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Bans S- Jacobsen krever 'gene«Minoritetene skal respekteres» ral Rosc:her-Nielsen gransket
(KJELL BONDEVIK)

Undervisnings- og kirkeminister Kjell Bondevik ga
uttrykk for noen beundringsverdige retningslinjer
(22. okt. 1970) på Kirkeakademiets møte, og det er
grunn til å understreke dem
akkurat nå da atferden til
norsk akademisk liver under mikroskopet, her hjemme og utenlands. Når det
skrikes opp over hele landet
i pressen fra Dagbladet og
VG (5. sept.) til Arbeiderbladet (5. ,sept og 11. okt.)
mot efterforskningen og
fortolkningen av norsk samtidshistorie ved kriminalpolitiet (adjutant Th.Haukenæs). (Se min artikkel «Politistaten Norge! », Folk og
Land 10. okt. 1970).
Bondevik sa:

Hans S. Jacobsen har 27.
oktober sistl. sendt følgengen, var kravet om et de skriv til Justisdeparteraskt rettsoppgjør med mentet ved dets sjef, statsalle som hadde gått i fien- råd Endresen:
dens tjeneste, klart formuVedr. den offentlige granlert. Etter de oppgavene sking i «Hartmannsaken».
man satt inne med ved fri- Gransking av general Rosgjøringen ville rettsopp- cher-Nielsens
forbindelse
gjøret måtte omfatte 40- med
våpenstillstandsavta50 000 saker. Tallet kom len 10. juni 1940, og hans
senere til å bli langt hØY- tidligere rettslige forklarinere. I slutten av 1945 ar- ger i saken mot professor
beidet nær 5 000 personer Ragnar Skancke høsten -47
med rettsoppgjøret.»
og i Jacobsen-Løbergsaken
mars 1969.
Denne uttalelse reiser
mange spørsmål. Ifølge inJeg anmoder Justisdeparternasjonal lov var «regje- ternentets sjef å foranledige
ringen i London» ikke «lov- at general Roscher-Nielsens Jacobsen synes det er viktigere å
lig» i det okkuperte Norge forbindelse med og forklar- granske Roscher-Nielsen enn Sverhvilken autoritet den enn til~ inger om våpenstillstandsre Hartmann
la seg selv (som institusjon) "avta!en. (<<kapit:ulasjonen»)
utenlands.
«Hjemmefron- 10. JUnI 1940 blIr etterfors- forsvarssjef, i Trondheim
tens ledelse» var ingen ket med etterfølgende retts- denne dag; denne hadde
«myndighet» i det okkuper- lig forklaring av generalen, igjen fullmakt/ordre ifølge
te Norge om man strekker eventuelt siktelse mot ham. vedtak av Konge og regjerlov eller- fantasi aldri'""Sa
Det er klart· i dag at I mg om våpenkrigens opplangt. «Raskt rettsoppgjør» Roscher-Nielsen har avgitt hør. Fullmakten ble telegraer det samme som «sum- en faktisk uriktig forklar- fert på tysk til den norske
marisk jurisdiksjon», spesi- ing om forholdene omkring legasjon i Stockholm og er
elt når det administreres avtalen med den tyske gjengitt i offisiell svensk
gjennom «særdomstoler», i overkommando ved våpen- publikasjon etter krigen. At
ethvert
vestlig
juridisk nedleggelsen 10. juni 1940 - det var sådan fullmakt om
sprogbruk og er ikke foren- som han undertegnet som, total kapitUlasjon fra Konge
(Forts. side 6)
fullmektig for den norske! og regjering er bekreftet av
oberst Munthe-Kaas i hans
bok for et par år siden om
kampene i Nord-Norge. I
statsrådsprotokollen for -40,
beroende i Riksarkivet, er
intet anført om fullmakten.
Formentlig er statsrådsmøtene på flukten nordover
ført på spesialark, og bevisst
ikke medtatt i den senere
innbundne protokoll. Pro-'
fessor Skodvin har i sine sene re bortforklaringer - han
var regjeringens og NRKs
oppn~vnt~ offisielle «samtIdshlstonker» - erklært at
kapitulasjonsfullmakten bestod i en skrivelse fra en
underordnet departementskontormann til Forsvarssjefen. Jfr. hans «historiske
innledning» til den offisielle
tykke bok om «Rettsoppgjøret» forelagt Stortinget for
5-6 år siden, og hans innledningsavsnitt i publikasjonen fra «Samtidshistorisk Forskningsgruppe» 1967.
Man har som offisie1i
norsk stillingtagen lanseN
kapitUlaSjonen som uteluJ;
kende vedrørende 6. Divisjons kapitUlasjon på' BjørMannen som snakket om å forråde slft land! SlIk NA11UNbN ser nefjell, til tross for at det

