsforfulgte t stadfestet av. Norges Høyes- 1958 «I politiets. tjeneste». ned til politimester Welhaegne vegne og som ekspo- har forsvart s~g J?ed at ~or- terett 1. aprIl 1970. Je~ un- Boken fikk også bred om- vens kontor, hvor man tok
nen~ for den menneskegr.up- ge etter 10. J~m ~940 ~kke derstrek~r at forfalskmngs- tale i norske aviser dengang seg en drink ovenpå det hele.
pe l Norge som etter SIste lenger deltok l krIgen l 10- beskyldmng~n .ble funnet gjennom telegrammer fra
Det foreligger ellers et beverdenskrig ble forfulgt for vens f~rstand, og at deres sannhetsbevI~t l det p~kt nidkjære pressefolk. Og en merkeisesverdig norsk innangivelig landsforræderi ~n- landssv~kstempel derfor er <;lenne klage gjelder, hvor Jeg kan vel gå ut fra at med fra- legg i forbindelse med den
der den tyske okkupaSjon uberettIget. Da stemplet og mtet har forfalsket, men drag av den danske Seiden- nye strid om hva kong Haaav Norge, å klage til Den den dermed sammenhengen- hvor jeg med støtte i de alle- fadens hatefulle utsmyknin- kon sa eller ikke sa i 1944.
europeiske Kommisjon for de diskrimineri!lg opprett- rede den~ang og enn mer~ i ger får man her vite iallfall Innlegget er inntatt over to
Menneskerettigheter.
holdes den dag l dag, er be~ dag forelIg.ge~de opplysmn- noe av sannheten.
spalter i MORGENPOSTEN
Klagen gjelder ett enkelt hovet for denne gruppes be-I ger er emg l forfatterens
Seidenfaden forteller at og vi skulle anta at bladet
men vesentlig punkt i Nor- skytteise av sine menneske- standpunkt: Norge deltok han ble sendt til Norge av ikke har tatt det inn uten
ges Høyesteretts dom av 1. rettigheter sterkt levende ikke i krigføringen i straf- den danske regjering for «å å forvisse seg om innsendeapril 1970 i privat straffe- også i dag. Det her anførte felovens forstand etter 10. være tilstede ved den første rens pålitelighet og kjennsak mellom meg og tidligere -yil bli nærmere påvist, og jun.i 1940. De~te standpunkt henrettelse efter krigens skap til det han skriver om.
stortingsrepresentant Sverre, Jeg m~ner d~rfor at det kro- e~ Ikke bare mgen ~orf8:Isk- slutt», noe som jo naturlig- Det er ellers undertegnet
Løberg.
i nologiske VIlkår for denne mng. Det er den hIstOrIske vis var tøv. Det hadde fore- «Leser» noe som jo er
I denne dom stadfester i klage~ henvisning til b.e- og jurid.iske sannhet..
gått både mord. og drap i naturlig i den berømmelige
Hø esterett det såvel i retts- I handlmg av domstolen er tIIUndermstansens bevisbe- offentlig regi i begge land norske rettsstat hvor sannlig ~om i fakti;k henseende, stede.
.
. dømm~ls~ ~an. etter norsk før Quisling falt som offer. heten og ytringsfriheten foruriktio-e grunnlag for det etDe øV~lge kompetans~vll- rett prmsiplelt Ikke .overprøHenrettelsen var fastsatt følges både privat og gjenterkrigsoppgjør som fulgte kår forelIgger også. Den mn- ves av Høyesterett I straf.f~- til kl. 24.00, men ble utsatt nom politiet (jfr.Hartmanns
etter opphøret av den tyske klagede stat Nor~e er kon- sak~r. Og da en ren mortIfI- til kl. 2 natt med den døds- dokumentasjon). Men, dette
okkupasjon av Norge.
traherende stat l samsvar kasJonssak hos oss behand- dømte ventende på ekseku- er altså hva innsenderen
Uholdbarheten av oppgjø- med art. 63.
