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Grunnlovssvindlen som ble til
«fortsatt krig»)

Et mørklagt kapitel om grove forbrytelser som THE

Noen betraktninger omkring kong Haakons eksiltilværelse i tilknytning til Hartmanns doku- ESTABLISHMENT har skjult og nektet å undersøke i

offentlig-rettslige former.
likhet med NS. Bak den
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
trauste og' urokkelige krigsregjeringen til Nygaardsvold
og i strid med dens ønsker
og intensjoner laget disse
skumle figurer maskepi I
med fienden.
Det er ikke så rart at de
gjenlevende militære hugafer fra dengang med assi- '
stanse av MORGENBLAD- I
ETS major geråder uti raseri over dette som de på
sin side må se på som det
sorteste forræderi fra den
flokk av arbeiderpartipolitiVårt storartede norske virket til å. skape de daglige,
kere (og and~e) som de !lå samfunn kaster jo daglig tiltagende brudd på lov og
har dekket l et k~art ar- sin forbitrelse og dermed orden og den til samfunnets
~undre og mere ved a sver~e korresponderende
globale oppløsning førende omsegKong Haakon måtte leke at han var «i felt» for ikke å fortape kronen tI.I d~n legende de naturlIg- bestyrelse i form av propa- grip~nde forakt for rett og
ifølge Grunnloven. Derfor legenden om «den fortsatte krig». Her VIS ":,lsste bare var en legen- ganda, ukas er og selvfor- sannhet eller likegyldig.
.
.
de,
a.ette
at
Norge
som
stat
I berligende innblanding på het hos
gammel
og ung
gtr brtttske kanoner en passende bakgrunn.
..
. 1940 d
t len med 111"
I JUnI
a av a .
be mest fjerntliggende og i Norge.
:rY~k,lan:~ .bl~~l.;lt~e! lI,~ev~l! i.ngivelig '. Qpprørende og
D~t siktes til det offent.
Alie i:;om kjente general kommentar'er sum ar't-elde~- nauc.tt:: .tHl1eUiJll'oL it 101. L::.etLe Imenneskefiendtlige forhold, liges nekteLse av offentlig å
et
kompleks
Ruge personlig vet at han partipressen har knyttet ~lll den k~Ig de avsluttet. . . I for eksempel i Hellas, Rho- undersøke
ikke et øyeblikk tenkte på å Hartmanns
artikkelserIe.
OffIserene er naturlIgvIs idesia, Sør-Afrika og portu- (som d 'herrer' så vel kjenhandle i strid med Kongens For det ~r jo den .eneste må-j klar over ~t der~s opp~re.de~ i gisisk Angola. All denne ner til!) av ukrigerske lønnog den sittende regjerings I ten. partifellene tIl det kor:-I efter kapltulasJ?nen l JUnI vimse de geskjeftighet med mord og ugjerninger med faintensjoner, og om hans gelIge råd dengang kan fa 1940 overhodet Ikke lar seg offentlige geberder og et tale konsekvenser under okfedrelandssinn kan det over- ubehagelig nyoppdukket do- forklare eller forsvare så- broget reiseliv på statskas- kupasjon _ alt samfunnshodet ikke reises noen tvil. kumentasjon til så noenlun- fremt legend~n stemmer sens bekostning begynner farlige forbrytelser under
Det samme gjelder nok og- de å stemme med den gamle med de faktlske forhol? nok å falle opp for den tål- påskudd av å komme «angiså de offiserer som sammen legende. Den en tuftet «retts- Ingen kunne slutte en slIk: modige Ola normann.
vere» og politisk l}tnevnte
med ham kom i forreste lin-I oppgjøret» l?å. Altså: Ruge avtale
som
daværend~ I Det hele bestyr virker hyk- syndebukker tillivs
i
je da Kongen i statsråd ved-log hans offIserer var ogs~ oberstløytnant Roscher- NI- lersk på bakgrunn av at det- skyldforskyvningens og den
tok å ?ppgi .kampen og å ?e- en slags landsforrædere I elsen med Ruges fullmakt te selvsamme Norge ved sitt stedfortredende
sonings
myndIge sm forsvarssJef,
Establishment diktatorisk navn kalt «nazister og forsatte seg ut over fundamen- rædere» som ett og det samgeneral .Ruge, til å oppta
forhandlmger herom med
tale lovbestemmelser til be- me.
den tysF:e overk<;>mmando.
skytteise . av egne landsMen ikke nok med dette
At han flkk en slIk bemynmenns lovsikrede og hellig- _ som man vil se - ble det
di~else er hevet over enhv~r
ste rettigheter til vern om under okkupasjonen også
~VI~, han understre~er det.Jo
ære, eiendom og liv. - Po- myrdet og ødelagt vilt uten
I sm henvendel,se hl Svenge
litikerne har dermed med-I
(Forts. side 6)
om å formidle kontakten
med Tyskland.
----------------------Det sier seg naturligvis
undertegnet i Trondheim
også selv at general Ruge
10. juni 1940 hvis Norge
da han gikk til de forhandskulle fortsette sin krig. Et
linger som skulle avslutte
blikk på de forpliktelser den
Norges
nøytralitetskamp,
påla Norge til iallfall indivar nøye orientert om den
rekte støtte av den tyske
innstilling Kongen og hans
krigføring mot England og
råd hadde og hvorledes de
ikke minst punktet om miliså på fremtiden. Ingen antært samarbeide med tyskersvarlig
samtidshistoriker
ne i forsvaret av Nord-Norkan for alvor tenke seg at
ge mot Sovjetsamveldet hvis
Ruge satte seg ut over de
dette ble aktuelt, utelukker
instrukser han hadde fått og
enhver tanke på at offiseregenmektig laget avtaler og
ene som hadde befatning
bestemmelser til fordel for
med dette mente at Norges
den tyske okkupasjonsmakt.
krig mec;i Tyskland fortsatte.
Men slik er det jo faktisk
Derfor er det naturligvis så Men general Fleischer, som selv
både Sverre Hartmann selv
pinlig for dem idag å få seg hadde foreslått at kongen og hans
og hans trykkevillige arbei- Generalstaben syntes ikke påskuddet med å være «i felt» var godt forelagt i ugjendrivelige do- regjering skulle bli hos sitt folk
derpartivenner legger det
kumenter det de foretok ble beordret med for å underbygge
og fikk general Ruge til å bli igjen i Norge.
(Forts. side 2)
frem i AKTUELL og i de
vrøvlet om å være «i felt».
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FOLK OG LAND