les etter st:affeprosesslov- sjonen, av hensyn til den skriver:
ret gjelder flere forhold enn
Den påklagede krenkelse ens reg.ler ,mnlot Høyeste- danske tilskuer Seidenfaden,
det som er gjenstand for rammer undertegne~e og I ret seg Ikke på overI?røvelse som var blitt forsinket, for- «SLIK DØDE QUISL~NG»
denne klage. Men når det den menneskegrupp~ Je~ r~-I av faktum. Under dIssens 4 teller han.
har D~ som overskrIf~ pa
gjelder spørsmålet om den' pre~enterer med dISk~IJ?I- mot l stemme stadfestet
Vi lar telegrammene fra f~rste SIde 11. sept., hvorI. det
historiske sannhet og den! nermg som fØlg~ av :pOlItisk Høyesterett Byrettens dom. dengang fortelle videre:
tillegges .Kong Haakon, lflg.
Gjennom tre militærsper- «Der Splegel», at han s0!ll
rettslige forståelse av den' eller annen memng, Jfr. art. Løbergs usann~ o~ ærekrenavtale som 10. juni 1940 ble 1 4 . .
~ende karakterIstikk av meg: ringer gikk turen til Akers- ~evnakt har sagt at «QUISinngått mellom den tyske og
GrunnvIlkåre:r;e for dom- fIkk. dermed Høyesteretts i hus, hvor Seidenfadens gode lmg skal henges tre ganger».
den norske overkommando stolens behandlI?g skulle et- velSIgnelse.
venn, pOlitimester Welhaven,
Det er korrekt at K.onge~
om at samtlige norske strids- ter dette være tilstede.
Det er lett å påvise at beg-Iventet ~a~: Str~ks efter kom har .sagt dette, men l.k~e l
krefter la ned sine våpen for
ge dommer i hvert fall er u- en polItIbIl kjørende med forbmdelse med QUIslmglI..
Iriktige i det punkt som er IQuisling, som så temmelig saken 1945, ~en på en presverdenskrigens varighet, er
det etter 1953 framkommet
Saksforholdet er l korthet I gjenstand for denne klage. blek ut, men kunne gå selv sekonferanse l London 1944.
så vesentlige nye suppleren-! følgende: . .
. .
I Jeg mener at dommen også i til muren, stilte seg opp og Det er korrekt at det sku~le
de opplysninger, at klagen
Den '?rItIske publ~SISt -I de øvrige punkter er uriktig, ble bundet, hvorefter tolv arrangeres to så~alte ,«mlSikke kan avvises som gjeld- i JournalIst ?g hIstO!lker - men det vil neppe være prak- norske politifolk skj~t ham. lykkede» hengnmg~forsøk,
ende et forhold fra før 1953.: Ralph Hewllls utga ~ 1965 på I tisk å belaste Menneskeret- Ved undersøkelsen VIste det for så ~ lykkes tredje gang.
! W. H. Allens.f~rlag l London ,tighetsdomstolen med hele seg at han hadde fått ni ku- Hva. tI?en for henrettelsen
Saledes f?relå dengang m- b~ken «QUIslmg. Prophet. dette kompleks. Klagepunk- ler i seg.
ay 9UIsimg angår, så er det
gen redegjørelse fra den wltho~t ~onou~». Den kom I tet som har nr. 7 i den norJeg kan ikke egntlig si, rlktl~ at denne ble noe utmann som på vegne av Den neste ar l AmerIka.
ske saks nummerering er skriver Seidenfaden at den- satt, Idet han ble hentet 02.00
tyske Overkommando for-, Undertegnede n~rske for- imidlertid så viktig for' den
'
fra sin celle, og kjørt til
mulerte og. undertegnet av- legger og forretmn?sma~n diskriminerte
menneskeI de 3 sistnevnte doku- ~kershus, og der ble. ven~e
talen, nemlIg nåværende. g~-Ilot boken ove~sette til norsk gruppe, og samtidig så ufor- menter er avmerket med tiden meget over en time mneral Busch~nhagen. TldlI- og utga den l 1966 .. En da- svarlig behandlet i Norge,
dt h
l'
f
nen skuddene falt.
.
gere hemmelIgholdte doku- værende norsk stortmgsrep- at det er et skrikende behov ~:r SegV~1 s~::tæ;, 19 re ere- . Han anmodet om å slIppe
menter av åpenbar relevans resentant Løberg angrep for MenneskerttighetsdomJeg sitter inne med et om- bmd for øynene, men dette
er også kommet fram.
me? heftig for dett~. i en stolens beskyttelse.
fattende materiale vedrør- ,?le a;vslått. Derimot ble han
Partene var under saken serIe foredrag og aVlsmter.
mnvllget å trykke hver av
e~de ~a;ksforholdet, me~ J~g militærpolitiet i hånden med
enige om at det her nevnte vjuer, og stemplet meg gjenspørsmål var det viktigste tatte ganger som en grovII I.
VII nødIg belas~e KommlsJo- noen ord om at de ikke måtTil belysning av sammen- nef unødv.~~dI1'I~e~ stoff. te tenke på dette i fremtiden.
tvistepunkt. Den menneske- kalibret historieforfalsker.
gruppe i Norge som etter
Etter norsk lov har jeg I hengen og problemstillingen . eg er V.l Ig lomme Det er på det rene at endel
okkupasjonen ble forfulgt i rett til å forlange en Slik" i saken tillater jeg meg å til personlIg konferanse, for av politifolkene unnlot å
retslige former - henimot· beskyldning mortifisert, hvis fremlegge:
nærmere kl~rleggelse sam- sikte.
100000 nordmenn (med fa- dens sannhet ikke blir bemen med mm advokat, h~y- Quisling viste hele tiden en
milie og pårørende omkring vist. Jeg anla privat straffe- 1. Den mellom Den tyske esterettsadvokat j\lbert WI~- :ro, selv om han sikkert skalv
1/5 av landets befolkning) sak med krav om mortifikaOverkommando og Den sener, OSlO: Je~ tror det VII av kulde. Hans siste brev
ble beskyldt for landsfor- sjon, men ikke om straff
norske Overkommando vær~ praktisk l denne used- gikk til Kong Haakon, men
ræderi - ble av såvel retts- eller erstatning. Løberg be10. juni 1940 inngåtte ge- van~lge sak.
ikke om bønn om å slippe
aparatet som av opinionen budet sannhetsbevis, og oppnerelle avtale om Våpen-I VI behersker b.egge tysk, dødsstraff, men sannsynligansett som landsforrædere ga til dekning herfor 15
nedleggelse i original tysk ~g e~g~l~k. ~~lnt Je~kg~r u~ vis en redegjørelse. Han ba
og skyldig etter den norske punkter, som alle er hentet
tekst.
ra a e er l s re e l~ a ! ikke om svar, og fikk selvstraffelovs § 86. Det langt fra den originale tekst i He- 2. ()"""" 'R,r"-etts dom av 21. ~lagen, .som må være mne følgelig heller ikke noe såoverveiende antall av de wins' bok. Jeg har hva disse, april 1969.
mnen frIsten 1. oktober, sen- dant.
dømte var uskyldige. § 86 punkter angår bare stått for i 3 . .t~dKeerklæring av 1. mai de~)å v~~t ege\ SP~k. 1970
Dette brev måtte vel nå
setter straff for den som oversettelsen. Jeg har ment I 1969.
s o,
. sep em er
. efter 25 år kunne offentlig«under en krig hvori Norge at teksten vaI'faktisk riktig, 4. Norges Høyesteretts dom
I ærbødighet
gjøres.
(ForIS. side 8)
deltar eller med en sådan men har intet ansvar for forav 1. april 1970.