Grunnlovssvindlen
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TANNINNSETNING
og med hva de skulle leve
Trondheim
seg. Ikke fordi det var for· av hvis de nå pigget av fra Gisle Johnsonsgt. 5 - v/LadeVENSTRETRAUMA ELLER AKTUALITET?
rædersk og i strid med Kon· sitt ansvar og fra sin tapte moen kirke - Voldsminde
gens intensjoner, men fordi krig. At Anker kom med -""#""".. "#",,-,,,,,,-,,--,,de nå gjennom 25 år har et slikt forslag viser klart
De venstreforvridde har utarbeidet en slik plan mens
måttet sverge til den løgn. hvorledes man overalt så på
Tannlege
hatt et nytt dilerium. Med de ennu kan se stjerneban·
aktige legende, av «stats· Norges krig som avsluttet, M ART IN KJE L D A A S mimoseaktig følsomhet for neret utenfor sine vinduer.
hensyn» som Ruge kalte og at kong Haakon også
Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
alt ondt i verden, har de ropt Den politiske «utvikling»
det. At de .så nå til takk syntes innforstått med det.
Telefon 334900
sitt varsko til det norske kan foregå lynkjapt i våre
blir kastet for ulvene av le. te og underrettet den bri.
folk fordi en stortingsmann, dager. Men det er vel kan·
gendekameratene i Arbei. tiske ambassadør overens . •"--...-----..................... ,,......- Jens Haugland, har påstått skje å forlange for meget i
derpartiet har fått begret stemmende hermed, gjør en.
KRI ST NE VEN N ER
at der i Norge ligger klar et land der militærnektere
til å renne over hos både hver diskusjon overflødig.
akkurat et sett slike «kupp· kan bli forsvarsministre, og
den ene og den annen. I Selvom han til syvende og Har du lyst til å treffe gamle velil· planer» som oberstene be· hvor man efterhånden be·
den grad at major og redak. sist lot seg pres:se av den ner i et åpent miljø? - Kristne nyttet seg av, da de svingte gynner å få vanskeligheter
tør Christensen fremdeles britiske ambassadør og kan. Venner møtes den første fredag seg til makten i Hellas.
med å skjelne soldatene fra
illskriker på politi og retter. skje andre til likevel å velge hver måned i Colletsgate 43. Etler
Vi aner ikke hva slags pla· lasaronene. Det er i dag in·
gang mot Sverre Hartmann. utlendigheten sammen med en tale er det bevertning og as- ner man tumler med i de tet særsyn å møte en «sol·
Påny bekrefter det gamle sine bedrøvelige rådgivere. ledning til selskapelig samvær. høyere SF·staber, men efter dat» som går med luen i
ord seg at fals tilsist slår For var det efter at Ruge
Møtetid kl. 19.15
skuffelsen i deres klagesang hånden (hvis han i det hele
sin egen herre på hals. I hadde fått sine instrukser
å dømme, og det faktum tatt har den med), bukse·
øyeblikket har nok Arbei. om å kapitulere hensikten å ......- ......-------------- tatt i betraktning, at SF selv smekken på vidt gap og jak·
derpartiet scoret poeng fortsette Norges krig, så mndr. Så her var gode råd efter mange års parlamen· ken «kjekt» kneppet opp
blant de dårlig informerte kunne vel ikke godt både dyre.
tarisk anstrengelse stadig efter forgodtbefinnende.
ved å kaste de høyere offi. Kongen og forsvarssjefen
.
bare er en politisk ubetyde·
Snart skal de også få hår·
serer dengang for ulvene - bli sittende igjen i Norge.
SlIk de~ bl. a. fremgår. av lighet, må man anta at om· nett fra Sverige! Og militær
noe en gjerne gjør også av Det samme gjelder naturlig. Ruges .sls~e dagsbefalmg, kvedet på partiets siste in· hilseplikt er som kjent av·
den grunn at innerst inne vis også Kronprinsen, hvis tok man Sikte på efter. at terne toppmøte har lydd skaffet - isteden er det
har dette parti aldri glemt sinnelag fremgår bl. a. av ~or~e som stat var slått ut omtrent slik:
blitt comme il faut å rape
sin tidligere averisjon mot UK
I kngen å avvente det ende·
Hva er' e du sier? efter befalet idet man pas·
militære i sin alminnelighet
.
lige utfall. For den pågåen· Kupp·planer? Fanken, da er serer.
og offiserer i særdeleshet.
Men hvorledes kunne så de stormaktskrig som så· den veien stengt også!
Gjennom et par generasjo·
Men det er meget som ty. dette vrøvlet med den fort· dan var jo ikke avsluttet og
Er folkesosialistenes po· ner snart er nordmennene
der på at heller ikke denne satte statlige krig oppstå? Norges endelige skjebne ble litiske realitetssans virkelig hverken blitt oppdratt som
legendens siste skanse lar Og hvorfor skulle man ha avgjort av den. Og i denne I så underutviklet at de føler enkeltindivider i hjemmene
seg forsvare trass i ofret av med seg en militær sjef og stormaktskrig deltok det og· overraskelse og forferdelse eller som folk og nasjon på
de egne kampfeller gjennom rådgiver med samt noen I så nordmenn som frivillige ved å motta en slik opplys· skolen eller i forsvaret. De
et kvart sekel blant offise. andre offiserer over til Eng· t i kampen mot Tyskland, sa ning? Selvfølgelig finnes det fremstår i dag som en mas·
rene.
land eller hvor man nå til' Ruge. Noe Skodvin som slike planer. Det skulle også se uten indre sammenheng
I virkeligheten har jo syvende og sist havnet?- I kjent forbedret til at «Nor· bare mangle. NATO, eller og uten noen egentlig for·
Hartmann.
dokumentert .Hartmann. har klarlagt O§t., ge» deltok. .
rettere USA, ~ar. som selv· ståelse av hva de skal «for·
hvorledes det virkelig hen· I sa dette, hVIS noen har vært
.
valgt oppgave a beskytte oss svare» som soldater. Snart
ger sammen med dette vrøv.1 i tvil. Det hele var en gran·! Det var forsåVidt. d~t sam· mot kommunismen, og da er de kanskje ikke engang
let om Norges «fortsatte dios demokratisk svindel me syn s.om Qu~slmg og de røde åpenlyst bekjenner brukbare til hverken å for·
krig» efter kapitulasjonen. for å dek.ke ~:>ver og gj~re hans me~mgsfeller hadde. seg til. revolusjon og kupp· øve eller avverge et kupp
Selv om det kanskje for de det konstitusjonelt «lovlIg» I Norges kng var. over og var maken, er det ganske na· med - for ikke å nevne de·
fleste har druknet i all den at Kongen forlot sitt f~lk i I t~pt. Norges skjebne ble av· turlig at generalstaben også res virkelige oppgave, i felt
andre dokumentasjonen.
nød~ns stund o~ for~le I ~t'l gjort s~mmen me~ stor:,' har forb~redt seg på en slik med våpen i hånd å stanse
At Norges krig som sådan lendlgheten stikk I stnd I maktskn~en. ~e~ gjaldt a eventualItet.
en inntrengende angriper.
ble avsluttet i Trondheim med Grunnlovens bestem· Iføre en slIk polItikk at Nor· I Vi ville ikke ha oppholdt Men de sitter gjerne på «til·
10. juni 1940 efter direkte melser.
ge kunne be.rges om Tysk· oss lenger ved dette punkt, llitsmannsmøte» med tropps·
ordre av Kongen i statsråd
Vi benekter ingenlunde at land van~ kngen. Derfor bl. hvis ikke hele to forsvars· og kompanibefalet og snak·
fremgår klart og tydelig av kong Haakon i og for seg annet .k~e~pet nordm~nn ministre i anledning SF·. ker om vaflene på kantina
den kjennsgjernirtg at den hadde tungtveiende grunner som fnvllllg~ på tysk SIde. jeremiaden hadde rykket ut log mer demokrati i forsva·
norske forsvarssjef selv for å forlate landet, eller
Men .hva. sa med Kongens m.ed et dementi, og sa~t at ret.
oppga kampen og ble til· at han var under sterkt ukonstItusJonelle opphold slIk.e plane! overhod~t Ikke
Og sett utenfra fortoner
bake i Norge - med regje· press fra andre som hadde utenfor landet, som Grunn· ekSisterer I vårt herlIge de· deres militære ledere seg
ringens billigelse. Det ville slike tungtveiende grunner loven fastsetter medfører mokrati. Efter en slik er· snarere som funksjonærer i
naturligvis vært utelukket ved 'siden av den britiske tap av kronen? C?g hvorf?r klær ing er det vår tur til «institusjonen
forsvaret»
hvis Norge virkelig skulle ambassadør. Vi tenker da i ble så gener~I.F.lelscher, sJe· å bli overrasket, og vi finner enn som de potente bærere
fortsette sin krig.
første rekke på skibsreder. fen for 6. dIVISJon og para· det vanskelig å holde tilbake av ansvaret for nasjonens
Det fremgår også klart av ne som alltid har spillet en doksalt nok mannen som spørsmålet: - «Hva i all fysiske sikkerhet. Noen nev.
6. divisjons (general Flei· avgjørende og skjebnesvan. hadde hev~et at Kongen .og verden bedriver de norske neverdig føling med den
schers) forslag (ført i pen· ger rolle i det man kaller ~~~n r~~dk~~t ~~ll; reise oberster?».
..
. materien av kjøtt og blod
nen av nåværende general norsk utenrikspolitikk. Så
g, a
d.
Har man vlrkelI~ Ikke Sl~' som de skal forlate seg på i
Lindback·Larsen) om at å si hele vår handelsflåte
Jo, en eller annen genial ret seg ~ot en mnvendl~ en ulvetid, har de tilsyne·
Kongen og regjeringen skuI· var bortchartret til England, hjerne fant ut at her var overrumplmg ~v Kongen· . latende heller ikke der de
le forbli i Norge og oppta hvor den gikk i krigsfart I det muligheter til å omgå ket? H~r m.an Ikke e~gang tusler omkring med lua på
forhandlinger om også for· med de norske sjøfolks liv Grunnlovens bestemmelser en aldn så lIte? :plan til for· snei og velferd i blikket.
melt å avslutte det man be· som innsats - og før 9. ap· med litt demokratisk svin· svar mot «nazIstiske» kupp·
Det er i slike nasjonale
skriver som et nøytralitets· ril iallfall utelukkende ut fra del. Vel hadde Norge tapt forsøk?
og moralske forfallstider at
forsvar som folkeretten på· økonomiske betraktninger. krigen og avsluttet den nå
Vi gremmes!
det dukker opp «oberster»
la landet med en formell Og med dette økonomiske med en avtale med Tysk·
Hvis der virkelig ikke fin· i land som vi hører og leser
fredsslutning.
pant ihende kunne England land, men hvis Kongen nå nes en slik plan mot bolsje· om - land hvor man har
Det fremgår også av det naturligvis diktere sine øn· dro til sitt kjære England vik·mytterier i vår bered· både like høy og høyere
vi omtalte i forrige num· sker. Skulle flåten reddes for dermed også å redde flå· 'skap, er vi bange for at de «kultur» enn vi. Ansvarsbe·
mer, at Johan Anker an· måtte Kongen og hans re· ten, kunne det kanskje ansvarlige kretser er akku· visste «oberster» har også
strengte seg til det ytterste gjering pent flytte over til svindles litt med Grunnlo· rat så lite kompetente for et øye rette mot den moral·
for å overtale Kongen til å det krigførende England, ven. Hvorledes en res on· I sin oppgave som vi mis· ske standard hos det folk
bli hos sitt folk, eventuelt hvor de satt som en slags nerte har daværende oberst· i tenkte dem for å være. De hvis vernevilje de er bemyn·
efter å ha kvittet seg med gisler. Problemet var bare løytnant
Harald
Wrede· har hatt over tyve år på seg diget til å lede og ivareta.
IDeres oppgave blir ikke ba·
den. b~lastede A~beiderparti. at Ko.ngen ifølge Gr~nn. Holm beskrevet i sine opp·· til å forberede planen.
regJenngen, hVIS medlem· loven Ikke hadde lov til å. tegneiser (Wrede Holm var I I det minste bør de nu, re umulig, den blir menings·
mer vesentlig. var opp~att oppholde seg. utenfor lan·: som kjent mannen som ka.: efter å ha blottet sine mang· løs i en nasjon hvor de sol·
med å redde Sitt eget skmn dets grenser I mere enn 6 I
(Forts. side 7) I ler så fristende, se til å få
(Forts. side 3)