Hans S. Jacobsen
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SIDE 8

FOLKOGLANn

LØRDAG 24. OKTOBER 1970

For uogdommen
(Forts. fra side 4)

Morgenbladets
reportasje
sier: «... Spør De meg per-'
sonlig, så mener jeg at hele
bunten burde bringes i arbeidsleir. Jeg tror alle sammen ville ha best aven slik DET ER INTERESSANT,
log rødmende garboer bestik-, get befol~ni~~, så a~tar vi O~SÅ ENGLAND HAR
ordning, ikke minst de inn- for ikke å si avslørende å kes foreløpig med ~ få legge våre partipolItikere vII høste I FATT NOK
bragte selv . . .». Det er en
legge merke til det forløyete fre~ !ekordbudsJ~tt~t og stor og. almen ro.s over det I Den britiske regjering har
enkel, men riktig løsning.
vestens
omtale av den av-; ~rIste~lg Folkeparti sl~r så- klekkelIge nye tillegget .på, besluttet ikke å forlenge
Øystein Ulv
døde egyptiske president. Di-I vidt VI forstår bare Ja og skattsedlen .med .fO:dobl~ng! oppholdstillatelsen til den
rigert av de dyktige zionist-: a~en. s~ lenge Bondevik får av skatten til utvlklmgshJel-1 tidligere SDS-ideolog Rudi
iske propagandister har vi sitte I Sitt embete og gå på pen .. Motstande;n mo~ denne Dutschke (Røde-Rudi). Innå år ut og år inn fått tutet akk?rd med det onde .. Det memngsløse hjelp til land nenriksministeriet erklærer
i ørene hvilken skittkar Nas- er I~ke r~rt o~ Arbeider: son; har vært utbyttet av ko: at et videre opp~old for
Ved et par anledninger i ser var: maktsyk, forfenge- partiet gmr seg I hende:r:te I lomma~tene (vel mest fordi Dutschke «ikke er I det ofden senere ~i~ har. borger- li kri sl sten og udugelig glede over konkurrentenes de aldrI har kunnet prestere fentliges interesse». Rudi
vernstanken Igjen blItt fre~- ~'ja fil YOg med en slags problemer. Det er ikke rart n?e selv) fra et lan~ som hadde ellers til hensikt 1.
kastet, nå senest av et Id- k
t' k
. t Efter at om det dukker opp en reak- pa så mange måter mlsakter oktober å innskrive seg ved
rettslag i. Trom~ø. som har
~~p~r:::n~~lsd~n ameri- sjon s?m forherlig~r bruk~n nød blant sin~ egne er vel universitetet i Cambridge.
sett seg lei P~ polItiets mang- kanske «freds lam> for Midt- av antIparlamentanske n;ld- ~nart ens~emJ?1~g bortsett f!a Alle forsøk fra Labour-parlende evne til å ta seg av pø- østen _ soni Israel på sin ler og .som med Ibsen sier: I de partIpolItIseren~es leir. lamentsmedlemmer på å få
bel som bl. a. har øvet hær: side fortolker slik at dette Vi ~r .Ikke J?1ed på å fl~tte ~en hva sk~l man gjøre for forlenget oppholdstillatelsen
verk på lagets klubb~~s. VI land skal få beholde storpar- regJermgsbrIkker, slå spillet a få dem til å fors~å. det~e for Røde-Rudi har mislykkes
'tt
f
. te over- overende, da har I oss sik- og å lystre fOlket~ vilje slIk _ hittil iallfall.
synes at ~et er POSItiVt at t
noen endelIg reagerer på den felnl av
å dSI robv. rka SlsbO r
ker
det er demokratiets forut.
de a p e ara IS e na e .
t· ? S k I d
d·
sta Ig mer omseggrIpen
t
hk'
. . dl tid
*
se mng. a en er ve enne SØR-AFRIKA
forpøbling av samfunnet og s eg ans a sJer I~I er
at det ikke er stort andre
er villige til å begå selvtekt,. og ved haz:s plutselIg~ død
enn oss som våger å henge har erklært at man fremtidig
som det visstnok kalle~ if~l- I nå gråter .bade rettfe:dlge og I' M:~~_~~~~~N I
.bjellen på katten _ fordi vi vil fo!følge terr.orister som
ge lovens bokstav, for a hm- urettferdige, både Jøde og N
allerede er støtt ut i det yt- har sme baser I n~bos~at~r
dre denne utvikling.
greker og no!sk dagspresse. fremdeles er stor over Ka- terste «nynazistiske» mørke. og opererer derfra mn I dlsHva v8:r ~et I~ke Wergela;nd merat Willy Brandts østpoli*
se stater. Landets egen beEttersom politiet idag er skrev I sm tid: Nu da Jeg tikk, synes NATO-sjefen i
folkning viser ingen oppunderbemannet over hele knapt har to pægler blod,;nu USA å kunne styre sin berØrstendenser og man kan
landet og i tillegg har fått er Jeg smu~ og nu er Jeg geistring. Det er vel nesten NAVNET GENERAL WENCK
ikke akseptere at Zambia og
den ene armen bundet bak god, nu da. Jeg blegner, bys- påfallende at president Nix- sier kansk'e ikke så mange Kongo m. fl. sender uropå ryggen av utilstrekkelige ter man gjør og portrætter on under sin store Europa- noe lenger JEngang var imid- stiftere inn i Sør-Afrika. Det
og dårlig benyttet lovverk, man tegner. Nasser har for- reise omhyggelig unngikk å lertid gen~ralen sjef for den ble også erklært at man var
samt et sløvt Storting, ser lat.t scenen f?r godt, men besøke Bonn. Bedre kunne befrielsesarme» som skulle rede til å yde sør-afrikansk
den eneste løsning ut til å spillet går vI.dere. mellom han vel ikke gi uttrykk for redde Berlin fra den røde militærhjelp til Rhodesia,
være at landets borgere (det- ba~mennene I Mldt-Østen- sin misnøye med Bonn selv- hær i den siste kamp Dette Angola m.v. i kampen mot
te ikke ment i partipolitisk strIden.
om han utad må holde gode lot seg dessverre ikke' gjøre slike urostiftere. I samme
betydning) org~niserer seg
.
*
miner til ~randts slette spil~. men generalen klarte likevei forbindelse kan nevnes at
og .slår hardt til mot pøbeo
Og hva sier de norske antI- med sin hær å redde spreng- rent bortsett fra hva den
len, for dermed å få en slutt I EFTER A ~A SETT
demokrat jegere til Nixons te ru er o man e sivilis- konservative britiske regjepå de skamløse tilstander vi det b?dsJet~forslag venstre- demonstrative besøk hos te/ov~~ til ;est s~m gene- ring vil gjøre med hensyn
har idag, som bare ser ut fraksJon~n ~ den norske l~p- selveste Franco og til for- ralstabss'ef for' den 3 ru- til våpenleveranser til Sørtil å utvikle seg til det verre. skausreg.Je.rmgen har. fatt svarsministerens besøk ho~ menske !rme lykkede; det Afrika, så leverer Frankrike
Det kunne kanskje være en t~u~fet Igjennom, er:'1 ?PP- selveste de onde oberster I Wenck i november 1942 å stadig våpen dit. Det har såide at man satte inn Heime- rIktig. glad . fo.r at VI Ikke Hellas? Ellers er jo ikke alt stabilisere Don-fronten efter ledes nylig levert luftvernvernet i avpatruljerin~ av medvlr.ket ~Il a la den fort- slik det fortoner seg i pro- den røde hærs gjennom- raketer med en vekt av 100
spesielt utsatte omrader, sette ~Itt vI:ke. Det kan vel pagandaen, som på demo- brudd ved Stalin rad Og kg og en lengde på 2 meter.
men dette vil vel neppe kom-I sn.art Ikke fmnes noe den er kratisk vis bare tar sikte P~; dermed bidro ene;alen' i ve- 'De går i Frankrike under
me på tale så lenge l~ndets ,emg med s~g selv om lenger? å ka~te folk blår i øynene. Yl I' sentlig grad tir redningen av navn ay «Cro!ale» og har en
styre består av unnVikende S~nterpartIet ,me~ d~ts gum- har JO hørt om Kamerat WIl- Heeresgruppe A i Kaukasus. rekkeVidde pa 8 km. Utstynoksakter, som idag.
mlmann Borten I spissen le- sons kaJ?1p mot de autori-, Når vi nevner generalen nå, ret har eget ildledningss~sE.
t~r eft.er en passende anled- tære regimer mens han satt," så er det fordi han nylig fyl- ,tem. Ellers har Frankrike
•
mng til å bryte ut, men vel ved makten og hans konse- te 70 år Efter krigen har tidligere levert 116 helikopteå ~erke efter. godt n<;>rsk kvente kamp mot «rasedis- han innehatt ledende stillin-I re og 45 Mirage-fly.
partimønster slIk at det Ikke krimineringen» med alle
. t b d 'ft
(Forts. fra side 7)
selv får noe ansvar for det, midler. Blant annet mot re-I ger I s or e rI er.