Obe..stkupp i No..ge

(Forts. fra side 1)
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SIDE 3

Om Rauschnings oppdiktede samtaler med
Hitler

LAND

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

FOLK OG LAND 1971
Vi er enda mere enn tidligere avhengig av våre venners hjelp

I Folk og Land den 12. 9.
omtaler De Rauschning som
Så nærmer vi oss års en· I gjør utgivelsen mulig. Alt
en av Hitlers medarbeidere. de igjen og må ta stand· burde derfor tilsi en for·
' - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dette er utvilsomt en feil· punkt til driften av FOLK høyeise av bladpengene,
aktig betegnelse. Rauschning OG LAND i det kommende men vi synes på den annen
har aldri vært Hitlers med- år - 1971. Det er som våre I side at vi har hensyn å ta til
arbeider selvom han en kort venner og lesere vii forstå dem med svært små inntek·
tid var senatspresident i adskillig usikkerhet om hva ter blant våre abonnenter.
Danzig.
dette år vil bringe av økede Det er derfor bestemt at vi
VG forsømmer aldri en anledning til å friske opp igjen
Sosialdemokraten Tobias utgifter og nye byrder både trass i de forventede økede
hetsen mot ofrene for «retts»oppgjøret. Det har blitt en eiterer følgende i sin bok på den enkelte og på nær. utgifter i året som kommer
slags programsak for dette avisverdenens krigsavkom med om Riksdagsbrannen: Gor- ingsdrivende. Og spesielt skal holde på den gamle
på
abonnementet:
de høyst tvilsomme fedre. Og selv om tiden har løpt fra ings svar til Jackson i Ntirn- vanskelig er det for den som pris
berg: «Herrn Rauschning skal gi ut en slik publika·kr. 50,- pr. år, eller eventu·
dette blad som den fra okkupasjonstidens sterkt belastede habe ich in meinem Leben sjon som FOLK OG LAND, elt kr. 60,- i lukket om.
Aftenposten har trykket så kjærlig til sin økonomiske nur zweimal ganz fltichtig hvor betalingen oppkreves slag. For studenter og sko.
barm, og det som serveres helst vekker munterhet hos gesehen . . . Einem Manne, på forhånd og vanskelig lar leelever det halve.
den orienterte del av almenheten, så er det jo slik at en den ich tiberhaupt nicht seg regulere senere i året.
Imidlertid er vi nødt til
stor del av almenheten dessverre slett ikke er orientert og kenne und von dem ich
Det later til å være et al· å understreke så sterkt som
heute nicht sagen kann, wie minnelig ønske, for ikke å mulig at vi da baserer oss
tar det som skrives for god fisk.
er tiberhaupt ausgesehen si krav, at vår publikasjon på og regner med en betyde.
Og når det slik hos en stor del av publikum gjør sin hat ... » Gori~g til ~ern~! I også fortsatt skal komme Hg ekstra støtte fra alle som
virkning som hets egnet til å holde gamle motsetninger, ~OSiS (en assIstent tIl Go- ut, og vi har også kunnet gle. overhodet har anledning til
.
.,
.
.
.
rmgs forsvarer): « ... Herr de oss over å ha fått mange det. I disse inflasjonstider
for Ikke å Sl dIrekte hat, vedlIke, så er det SåVIsst Ikke RaUischning .. Es its unmog- nye lesere i inneværende år, betyr vel noen kroner fra
muntert lenger. Da er det et forhold som det er all grunn, lich, dass er haufiger mit selvom døden nok også har eller til ikli:e så meget for
til å ta alvorlig. Og spesielt er det grunn til å ta alvorlig dem Ftihre:: zusammen ge- b:revet sin høst blant abon. den enkelte, men for FOLK
at bladet tydeligvis furneres med opplysninger om tidli· kommen sem soll, ohne daz nentene. Slik det hele lig. OG LAND er det av avgjør.
gere NS·medlemmer av folk som er eller har vært knyttet 'ich es gewusst hatte.Und ger an har styret bestemt ende betydning. Og: vi må
dann: glaubt man das der seg for å gå løs på et nytt år få mere støtte enn vi har
hl politIet, eventuelt den tIdlIgere landssvIkavdelIng.
Ftihr~r jed~:r;n hergel~ufenen og å gjøre det best mulige fått i inneværende år! Så
Vi har lagt merke til det før og bladet leverer selv i sitt ProvmzpohtIker seme ge- ut av situasjonen.
vær så inderlig snill å plusse
nummer for 21. oktober bevis for at slikt materiale fra heimst~n AnsicI:ten offe~En har også drøftet spørs· på noen kroner!
.
"
bart hatte. Das 1st doch la- målet om hva en skal sette
Med dette nummer følger
dengang som Ikke burde være det er på VIdvanke og VI cherlich».
bladpengene til. Det er in. som vanlig i begynnelsen av
synes dagens politi burde gripe inn når det demonstreres . Gorings utsagn kan man gen grunn til å legge skjul november måned en post.
slik VG gjør det.
Ikk~ komme ut~nom. Raus- på at økonomien ikke har giroblankett til betaling av
Bladet beretter i stort oppslag om en tidligere NS·mann, ?hmng har. saledes slet.t vært den aller beste dette bl~~pengene. Bruk den v~d
.
-k
. t'l A
t'
It å l
tt f . . Ikke vært HItlers medarb el- 1lr. Vi har fått en rekke øl.:e"leIllghet, men vent helst Ik·
som . om seg unna l
rgen ma og a s s app re s.
or "
der Ikke nok med det Av /de
- u t gl'fter og d et h ar ogsao k e f
'
or l
enge.
følgnmgen. Senere har han vært bosatt der og er Idag Gorings uttalelser kan man vært ~n viss svikt i de eks.
argentinsk statsborger. En slektning har stiftet et legat godt se at Rauschning har tra bidrag som overhodet STRAUSS SOM LEDER FOR
som mannen nyder godt av og han forsøker nå å få pen· v~rt en så ubetydelig perNYNAZISTER!
gene utbetalt. Hvilket naturligvis har vakt oppstyr på s<i1 at dennes frafall har fo.
. .
.
regått nesten ubemerket av embedet. Rauschning var I ArbeIderbladets Tron GerdertIl mnrettet sted. En NS·mann skal helst Ikke ha lov partiet hirarchie.
ikke lenge senatspresident,l hardsen som for tiden gjør
til å arve penger.
Selvfølgelig var heller ik- ble valgt 20. juli 1933, men Bonn usikker har nedkomVi vet ikke hvem dette gjelder og hva vedkommende ke alle nasjonal-sosialister «hoppet av» allerede høsten met med en veritabel and.
eventuelt måtte ha bedrevet. Han var NS·medlem, beretter Hitlers medarbeidere om- 1934 uten at det har forvoldt I et stort oppslått telegram
VG, og han var tolk for Gestapo, ja en av VG's revolver· enn de bekledte høye stil- ham de minste ubehagelig- forteller han at den ikke
tyske
politiker
venner fra dengang, «en sokneprest i Oslo kan fortelle linger. De var heller ikke heter da han først 2 år se- ukjente
alle utrustet med evner til nere forlater landet og Franz Josef Strauss samat nordmannen også deltok aktivt under arrestasjoner
først i 1940 utgir sin bok men med fridemokratenes
og forhør i Gestapos regi.» Eftersom det ikke lenger er
(betegnende i Ztirich) med avskallede høyrefløy og naoppdiktede
samtaler sjonaldemokratene skal danet vettugt menneske som godtar retten til anvendelsen personer i VG's redaksjon de
med
Hitler.
Rauschning
var ne et nytt parti, et høyresynes
å
ha.
Det
står
vel
man·
av straffelovens § 86 på nordmenn efter at Norges krig
således
hverken
en
politisk
radikalt sådant. Og i bakge
navn
i
denne
listen,
som
ble avsluttet i juni 1940, og eftersom okkupasjonsmakten
så dagens lys i den verste dissentant i likhet med grunnen lurer naturligvis de
da ble ansvarlig for opprettholdelse av ro og orden, er hets tiden med angiverier Strasser eller en provoka- onde storindustrielle - de
det naturligvis heller ikke straffbart å tjenestgjøre i det over en lav sko. Vi skulle tør eller spion som Sorge. som bragte Hitler til maktyske politi som tolk. Har han imidlertid deltatt i tortur tro at selv særdomstolene Sannsynligvis har han slett ten.
er dette straffbart efter norsk lov, men det er bare bladets bare i liten utstrekning ak· ikke «hoppet av», men endet
daværenre ten tilsidesatt eller forbi- «Det mullrar ur djupet
sokneprest som antyder det så pent i sin angiverivirksom. septerte
landssvikpolitis
proskrib· gått av personlige grunner
het. Og under enhver omstendighet må vel nå efter 25 års sjonslister som brukbart (kanskje de dårlige karak- som rullande block.
forløp ikke bare enhver moralsk, men også juridisk hold· domsgrunnlag, og selv om teregenskaper som manife- Statt 14pp, o herre,
och hjalp den flock,
bar grunn til å ta saken opp være borte.
det nå i enkelte tilfeller kan· sterer seg i «Gesprache» ), som an for sjalens hOghet strider.'»
skje holdt stikk i noen ut· og er siden blitt fisket opp
(Heidenstam: Molnvandring)
Det er imidlertid som nevnt ikke i og for seg denne strekning, så har de det gjel. og brukt av det tyskfiendtuendelige hetsen og hevnlysten hos VG - hva nå dette der forlengst sonet sin straff lige propagandaapparat. Toblad måtte ha å hevne - som interesserer i denne sak, og bør være sikret mot å bias gjør meg~ klart rede
men de opplysninger bladet har kunnet skaffe seg om prange i slike oppslagsbøker for at alt hva Rauschning i
boken skriver i forbindelse
tidligere NS·folk. Det gjengir selv forsiden aven «Liste på vidvanke.
(Forts. fra side 2)
med Riksdagsbrannen inNr. lover personer som er mistenkt for grovere arter
At så kan skje er både genlunde stemmer overens datiske dyder fornektes og
av landssvik. Utgitt av Politidirektoratet» og trykt i mai uanstendig, lovstridig og med de historiske fakta.
ungdommen unndras en eleuhyrlig. Det kunne vel også
mentær
militær oppdragel1945. Og under gjengivelsen av forsiden til denne liste bare skje i det Norge som
Man må derfor vokte seg se.
over «mistenkte» fra dengang for 25 år siden, har bladet efter den mest lemfeldige for å gi hans oppspinn og
Det tjener tilliten til de
satt: «i denne listen står mannen oppført som tysk agent, okkupasjon noe land var ut. løgner uberettiget tyngde norske oberster lite, at de
angiver og farlig torturist - -»
satt for nedkom med et av· ved å tildele ham den heder ikke engang har tenkt seg
.
d
k
d
i
t
l'k
li
t
k
t
.
kom
ikke å å ha vært Hitlers medarbei- muligheten.
VI synes et er s an a øst a Sle s er er omme l snakkesom
omVG.
detsFor
hjelpsom.
der, hva han altså aldri var.
Men i Hellas går togene
hendene på folk med så liten ansvarsfølelse som visse I me sokneprest.
M. atter i rute.
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IKAMPSANGER FRA DENGANG:

FOR UNGDOMMEN

10.

Red.: Per Borge

(jermAniAS veltluøe tidebolk

Men nye slekter fødest der korp og daude gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og born; spring på tun att og tindrar i so/
9g nye bjørker syng sin sang kring buset.