Det er mange i dette land Høyre, med den urgamle gimet i Sør-Afrika. Nå har
*
FOLK LAND
som ser frem til den dag da post om sparsomhet i stats- det imidlertid lekket ut at
OG
det .ikke er tabu å snakke o~ hu~holdningen må ten~er- England hele tiden i det .stil- VI HAR HØRT MEGET
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
skrIve om dette emne, og til skjærende sluke en budsJett- le har samarbeidet med detTelefon 377696
den dag hatet og hevnen ik-/ stigning på noe nær 15 % te regime. Det har levert vå- om det. kostbare badeværelBoks 3214 _ Sagene
ke dominerer over fornuften, for å oppfylle storindustri- pen til SØr-Afrika den hele se på Glmle.l\'Ien hva så me~
og de mange ubesvarte ens krav om å selge landet tid og man har drevet mari- Kamerat Willy Brandt I Ekspedisjonstid: Tirsdag til
spørsmål som fremdeles, til Fellesmarkedet, Venstre neøvelser sammen _ alt Tyskland og han~ norske fredag fra kl. 10 til kl. 15.
hersker om 1945, og retts-! med alle sine opponerende sammen i Wilsons regje- kone? I k~slervillaen på Mandag og lørdag holdes konoppgjøret.
ringstid! Og når det gjelder V~n~sberget I Bonn J:ar ~an toret stengt.
«Leser»
- ....- ..----..- - -..- - Wilsons norske menings- hittil hatt e;n .«Swlmmmg- Redaktør Melsom kan bare
ANNELIESE PAROW
feller (i den borgerlige leir), ~ool» na~urlIgYls, men den påregnes truffet efter forutglI..
Såvidt innsenderen i MORTANNINNSETNING
så er det kanskje litt pinlig I tilfredsstiller Ikke Brandts
GENPOSTEN. Selv har vi
Trondheim
at Norge ble fremholdt som proletarsmak. Det skal nå ende avtale.
under vår fangetid efter -45 Gisle Johnsonsgt. 5 _ v/Lade- en av svikterne i kampen bygges noe ny~t og bedre og I
Abonnenmen tspriser:
snakket med en politimann moen kirke - Voldsminde I mot Sør-Afrika og de hvite b.yggeomkostmngene andrar Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr.
som var med og hentet Quis- '
,d
til noe nær 200 000 kroner. halvllr i Skandinavia. Utlandet
ling til henrettelsen. Uten' .-...-.------.-.----.--, er.
*
Men så er da også det hele kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt
noen foranledning fra vår si- faden ville ha vært noe bleke
ordnet underhånden uten å omslag innenlands: Kr. 60,de fortalte han om denne hvis de efter to timers vengå veien om en bevilgning i pr. år, kr. 30,- pr. halvår.
QUislings siste ferd og ga ting var blitt ført hen til NÅR VI ELLERS NEVNER
bundestag. Men Hamar kan
Bruk postgironr.: 16 450
uttrykk for sin beundring eksekusjonsstedet. Men vi Norge og de underutviklede nå glede seg over at dets
Løssalg kr. 2,over hans mot og stolte hold- tviler meget sterkt på at de land, som aven eller annen svigersønn og datter med
ning. Og det tør vel hende hadde vist samme holdning mystisk og uforklarlig grunn samt rødt avkom kan bade Utgiver AfS FOLK OG LAND
at også folk av typen Seiden- som Vidkun QuiSling.
alltid har en svart eller' far- standsmessig.
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