Baby, hot·dog, cheese·bur· late sin sidrompete nabo· Hartmann selv stor virkger, sit·in, teen·ager, sweet· aggresjon og istedet vende somhet med foredrag etc.
heart, show . . . Dette er alt blikket utover. Vårt norske rundt omkring i landet.
sammen mer og mindre bra morsmål er nemlig truet Han har såvidt vi forstår
fått en lang rekke innbydelord i det engelske verdens· derfra.
Dale·Gudbrand
ser til å tale i studentersprog. Men også stadig van·
samfund og andre foreninligere bruksord i vårt eget
ger
og ingen har noe virkenor s k e morsmål. Delvis
lig å stille opp mot hans
til erstatning for gamle nor·
ske uttrykk, delvis som be· er det omkring Hartmanns solide og overbevisende do·
tegnelse på hittil ukjente artikkelserie i AKTUELL og kumentasjon. Så det er tyting for norsk miljø. Hvor diskusjonen i den sammen- delig at skodvinianerne tabra det t e er kan vi nok heng. Vi har hatt besøk av per terreng for hver dag som
sette et adskillig større en rekke unge mennesker, går - noe ingen kan forspørsmålstegn ved, De lett· studenter og andre som ber undre seg over som har
beinte og letthodete over· om aviser og OPPlYSninger.j fulgt deres innsats som såEllers utfolder jo også kalte objektive historikere.
ivrige verdensborgere som
ethvert folk synes å måtte
være belemret med, hilser
selvfølgelig angloinvasjonen
velkommen, Det er en be·
rikelse og et lmlturgode og
Ungdomsredaktøren ber ne Gud, denne Universets
gud vet ikke hva,
om innlegg både fra yngre Skapende And har en gang
Før vi går over til å for. og eldre lesere. Jeg tar Dem plantet oss inn på planeten
dømme denne holdning må på ordet, hr. redaktør! Det Tellus og gitt oss mulighevi imidlertid stille spørsmå. har nemlig forundret meg ter til vekst og utvikling unlet: Hva er egentlig et sprog noe å se at de nasjonalrevo- der livets og dødens harde
og hva vil vi med det? Hvis lusjonære pionerer i vårt lover.
det bare er et tilfeldig mid. land av og til blir omtalt
Under denne synsvinkel
del til kommunikasjon men· som «høyrekrefter», i molt blir det 18. og 19. århundres
nesker imellom, da er jo setning til «de venstreradil, materialistiske
religioner,
sprogets form underordnet, kaIe}).
liberalismen og marxismen,
blir man bare forstått kan
Som jeg tidligere har på- med sine politiske uttrykksdet vel like godt hete b a b y pekt her i bladet, går den former demokratiet og sosi·
som spe bar n, c h e w· nasjonale ungdomsbevegel- alismen, begge tilbakelagte
ing· g u m som ty g g e· ses ideolog Olav Hoås helt stadier på menneskenes vei.
g u m ID i. Hvis vi derimot utenom de tradisjonelle po- Det 20, århundres politiske
ser på sproget (i tillegg til litiske tankebaner. Og hvis ide, nasjonalsosialismen, reat det selvfølgelig også er· dere unge skal komme noen presenterte et storstilt foret meddelelsesmiddel ) som vei, hvis dere skal kunne søk på å skape noe nytt,
en del av den ånds ramme skape et brukbart alternativ men mislyktes på grunn av
hvorigjennom ethvert folk til marxismen, så må beve- menneskenes manglende ermanifesterer noe vesentlig gelsen ikke låses fast i over- kjennelse
av
livslovene.
og felles ved seg selv, og et leverte høyre-venstreforestil- Spørsmålet er nemlig om vi
viktig instrument for stadig linger. Det må ikke lenger er villige til å innordne oss
nye åndsytelser fra nettopp spørres hva som er «kon- under livets eget herredømdette folk, ja, da må vi trek. servativt» eller «radikalt», me og innrette vårt nye, orke andre slutninger. Sproget men bare hva som er riktig. ganiske samfund etter dets
blir dermed av største be· Og riktig er bare det som jlOver. Ikke høyre eller venstydning for et menneskes er i samsvar med livslovene, tre, men framover, til hva?
samhørighet med et folk og med Skaperens uforander- Biokratiet? - Ja, hvorfor
en nasjon.
lige årsaks- og virkningslo- ikke presisere bevegelsens
. Vi vet at sterke krefter er ver. Det er vitenskapens egenart også ved et nykonoppgave å oppdage og for- struert navn?
i sving for å slite i stykker klare disse, så langt som
Trygve Engen
de stammebånd som skiller vår begrensede forstand evut folkefellesskap i vår klo· ner å fatte dem. Og der hvor
d
k
Id
D t
'kk emy
t'lf Id'er. e d er va'r vI·ten og va"rt vett l'kke
d esf mennes

De som skrev tekstene til eller komponerte musikken til
NS·sanger hadde ofte store vyer langt ut over dagen og
dagens småpolitikk. Slik synges det om germansk samling
i efterfølgende sang, som nok ikke var så kjent blant van·
lige NS·folk heller, men som absolutt bør være med i
denne samlingen fordi den belyser visse aspekter av det
man trodde på og drømte om dengang. Det var Per Rei·
darson som komponerte melodien og teksten var skrevet
av e~ ung, kjent lyriker fra dengang - en sann dikter som
dessverre ble taus efter 1945.

Stor interesse

Per Reidarson

Maestoso.
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I. disse dager feirer FN
j) j) }l,
søker å hamre igjennom et
Vårt syn på fremtidens ut- sitt 25-års jubileum, og på' I~~~~~~~~~~~ii~~gj~i~i~~~~
tanketomt, klisjepreget vul· vikling må altså ha sin faste. alle kanter stiger taletrengte I.l:
\.;,) .
gærengelsk. Og det er ingen' forankring i hva vi vet om' politikere opp og fremsier
tilfeldighet når det venstre-· mennesket som biologisk' de obligatoriske hyldnings3. Lurtonan' gjeng for den nye tid,
radikale
bakgatebladet art, og mennesket som ånds- ord. For disse er sikkert FN
Valhallas heltar rid ut til strid,
«stern» i Tyskland f. eks. vesen. Vi må begynne med en utmerket institusjon.
Eit verdsleg og åndeleg Bråvallaslag
stempler Adolf von Thadden å erkjenne vår egen stilling Men når det gjelder oss ansom reaksjonær fordi han som en liten del av noe vel- dre; vi som stiller oss skep:/: på ættenes store frigjeringsdag.:/:
anvende~ begrepet «Jung. dig vi ikke kjenner. At noen tiske til taletrengte politi4, Det brakar som isgang og ofse vill,
voik». Pa .godt tysk heter det av oss kaller dette veldige kere i alminnelighet og deEi verd gjeng under, ei ny blir til.
selvfølgelIg «t e e n a.g e r s»,: for «Gud», mens andre bru- res åndelige oppkast i særDet fløymer av vår frå pol til pol,
Men dette mønster av ker forskjellige navn på det, deleshet; har vi noen grunn I
«tilfeldigheter» burde dog må ikke fordunkle denne til å juble?
I
:/: av folkereisning og mektug sol.:/:
få våre riksmåls· og ny· grunnleggende erkjennelse
Det er bare ett svar på'
norskforkjempere til å for- for oss. Dette Veldige, den(Forts. side 8)
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ET GLIMT FRA 1942:

Quislings siste ord

Da Hewins var hovedkilde for emigrantene

•

l

Høyesterett

I forbindelse med 25-års minnet om makthavernes fullbyrdelse av drapet på den mann
som i første rekke hadde båret okkupasjonens byrder her hjemme, som utrettelig hadde
kjempet for norske interesser mot den maktglade eksponent for okkupasjonsmakten, rikskommissær Terboven, drapet på Vidkun Quis Iing nede på Akershus, vil vi gjerne friske opp
Og telefonintervjuet Quisling om bombeangrepet på Oslo
hans siste ord under sandpåstrøingen i Høyesterett slik de er gjengitt i det offisielle referat utgitt av Eidsivating lagstols landsvikavdeling i 1946. Han avsluttet slik:

Det er som kjent en vanlig taktikk dette å karakterisere enhver som angriper
«retts»oppgjøret og den autoriserte
historieforfalskning, eller som våger å si
eller skrive noe til forsvar
for NS, som «nazister», eller
kanskje enda verre: «Nynazister». Da regner man
med at enhver ytterligere
diskusjon skal forstumme.
En av dem som har vært
utsatt for dette er den britiske publisist Ralph Hewins - komisk nok eftersom
hans innstilling og hans deltagelse i krigstidens propaganda rettet mot både NS
og mot Quisling tør være
vel kjent. Det var først da
han begynte å gå krigspropagandaen efter i sømmene
for å skrive en bok om den
Quisling som han ikke kun-

ne la være å interessere seg
for, at han kom til andre resultater.
For ikke så lenge siden
var DAGBLADET ute med
slike forsøk på å karakterisere Hewins som «nazist»
igjen, og i den anledning har
vi mottatt efterfølgende innlegg fra Hewins:

I forbindelse med henrettelsen av Vidkun Quisling
for 25 :lr siden, 24. oktober
1945, og Dagbladets kampanje for å fremstille meg
som nazist eller ny-nazist
(24. april 1965 og 11., 12.,
13., og 19. mai 1965) kan det
være av interesse å belyse
det opprinnelige syn til forfatteren av den eneste fullstendige biografi «Quisling
profet uten ære.» (Store
Bjørn, 1966). Slik:

Jeg mener det uriktig og
urettferdig :l dømme meg,
og at jeg fortjener det norske folks takknemlighet ~ste
denfor straff. Jeg har Ikke
gjort noe som fortjener
hver~en .død~ller f~ngs~l,

og hIstOriens kJennsgJermnger vil komme til :l vitne
like enstemmig for meg som
dommerne i lagmannsretten dømte meg.
Min person er gjort til
gjenstand for forskjellige
bemerkninger her, og jeg vil
da ogs:l f:l lov til :l si mitt
ord om mine motiver og mine beveggrunner. Jeg er ikke
noen maktsyk mann. Enhver
som har psykologisk inn.
'1 f
tI'. t
SIkt, VI ons <:lo a en mann
med den legning som jeg
har, med de interesser som
jeg har til tenkningen og vitenskapelig arbeid, en slik
mann har ikke noen maktsyke. Det rommes ikke sammen det. Han betrakter
makten som en plage, som
en last, som han tar på seg
av pliktfølelse. Det er psykologisk riktig. At jeg skulle være opportunist, _ jeg
er blitt beskyldt for å være
akkurat det motsatte, for at
jeg ikke var smidig nok, at
jeg ikke ville g:l med p:l
kompromisser, at jeg tvertimot førte den kompromissløse kamp i v:lr politikk. Jeg
er ingen opportunist.
Jeg vil få lov til med Høyesteretts tillatelse å gå litt
videre, fordi jeg her kommer til enkelte viktige ting,
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som jeg tror det er nødven-· Da m:ltte jeg reagere p:l den
I
dig at jeg f:lr lov til :l si. I måte at jeg søkte å arbeide
Min stilling til Russland i for at de nordiske folk i
fremgikk av min, J'eg kan si, Ivideste forstand sluttet seg
lidenskapelige
fedrelands- sammen og tok opp dette
kjærlighet, fordi nemlig' russiske problem og møtte
Russland er i virkeligheten den verdensfare som vi sto
det store Norge. Russland, overfor. Og at en del av ardet russiske rike er ~runn- beiderpartifolkene i Norge i
lagt av nordmenn. Hv~s man den første begeistring over
leser P. A. Mu~ch, :vIl man den store omveltning slutse at de opprmnelIge rus- tet seg' til dem, det er for/:ere var tre folk, russere, ståelig. Jeg søkte med mitt,
svens.ker og nordmenn, o~ jeg mener, dypere kjennat vare forfedre b~dde. l skap til de forhold som var
Russland, er temmelIg sIk- der, å få dem vekk fra det,
kert. Det var det som v~r ~t- kanskje på en vel hard m:lgangspunktet for meg l ~m te. Men jeg tror at jeg bibedømmelse av de rUSSIske dro til at de modererte seg
forhold.
og at det ble en nasjonal
Kommunismen har man- arbeiderpolitikk i Norge.
ge gode sider, men den har
Jeg har ikke svinget i mien kjempefeil, den er mate- ne anskuelser. Jeg har vært
rialistisk. Jeg har ikke skif- ledet av to motiver i hele
tet standpunkt i disse ting. min gjerning og i mine handDet er forholdene som har linger her. Og dette at man
skiftet. Det ble sagt at dette skulle dømme meg ut fra de
skulle skyldes NEP. Nei, handlinger som man har
det skyldes helt andre ting skissert p:l den mMe som
enn NEP. Jeg s:l på Russ- det er opptatt her og satt
land som et omr:lde hvor i motsetning til mitt tidlinorsk og nordisk innflytel- gere liv, det er jo en d:lrlig
se skulle kunne gjøre seg psykOlogi.
Jeg er den samme mann
gjeldende. Det var derfor
jeg skrev min artikkel om som jeg alltid har vært, jeg
anerkjennelse av Russland har ikke forandret meg p:l
de jure. Jeg mente nord- noen som helst m:lte. Kan
mennene skulle gjøre det til man p:lvise et eneste tilsitt arbeidsfelt. Selv fossene felle av at jeg har tatt hevn
i Dnjepr har norske navn, i disse 6 :lr? Det er mange
våre guder kommer fra Kau- av dem som gikk omkring
kasus. Jeg mente det skulle her i Oslo og andre steder,
skje p:l fredelig vei, at man som har gjort meg stygge
skulle være så fremsynt at spik i politiSk henseende.
man forsto det som skjed- Jeg har ikke rørt en eneste
de der og søke :l arbeide i av dem p:l noen som helst
dette kjempemessige frem- m:lte, - aldri. For hevn er
tidsland, det største av alle ikke noe politiSk motiv, og
hevn overlater jeg for min
verdens riker.
Da jeg begynte :l forstå at del til andre.
det var det ingen utsikt til,
Denne sak er ikke bare av
men det som det var utsikt juridisk art, den er først og
til ,var at det ville g:l akku- fremst en politisk sak. Men
rat den motsatte vei, at bol- den er mer enn en politisk
Norsk Tidend i London syntes og- sjevismen ville ta v:lre land, sak, den er en historisk beså Hewins var en pålitelig kilde - det var da jeg m:ltte rea- givenhet, og som historisk
og antinazist dengang,
gere den omvendte vei ogs:l.
(Forts. SIde 7)

I

I

Sunday Dispatch var søndagsutgaven til Daily Mailgruppen av aviser -Northcliffe Newspaper Ltd. - for
hvem jeg arbeidet som
krigskorrespondent og spesialkorrespondent i NordEuropa fra høsten 1939 til
1946.

Jeg tror knapt at leseren
av denne artikkel i 1942 eller
1970 vil trekke den slutning
at korrespondenten hadde
rare sympatien med Quisling eller hans meningsfeller.
Jeg var i virkeligheten en
innbitt motstander av Quisling og NS gjennom hele
krigen, da jeg samarbeidet
med de «fri nordmenn» i

Stockholm - og de «fri
dansker» - fra mai 1940
til mai 1945, slik mitt arkiv
demonstrerer.
Min lojalitet overfor de
«fri nordmenn» belyses i
virkeligheten gjennom utdrag av størsteparten av
mitt
Quisling-intervju
i
Norsk Tidend (30. sept. -42)
- «utgitt av Den kgl. norske
regjerings informasjonskontor» i London og redigert av
J. Schancke Jonasen.
Jeg SKulle tro at det vil
være alminnelig enighet om
at Norsk Tidend neppe ville
ha trykket opp mitt arbeide
hvis redaktøren hadde be(Forts, side 6)
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Da Hew-ins var - -

Likviderin;;,ene
(jorts. fra side 1)

det minste fikenblad i form
av oppdrag eller ordre fra
høyere eller høyeste hold
blant emigranter eller gjemmefront - det være seg den
kommunistiske eller den
borgerlige filial. Kommunistene har tildels åpent omtalt sine heltegjerninger på
straffelovens område, den
borgerlig-kristelige del har
gått mer stille med dørene
når det gjaldt å legge synden frem. Man har jo på det
hold en finere og fornemmere natur som daglig glimrer i offentlighetens lys og Emigrantenes blad Norsk Tidend gleder seg over lønnmord i Norge
St. Olavskorsets ros. (6. januar 1945)

(Forts. fra side 5)
ende nytt bevis og litteratur
traktet meg som «pro-Quis-! som har utkommet om ham
ling» eller en eller annen og hans tid efter Quislingslags «nazi».
saken og efter at jeg har
Jeg stiller meg faktisk me- konsulert noen av hans
get kritisk til aspekter av gjenlevende meningsfeller,
Vidkun Quislings politikk forekommer meg - og jeg
og handlinger opp til denne skulle tro en majoritet av
dag, slik min bok om ham nordmenn idag - å være
klart viser.'
den rette, tilbørlige og fagDen kjennsgjerning at jeg I messige kurs å velge for den
i vesentlig utstrekning har i som skal skrive hans biorevidert mitt propagandist- grafi.
iske syn på Quisling fra
Oslo, oktober 1970.
krigstiden i lys av tungtveiRalph Hewins

Glede blant emigrantene over angrepet på Oslo
Såvidt Ralph Hewins.
Imidlertid gir hans intervju
dengang med Quisling i forbindelse med det britiske
flyangrep mot Oslo som
ikke bare rammet Victoria
Terrasse, men også kostet

*

mange nordmenn livet, og
et nærmere studium av emigrantavisens jubel over dette oss foranledning til å belyse visse triste sider av emigrantinnstillingen.
Angrepet, som ble utført
av fire britiske Mosquitos,
hvorav iallfall 2 ikke vendte
tilbake, skulle også være en
hilsen til Nasjonal Samling,
som denne 26. september
1942, holdt partimøter i hovedstaden, bl. a. såkalt førermøte i Universitets gamle festsal. Og det var da spesielt dette som fylte emigrantbladet med slik usigelig glede. De britiske aviser
la naturligvis vekten på at
her hadde «our new secret
Bombers» utført en bragd
og rettet et dagangrep mot
Oslo og Gestapos hovedkvarter. Men ikke så med Norsk
Tidend. Der var det fryden
over at NS-møtet ble forstyrret som var hovedsaken.
Og slik var bl. a. beskrivelsen:

SN

O

Efter. den !"egjeringsl;efalDe ovennevnte grove u- hjertige behandling som har
te. kapltulasJ0.n .og vapen-, gjerningers inadekvate be- blitt de likvidertes familier
stllls~and 10 .. Jum 194~ sat-I handling kan muligens SkYI-[ til del både psykisk og fystes tlldels fjernstyrt Igang des flere faktorer, hvorav isk, har bidratt til å forme
brudd på straffelovens para- tør nevnes:
disse ulykkelige på en slik
gra~ 233. om drap og sa?o- 1. Den i befolkningen opp- måte at sårene aldri gror.
arbeidede rettsbevisstløsJeg har ikke tenkt å gå
Er det noen som husker?
tasJe, tlldels almenfarlIge
forbrytelser av ~en type
het under og ett~r okku- myndighetene inn på livet
Listen er lang og dyster.
som er beskrevet I Straffepasjonens opphør.
for å «krige». Det jeg vil, Det drypper ikke blod av
lovens § 148:
.
2. De to riksadvokaters in- er helt enkelt å dra frem i den, men kald uhygge guf«Den som volder I!dehabilitet og forutinntatt- ly,set noen av hjemmefron- ser imot oss ettersom perbrann,
sammenstf'rtmng,
het under deres «behand- tens «heltegjerninger»; dis- sonene dukker frem fra
~)Versvømmelse,
Sjøskade,
ling» a~ likviderings- ?g se som ingen taler o~ på glemselen. Underlig nok er
Jernbaneulykke eller luftsabotasJekomplekser VIS- banketter som holdes tll ære det ikke hevnrop som stifartsulykk~ hvorved tap av
te at de var selv deran. for Norges store sønner I ger opp fra dette hav av
menn;SkelIv eller utstra~t
Forholde~ påyises faktisk (les: LOnd?ns sm~ vise~gut- død og elendighet, men en
og praktlsk I Dr. Sverre ter). Når Jeg sknver hJem- bønn om _ rettferdighet.
ødelebgelse av fremmed elendom lett kan forårsakes,
Kjelstadli's bok HJEM mefronten mener jeg alle
J
"11'
eller som medvirker hertil,
MESTYRKENE» bl a pål de gruppe~ som under oke~ nærer ~ngen l uSJoner
straffes
fra '
2 år
sl'dek
237-38 Dette'er' t,I·I I. kupasJ'onen ikke visste om Olm hommdenhe andger Ogl!"u. n åmed
r fengsel
t'd
k
'
e se os e ove ansvar Ige
mn l p
IVS l , men l e
overflod tidligere doku- andre metoder å løse strids- og håndtlangerne, men jeg
under 5 år, såfremt noen på
mentert i FOLK OG spørsmål på enn å bruke har et stille håp om at en
grunn av forbrytelsen omLAND
kniven og revolveren' og da 11
. l
kommer eller får betydelig Vi skal'her efterhvert brin- helst fra bakhold Det er ik- e't~r 8:nnenk en~omg ~~ s~m
skade på legeme eller hel- ge fortegnelse over l i k v i ke
mulig
er l en. rKonu°t -l Be øver
an
de
r - ' på begr~nset plass SIl
a emme sm
b re.
d F orsø k k an straffes li- .
. . å komme inn på alle perso- b
.
ke"med fullbyrdet forbrytel- mger og sabotasJehandlm- Olav - Levor - Erlmg
ger tildels med nærmere de- ner og grupper som brukte - Elsa - Faste - Alf se~d f eks tilsendte «USkYI-1 talj~r, også fra illegalt hold, ~ord som ar~ment i. en Torleif - Ole - Rusten .
..
.
bygget på fremrakende inn- dmlog om en kng som Ikke Tekla - Polly - Hans-Casdlge» pakker og andre tmg I
. .;
k .
o fo
'
i likvidasjollisøyemed
se sats fra ~n medarbeIder l en ~~r nOe~r~Ig, ~:n: ~~s r- per og mange, mange flere,
«Det var med ubeskrivelig
straffelovens § 153.
'
annen leIr..
.
Jener ~ ~ eve
ev.
skal lese dette og forstå at
entusiasme at befolkningen i
Hvis «angiveri» er korVår medarbeI~er skr~ver
Jeg VII Ikke unn~ate å nev- hennes ~ller .J:ans ør:ske om
Oslo hilste de britiske fly som
rekt forsøk på eller utført iSelv dette. om .SItt arbeIde: ~e .de menn o~ kVInner so~, rettferdighet Ikke bl,lr glemt.
fløy inn over Oslo fredag. Folk
anmeldelse av visse betyde«Når dISkUSjonenes bøl- l tIden 19.40 tll 1945 satt l Det deles av mange.
jublet av begeistring og ropte
lige straffbare handlinger ger går. høye om Hartmanns trygghet l London og b~G.K.
i triumf etter som nyheten
som truer samfunnet eller «avsl~rmger», .når forholde~ stemte over ~enneskers lIv
spredte seg i byen: «Engelsker utført se herom str l omkrmg begIvenhetene l og død her hjemme. De beVi starter med:
mennene er her». Uten hensyn
§ 139'
.. Norge 1940: 10. Julikapitula- høvde ikke å frykte Gestapo
til faren klatret folk opp på
sjonen; norske tropper un-I når de sendte ut sine mord..
1. . .
takene og vinket til flygerne.
I . Hk'
aager onvensJonens der tysk kommando osv., kommandoer. I stedet venPOlItlfu.llmektig T. l Oslo.
Her og der kunne man høre
«Overenskomst om land- osv. Når de lærde strI'des om I tet en krI'gsdekorasJ'on for Han bl.e Ifølge «Norske NyJ . Ik
krigens love og sædvaner»,
heter l London onsdag 20
Kongesangen og a VI eser
inntatt i NOrisk Lovtidende den betydning dette kom- heltemodig og landsgavnlig',
. mens bombene eksploderte i
plekset hadde og fremdeles virksomhet på dem. Heller 1,lseptember 1944 «mandag
sentrum og røykskyene veltet
1907, side 265, bestemmes i har for en stor gruppe av ikke vil jeg glemme de bra- morgen, kl. 9 den 18. sep.opp mot himmelen.»
artikkel 42:
det norske folk: Når det på ve menn som i kraft av sin t~mber skutt re~tned ~a
«Et område betragtes som fullt alvor veies for og imot «heltestatus» forgrep seg på hJørr:et av Asavelen og KlrMen, om de rettferdige
okkupert, naar det faktisk om rettsapparatet skal talS kvinner og barn, og drepte i keVelen». . .
jublet over sjansen til å bli
befinder sig under den fi- i bruk for ennu engang å for trenings skyld. De «gode I ObdukSjonen VIste at. han drept av engelskmennene,
endtlige hærs myndighet .. » kneble sannheten: Er det på nordmenn» som skrev nek-! ble skutt n:e~ samme vapen, slik Stockholms-korresponsin plass å hente frem fra rologene over de drepte «an- og ammumsJon som et nytt denten beskriver det, så var
- Artikkel 43:
«Når
den lovmæssige glemslen et av okkupasjons- givere», «forrædere», «spytt-lOffer 4 dager senere.
det naturligvis gråt og tenmagt faktisk er gaaet over tidens kanskje svarteste og slikkere» og <mazikrapyl»
Mordet ble behørig og ners gnissel hos de uretttil okkupanten, skal denne dunkleste kapitler - likvi- må vi for all del huske.
Ifrydefullt forherliget i ferdige. «Quislingene krøp i
tage enhver forholdsregel, deringene av NS-menn og
Er det noen som husker «Norsk Tidend», emigrant- skjul», forteller en mellomsom beror paa ham, for saa- -kvinner.
den «sosiale» tanke som be- bladet i London 6. januar: tittel. Og det fortsettes:
vidt muligt at gjenoprette
I alle år etter krigen har sjelet visse institusjoners 1945. Man hadde til og med'
«En del hus ble stukket 1
og sikre den offentlige orden disse mordene vært som et- praksis overfor de likvider- klart å skaffe seg et fotobrann, og man kunne snart høog det offentlige liv. Okku- sende sår på lSamfunnskrop- te familier? Er det noen grafi av åstedet med den
re sirenene fra brann, politi- og
panten skal herunder res- pen. Bitterhet, sorg og hat som husker «Storebror», da myrdede slik vedlagte gjenambulansebiler som ilte til de
pektere de love, som gjæl- og ellers alle de følelser som han først drepte ekteman- givelse viser. Vi har bare
bombede kvartaler. Det var ca.
der i landet, med mindre der kan storme gjennom et mar- nen og siden skjøt enken tatt bort vedkommende ofkl. 17 at de første bombene
foreligger absolutte hindrin- tret sinn hos en etterlatt: ut i et livsvarig nattsvart fers navn.
ger derfor.»
Den hjerterå og ubarm- helvete?
(Fortsettes)
ble sluppet, og gatene ble som
I

I'

I

I
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blåst for quislinger, da alle fløy

t~lflukts-

I

for livet til nærmeste
rom. Flyalarmen ble gItt kort
etter at den første bomben hadd ksplodert og de tyske fl
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det i universet eksisterer en frykter den for det norske pitulerte for 6. divisJ'on på
e?e pa Fornebu fIkk. I~ke tId begivenhet har den også en guddommelig makt, og den folk.
Bjørnfjell) :
tIl a starte f?r. de bnt~ske fly religiøs kjerne. Jeg har vært er knyttet til utviklingen på
Man må forstå - man ser
. «Den 6. juni sent på kvelden
allerede var pa tIlbakeveIen etter ledet i all min gjerning, i de av klodene som er be- jo det, og jeg kan vel si det
fikk vi beskjed om å vente på
vel utført oppdrag.»
all min tanke av to motiver, bodd, og at det som nå skjer nå efterpå, jeg taler nå med
generalen (Ruge) som var i
det er min kjærlighet til i denne store tid her på døden ansikt til ansikt Tromsø. Han kom litt før midMen enda gledeligere var Norge og det norske folk, jorden, er et stort tidsskifte man kan forstå, at i min
natt sammen med oberst Strugdet nok å kunne beskrive og det er å gjøre hva jeg hvor Guds rike begynner å person star man i og for seg stad (norsk militærattache i
hvorledes «Mosquitos sør- kaller Guds vilje. Jeg mente ta form på denne jord i vir- like overfor et problem som England) som var kommet gjenget for salutten til Quisling- å kunne se verdensproble- kelig forstand. Man har tid- man ikke så lett kommer
nom Sverige. Generalen medmøtet»:
mene i sammenheng. Det ligere ment at det hinsidige forbi. Jeg har kjempet som
delte oss foreløpig hemmelig at
hadde jeg lært ikke minst av var det virkelige Guds rike. en ærlig nordmann. Jeg har
de allierte hadde sett seg nødt
«Mens Quisling fredag stod bolsjevikene, som effer min Jeg mener at man mer og ikke søkt makt. Jeg har ikke
til å trekke sine stridskrefter
på talerstolen i Universitetets
mening var de som forsto mer kommer til det at Guds vært opportunist. Jeg har
bort fra Norge - - General
aula for på sin 2-årsdag som verdenssituasjonen best og rike skal skapes her på jor- søkt å finne ut: hva er det
Ruge skulle bli med og være
"ministerpresident" (!) å tale
analyserte den best. Jeg den. Marxistene sier at det som skal skje i verden? Hva
sjef for de norske tropper som
til sitt «førerting», tordnet bri- mente å kunne gjøre en inn- tusenårige rike skal skapes er det ;som skal gjøres? Hva
ville bli organisert i England,
tiske fly inn over Oslo og bom- sats for mitt land på den her på jorden, men de vil skal d u gjøre i verden?
vesentlig ved hjelp av de hvalbet Gestapos hovedkvarter på måten som jeg har gjort lage det materielt, på den Hvilken innsats skal du gjøfangere - et par tusen mann
Victoria Terrasse og andre tyske det, under alle de vanske- dialektiske
marxismens re i verden?
- som var der. En av begrunbygninger i nabolaget. Mens ligheter som jeg møtte, men grunnlag. Men det som er
Jeg har gjort min innsats.
nelsene for dette var at Kongen
eksplosjonene drønnet i de tyske jeg mente at politikken er redningen for verden, det Den er kanskje falt negaefter grunnloven ikke måtte oppkvarterer og Universitetsbygnin- et middel i noe høyeres tje- er å få det åndelige grunn- tivt ut på enkelte hold, men
holde seg mer enn 6 måneder
gen rystet, styrtet Quisling fra
neste. Den er et middel i Ilag for dette praktiske Guds man vet at veien banes,
av gangen utenfor landet uten
talerstolen og stakk av til bom- den historiske utviklings ar- rike. Det er den praktiske det jevnes vei for det nye,
når han var i felten. Ved at
bekjelleren med hele sin livvakt beid. Akkurat som vi i det; nestekjærlighet.
og jeg ser det nye som kom- general Ruge ble med og orgaog sine medforrædere forøvrig.» militære sier at strategien
Nasjonal Samlings pro- mer. Jeg ser hvor den rette
niserte disse tropper ville Konmå være et middel for poli- gram, som ikke er noen ko- veien er her hjemme.
gen kunne sie.r å være i felt (UtOgså intervjuet med Quis- tikken, mener jeg at her det pi av tyskernes - jeg har
Hohenzollerne er falt i hevet av oss) Et begrenset anling som Hewins hadde den- samme er tilfellet. Jeg har utformet det allerede i 1918 Tyskland, Habsburg falt i
tall offiserer kunne bli med, og
gang beskjeftiger seg i ho- sett det under den synsvin- i Russland - var et forsøk Østerrike. Tyskland måtte generalen ønsket at en del av
vedsaken med hvor redd keI.
på å lage praktisk neste- tape denne krig også, slik overkommandos offiserer skulle
Quisling ble. «Av den tone
kjærlighet
- som falt ut som det var blitt, skjønt jeg
bli med ham, men helt frivillig.
Jeg er for mange år siden,
han talte i, fikk jeg det klapå
den
måte
som
det
er.
måtte
regne
med
til
siste
Vi
skulle tenke over saken til
re' inntrykk at Quisling var allerede 20 år tilbake, kom- Men programmet i seg selv stund at de ville vinne, fordi
neste morgen.»
met
til
klarhet
over
disse
sterkt rystet, sier korresforhold. Dette kan jeg si nå er et skritt i den retning. de hadde visse hemmelige
pondenten.»
Forsvarsstabens offiserer
når jeg har fått attest for Det er det jeg har arbeidet våpen som man måtte kunfor.
Det
er
det
jeg
har
søkt
I·.ne
tro
skulle
gjøre
utslaget.
var
imidlertid meget imot at
at
jeg
ikke
er
gal.
Jeg
er
« - Hva var "Deres" folks
å bryte veien for, og jeg Og de hadde kunnet vinne Ruge skulle forlate landet
reaksjon overfor angrepet? for- kommet til klarhet over at
vet at erkjennelsen kommer' t.idligere, hvis de ikke hadde og Wrede Holm skriver ogsøkte korrespondenten, men fikk
til
å vOKse av dette som nå :gjort efter min mening gro- så at «den del av begruntil svar bare en uklar lidende
fortsatte
å
drønne
og
sireneskjer
i verden.
ve militære og politiske feil, nelsen at Kongen derved
lyd - -»
hylene fra ambulansene og
Jeg tenkte jeg skulle, i sin hvorav den i Norge også er kunne regnes å være i felt,
brannbilene begynte å lyde tid i Russland, ha fått tatt en, og ikke en av de minste syntes J'eg var svak.» TilHvis dette kan tas som en fra Karl Johansgate.
det opp, og jeg talte med - jeg mener i politisk hen- slutt fikk så Ruge drevet
prøve på gehalten også av de
Bortsett fra vedkommen- bolsjevikenes leder i Ukrai-/ seende. Hitler sa til meg i igjennom at han skulle forkrigs legender som har over- de partifunksjonær og muli- na om det, om det mate ria- slutten av januar at Tysk- bli i Norge. Isteden skulle
levet helt opp til denne dag gens etpar til var det ingen listiske grunnlag for kom- land ville gjenvinne over- den noe brysomme general
og åsom
manden
er freidig
nok av de tilstedeværende so~ mumsmen,
.
h VIS
. økonomis- I
ht
til
servere
oppvoksenegen
e 'l lu ft en, og d e VI'11e Fleischer, som man efter
de slekt som norsk historie forlot festsalen. De ble SIt- ke prinsipper jo absolutt ik- ,seire efter hans sikre over- hans forslag helst ville ha
.
det' tende der og påhørte resten ke i og for seg er helt for- bevisning. Det kan man jo under kontroll, bli med og
så får man vel Sl at
av Quislings tale.
kastelig med hensyn til in- ta som man vil, men jeg bistå Kongen med «å være
nors.ke folk var og er ~sed-I Hva som skjedde ute på dustri osv., å stille den opp måtte jo arbeide ut fra den i felt».
~fånl~~t1~di~~:~~e~~;t ~f~ gaten kan vi vanskelig si' på et .åndelig grunnlag. Jeg forutsetning at vi måtte hol- At det ut av denne svindk'
noe om men at folk i nær- har dIskutert det med tys- de det oppe for å kunne red- del med Grunnloven, som
~e~~, s~m neh slJrereJ?- d av I heten ~v bombenedslagene kere. Jeg har sagt til Hitler de Norges stilling like over- forsvarsstaben ikke engang
e ~ se fV o~Pl o . sel~ ~n viste noen slags glede hørte at nasjonalsosialismen i for de tyske muligheter som aksepterte som troverdig,
~a~ l~ est
p ør ~ vi intet om. Dertil ble for Tyskland er materialistisk, forelå.
kan ha reist seg en slik bygf
I~g~ ~ e l~k an:~edJ mange uskyldige sivile drept og de klarer det ikke, de går
Jeg har altså i politikken ning av løgn og bedrag og
da~ h Sl e . tt ~ s/ . s Je e eller skadet. Det var som til grunne på det. Blut und arbeidet i praktisk hense- legender, er nesten utrolig.
e e e se
er ra.
kjent påbudt å søke til-I Boden, det er bare en ut-, ende for mitt land, som et Og det taler iallfall ikke
Quisling var midt inne i, fluktsrom når flyalarmen skjøvet materialisme, og utslag av den religiøse over- til fordel for de ansvarlige
sin tale og selv påhørte vi I gikk, og det var straffbart materialismen fører bare til bevisning og tro som jeg norske offiserer fra denden fra galleriet. Da hørte vi ikke å gjøre det, så vi skulle den totale egoisme i sine yt- har. Det går utenom jussen, gang at de har medvirket til
utenfor. paragrafene,. ~en å underbygge legenden, speplutselig ildgivning som til- I anta at både NS-folk og an- terste konsekven~er.
synelatende kom fra luften dre gjorde det i den utstrek- .Jeg mener ~t Jeg har er- det er Iallfall den dnvfJ:ær sielt i betraktning av at den
utenfor gallerivinduet. Vi så ning de rakk. Det kunne vel, kjent og arbeIdet for dette som har drevet meg, og Jeg I ble brukt til å dømme landsut og oppdaget et fly som neppe heller være noen Inye Guds rike, og det er det tror ikke, om man har mak- menn fra liv frihet og forvar skarpt forfulgt av et an- grunn til å demonstrere slik som har drevet meg, sam- ten i samtiden, at man der- mue.
'
net fly. Det siste var tydelig- form for «mot» som de pres- men med min fedrelands- ved kan slette ut minnene
vis tysk og det beskjøt det sefolk som satt trygt i kjærlighet og min pliktfølel- hos de kommende slekter.
første livlig. Begge fly var Stockholm krevet. De fire se. Jeg mener at her settes
Jeg vet at jeg vil bli objek- belyst og kommet fram. Det
ikke mere enn ca. 100 meter britiske fly snek seg inn mot man overfor noe mer enn tivt bedømt efter jussen, er ikke kommet frem, bakfra oss. Så hørtes dumpe Oslo i lav høyde bak en ås Harald Haarfagre og Hellig men jeg vil også be om at! grunnen for vårt arbeid: de
bombenedslag og samtidig og forsvant igjen umiddel- Olav.
man tar hensyn til de gamle makthaveres forsømgikk det flyalarm.
bart efter å ha tømt sine
Man kan dømme meg om kjennsgjerninger som jeg meIser, som jo er de som
Det var jo påbud om å gå bombelaster. Ett av dem ble man det vil, men man tar har pekt på ellers. Jeg me-! har den virkelige skyld i
til tilfluktsrom under fly- notorisk skutt ned og et an- dermed en blodskyld over ner, at i denne sak er· denne sak, og ikke meg. Mialarm og en av de tilstede- net sterkt skadet. Tyskerne det norske folk. Jeg har ik- kjennsgjerningene ikke blitt ne innerste beveggrunner og
værende partifunksjonærer hevdet at også et tredje gikk ke gjort noe som fortjener I ~ilstrekkelig belyst. Det er ~ot.iver har jeg anty.det, .og
henvendte seg til Quisling, med under dette tåpelige hverken død eller fengsel. Ikke på noen som helst må- Jeg fant det å være mm plIkt
men ble avvist og Quisling demons~~asjonsan~rep uten Jeg frykter ikke døden for te k~mmet ri~tig frem, mitt å antyde det for Norge~
fortsatte umiddelbart sin ta- noen mIlItær hensIkt.
meg selv. Jeg beklager den arbeIde, vår mnsats - på I Høyesterett og derved ogsa
le mens bombenedslagene
Siegfr.
for mine nærmeste, og jeg ingen som helst måte riktig for det norske folk.
o

••

SN

O

o

I

Ult

f :lg

I

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

LØRDAG 7. NOVEMBER 1970

FOLK OG LAND

SIDE 8

For uOK'doDlmen
(Forts. fra side 4)

dette, og det er i aller høyeste grad negativt. En kan
trekke frem grunner i hope·
tall, men disse er vesentlige:
FN ble skapt av stormak·
tene for egen vinnings skyld,
og det prinsippet har de ik·
ke fraveket.
Den vestlige verdens interesser er for en stor del
blitt ivaretatt av politikere
som tilhører og har tilhørt
det internasjonale demokratiskliberale «frimureri», og
disse har nesten lykkes i å
trekke de interesser de er
betrodd ned i rennestenen.
Disse politiske selvfor·
nektere og redeskjendcre
har vært villige redskaper
for en mengde sandkasse·
og kullbingestater i Afrika
og Asia, hvis terrordiploma·
ti ovenfor de få ennå rester·
ende hvite nasjonalstater og
utpressingspolitikk overfor
den vestlige verden gene·
relt, har båret rike frukter.
De har gjort FN til et red·
skap for den internasjonale
pOlitiSke underverden, som
støttet av opportunistiske
renegater av alle slag, har
bragt den vestlige sivilisa·
sjon til gravens rand. Den
råtne lukt en kjenner fra
det pestfengte kadaver FN
har utviklet seg til, burde
begynne å rive i nesen selv
på den mest standhaftige
demokrat. Men etter alle
hyldningstalene å dømme,
er den politiske luktesans
dårligere enn noensinne.
Det er bare å håpe at de
vestlige nasjoner som en·
nå er seg sitt ansvar be·
visst, danner sin egen inte·
resseorganisasjon utenfor
FN. Så vidt man kan se er
det den eneste løsning på
et problem som til slutt kan
komme til å dreie seg om
den vestlige sivilisasjons
være eller ikke være.
E.

ERDEN
IDEN

FHV. NORSKE TYSKER Tyrkiet. Og at Israel hilste
Willy Brandt har vi ofte hatt Nassers dØd med tilfredsi rute når det gjelder alt, anledning til å beskjeftige het har den fhv. israelske
det rare the Establishment oss med. Nå leser vi i et le. general Ezer Weizmann (til
foretar seg. Derfor forundrer I serinnlegg i en tysk avis: nylig medlem av regjerin·
det vel heller ingen at nett; I«Er det ikke et paradoks gen) gitt uttrykk for: «Nasopp den selvbestaltede sam· når bundeskansler Brandt i sers død er til fordel for
tidshistoriker og «nazifien· Bayern dirigerte et orkes. oss. - - Det vil nå kom·
de nr. 1» Løberg har fått ter som spilte «Alte Kamera. me en forvirrillgens tid.
Olavskorset. Hvem skulle den»? Hans gamle kamera. Egypterne vil kanskje være
være nærmere til å efter· ter finner man vel bare i dumme nok til å foreta ett
følge salig Berggrav, om Norge.» Dertil er å si at eller annet ved Suezkanalen.
hvem en ondskapsfull kari· Frahm vel hadde noen kjen. Gjør de det vil de komme
katurtegner skrev at før ninger i det gamle rødmen. til å angre på det.» Så det
hengte man røverne på kor· de Arbeiderpartiet i før. er nok ikke noe iveien med
set, nå henger man korset krigstiden, men ellers var fredsviljen i Israel.
noe krav for å bli kunstner på røverne.
det vel norske emigranter i
*
- ifølge Morgenposten rek~
*
Sverige som var hans egent·
ker det med tre lange under·
lige kamerater. Han hadde MISLV K
bukser og en snor - det var
jo selv stukket av fra sitt
K ET BOIKOTT
bl. a. hva som ble presentert SKAL MAN BEDØMME
fedreland og krage' søker
Som vi før har vært inne
som kunst på en utstilling. Odd Nansens bok efter Jo· som kjent mage.
på har mektige amerikanske
Det tredje punkt som nev· han Borgens anmeldelse i
*
zionistorganisasjoner opp·
nes i brosjyren er strenge. DAGBLADET, så er den et
fordret til boikott av pa·
re straffereaksjoner overfor trist bevis på at eplet dog
sjonsspillene i Oberammer·
forbrytere. Det foreslås at undertiden faller riktig langt NÅR VI ELLERS NEVNER
gau fordi man ikke vil kor·
straffearbeid må tas i bruk fra stammen. Det ser for den velfødde sosialisten rigere skriftens ord efter
i større utstrekning enn i oss ut som denne sin pappas
jødisk diktat. Og naturlig·
dag.
sønn ser det som en hoved. Brandt, så har vi et tillegg vis ble Lufthansa så vett·
Grunnen til at akkurat oppgave å sverte den mann å komme med når det gjel· skremt at det øyeblikkelig
disse tre punktene er nevnt som dog bevislig -var en av der det nye kostbare bade· underkastet seg de zionlst·
er at disse ikke finnes på Fridtjof Nansens nære med. anlegg ~an har lat! instal· iske ordrer i den anledning.
noe nåværende partis pro. arbeidere og utøvende hånd lere fordi det gamle .Ikke var p?blikum har dog tydelig·
gram, til tross for innhol~ i en innsats for nødlidende godt nok for så ~mt folk. VIS nærmest tatt boikotten
dets opplagte riktighet. Det mennesker som eh vanske. Også de? venstrevr~dde bun· som en oppfordring til å
står videre at aksjonen ikkEt lig finner sidestykke til El. despr~sld~nt
Hememann, besøke Oberammergau. Ar·
er noen dekkorganisasjon ler kanskje det er J~han som VI nylIg hadde æren av å ets besøk har iallfall satt ny
for andre politiske grupper. Borgen som setter Nansen- få besøk av har latt seg opp· rekord med 530000 flere be·
inger. Til det vil jeg si at sønnens ord på skruer og f~amme av Ka;merat Brandt søkende enn noen gang før.
både punktene og selve ord. gjør sparkene til Quisling til å fornye Sitt badeanlegg Antall tyskere og østerrikere
lyden i dem minner sterkt og beretnIngene om eget med anskaffelse av et nytt steg beskjedent med 150000,
om den aVLsannonsen «Nor. mot i samme forbindel. svømmeba.sseng. Og . efter· men til gjengjeld kom det
ges nasjonale parti» hadde. se til noe aven hovedsak? som han JO er statSSJef og ialt 185000 flere amerika-ne·
Nå var dessverre dette for- Som man vil forstå har vi Brandt bare e~ sølle kans· re og engelskmenn. Det ble
søk på å skape et nytt nasjo. ikke selv lest boken, og vi ler, så skal Hememanns ba· foretatt en undersøkelse
nalt samlingsparti dødfødt. tenker såvisst heller ikke å deutstyr koste det .dobbelte med spørreskjemaer blant
Det ble med det ene møte i gjøre det efter Borgens in. av Brandts, nem!l~ rundt de besøkende om de mente
«Gamle Rådhus», men siden troduksjon. Alt dette er jo regnet en kv~rt mlll!on kr~. teksten burde endres i rethar Nasjonal Ungdomsfylk. gammelt nytt fra de for. n~r. Kom ~å Ikke å SI at SOSI· ning av det zionistiske kra·
ing tatt opp det arbeid som stokkede hatapostlers leir allsmen Ikke blomstrer i vet, men 99 % erklærte seg
jeg håper vil føre til et nytt hvor den myrdede norsk~ Bund.esrepublikken. Nå ven· tilfreds med det som var.
nasjonalt alternativ i norsk partifører synes å spøke ter VI bare J?å at. d~n frem· Bare 1 % ytret kritikk.
politikk. Men skal det lyk. stadig i slette samvittighe. mede. fug! .1 sosIalIstredet,
*
kes må man samle alle or. ter. Ifølge Borgen skal Odd utenrIksmlmster Scheel, iall·
ganisasjoner som har det. Nansen ha frabedt seg at fall får en skarve dUSj med
samme mål til en enig og i Quisling misbrukte farens gulltut.
*
sl~gkraftig organisasjon. En' navn. Men er det tilfelle og
FO LK LAND
En brosjyre forfattet av slIk organisasjon håper jeg det bare resulterte i at Quis.
OG
0.venst~ende bevegelse var å bl. a. vil ta på seg' den opp. ling i likhet med Hitler fikk ISRAEL OG NASSERS DØD
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
fmne I mange postkasser gaven.~ange kanskje vil kal. et r~serianfall og klatret i Dagspressen her hjemme
Telefon 377696
forleden. De tre hovedpunk· le pOlItisk selvmord, nemlig portierene, så må det da· har bragt nokså friserte mel
Boks 3214 - Sagene
tene som var nevnt i bro~jy. ~ rehabili~ere.Nasjonal Sam· iallfall være et bevis på at I dinger om reaks'onen
ren var for det første u·hJelp lmg og gl Vldk~n ~uis~ing h~n var usedvanlig langmo./ Nassers død i I~rael. F~r 7;:Sd:tSj~ans~t 10T~~~d~. 1~~
sp.ørsmålet,. Noe som er den rette plass I hIstOrien. dlg som lot fornærmeren eftersom Nasser jo hadde Mandag og lørdag holdes kon·
blItt ytt~rlIgere ~ktualisert. - «Vår gjerning og vår uantastet?
godtatt den amerikanske toret stengt.
av det s~ste budSJettforslag kamp må være gjennom*
«fredsplan» og Israel som·
hv?r u·hJelpen økte betrak· trengt av det sanne nasjo.
kjent er såre fre'dsvennlige
Redaktør Melsom kan bue
telIg. Br?sjyren nevne~ bl.a. ~ale,. - aven dyp og ekte VI VIL IKKE AKKURAT
måtte det i norsk press~ påregnes truffet efter forutgå.
at det pa syv år er blItt be· I lIvsanskuelse, - av handle·
fremstill
rk t·
l
ende avtale.
vilget over 800 millioner til' kraft og offervilje»
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Frankrike, Belgia, Spania og i ___________
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fatt med den norske nobel.
komiteen eftersom den ikke
har klart å finne en eller
annen halvskrullete kommu·
nist å tildele fredsprisen.
Hva går det av Mor Ase?
Isteden har man valgt en
ganske alminnelig upolitisk
skikkelig amerikansk pro.
fessor av nOlisk herkomst
med spesialitet kornfored·
ling. Hva skal man ikke opp.
leve!

«Aksjon for ny
politikk»
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