O

AV RALPH HEWINS

I en henvendelse til Justisdepartementet

Smukke talemåter er ikke nok, herr
Bondevik

I

SN

fra 1941 og fremover, slik
protokollene til dens justiskomite viser - med ansvaret til syvende og sist hvilende på justisminister Terje
Wold og flyktningeregjerin«Kulturpolitikk er det gen.
glllill1i.e~gei1ue ek. .lii;;:;nt l' Den.'fle provisoriske lovall politisk virksomhet i givning, som aldri ble kunnet samfunn, og en kultur- gjort da den ble utferdiget
strategi er grunnleggende' og derfor var ukjent for det
for all planlegging - -» norske folk hjemme, ble
«Alle minoriteter skal strødd sand på av juristene
respekteres og ,sikres de- og Stortinget, fra hvem pomokratiske rettigheter - tensielle ofre ble utelukket,
vi må sørge for en allsidig og resultatet var «rettsoppdagspresse og en kring- gjøreb>. Lovgivningen var tilkasting som vokter seg for bakevirkende, i strid med
konformitetspress vi Grunnloven (den skrevne
trenger saklig forbruker- norske konstitusjon), og
opplysning, gode og frie dødsstraffen ble gjeninnkår for kunstnerne og fri- ført efter å ha vært stilt i behet for forskningen.
ro i fredstid siden 1851. Alt
«Retten til personlig dette summerer seg opp til
tro og overbevisning må en massiv fornektelse av det
styrkes - -» «Bare den som forståes ved «kultur» i
som selv har en overbevis- et vestlig demokrati og avning vil kunne forstå at an- visning nettopp av de verdre kan ha en annen, og dier Bondevik priser. Om
først da blir toleranse en det vitner 35 dødsdommer,
umistelig verdi.»
nesten 100000 «!andssvik»(Aftenposten 23 okt Mine saker og omkrmg 60000
uthevelser)
..
,straffede. Alt ialt omfatter
Landssvikkartoteket
omkring
130000
navn.
Teorien er fin. Men hva
med praksis?
I henhold til A-magasinet
Til å begynne med: Kan (3. okt. 1970), som siterer
NOEN nordmann med hån- Einar Gerhardsen:
den på hjertet være enig i
«Det ble tidlig gjort
dag i at Bondevikl4l retningsklart, både fra regjerinlinjer har karakterisert nasjonens «politiske vir~som
gen i London og fra Hjemhet» gjennom de siste 25 år?
mefrontens ledelse, at de
lovlige norske myndigheJeg tviler på det.
Selve grunnlaget for den
ter ville sørge for at de
norske stats politikk siden
som hadde forrådt sitt
land ville bli straffet hur1945 har vært de diskriminerende provisoriske fortig og strengt. I alle de utordninger trukket opp av
kast til etterkrigsprogram
the Royal Norwegian Govsom ble utarbeid~t på forskjellige steder under kriernment in Exile i London
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ham -

etler kanskje rettere så ham.
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". Norge og Fellesmarkedet

Stor sammenkomst for
SS.Panzerregiment
«Wiking»

Likviderin;:en __

(Forts. fra side 5)
re tid vært mistenkt for å
:" Herr Redaktør.
sjon. Hvad ville skje med
V. Aker. Mordet ble utført ha angitt norske patrioter
., \le har hatt en rekke frem- Norge hvis vi fikk Bratteli I Rippberg ved Amorbach av flere menn som ringte til Gestapo mot betaling.
xagende, skarpe og vittige til statsminister?
til våren.
på døren. Da han åpnet dø- Etter å ha skygget vedk. en
ieHere i Folk og Land, som
Hvordan kan De med DeTil våren, nærmere be- ren ble han drept med flere Itid fikk man sikre beviser
jeg har lest med stor for- res beste vilje, anbefale at stemt 15. og 16. mai 1971 skudd fra maskinpistoler. for hans skumle trafikk, og
nøyeise. Desto mere skuf- vi nasjonalsosialister skal gi vil det bli arrangert en sam- (Fra «Valdres» 28. nov. -44). han ble grepet nettopp som
fende er den leder som of- vår stemme til et parti som menkomst for tidligere sol- ytterligere opplysninger: I han skulle overlevere Gefentliggjøres i nummer 20 verken er nasjonalt eller dater fra Panzerregimet 5 «Liket har en rekke sår i an- stapo materiale til nye arav bladet. At noen nasjonal- sosialistisk. Glemmer De at
siktet og i hodet. Ett skudd restasjoner. Under et etter«Wiking».
Møtet
åpnes
15.
t
t re føl gend e f orhø r ved gl'kk han
sosl'all'st kunne tro at det A.P. går I'nn for norsk med- mai
kl. 15 i Gemeindehalle er gått inn over d evens
skulle komme noe godt fra lemsskap i E.E.C.? Et skritt i Rippberg bei Amorbach øye, tre skudd gjennom høy- sine forbrytelser og dødsen borgerlig regjering, for- som ikke kan tjene andre (Odenwald) nær autobanen re kind og munden, to gjen- dom ble avsagt og fullbyrdet
bauser meg, og at man kan formål enn de norske og Frankfurt _ WUrzburg.
nom halsen, et gjennom den straks etter. -»
vente noen «oppreisning» utenlandske kapitalinteresSammenkomsten er be- høyre og tre gjennom den
derfra for oss «1andssvike- ser. Selvfølgelig skal vi ikke kjentgjort i «Der Freiwilli- venstre skulder, to gjennom 6. Bøvard Sprekkenhus,
re» forbauser meg enn mere. stenge oss ute fra verden og ge» for oktober 1970 og det brystet, ett gjennom den Tretten i Gudbrandsdalen.
Norske nyheter fra LonDisse menneskene har da selvfølgelig skal vi tåle ut- oppgis at man kan bestille høyre hånd og tre gjennom
vel mere enn nok med å lendinger i vårt land. Men
.
d
den venstre.» På åstedet fant don, tirsdag 27. feb. 1945,
renvaske seg selv, ettersom vi vil selv bestemme hvem kvarter ho~ Frem enver- man ikke mindre enn 23 pat- Stockholm, NTB: Etter hva
historiens kvern maler vi- som skal få komme hit og kehramt RI~pberg (Rat- ronhylser, kaliber 9 mm og det opplyses fra Oslo til
dere.
hvor de skal få lov til å opp- haus), 6969 RlppbergjOden- en hylse, kaliber 7,65 mm. svenske aviser ble det freMen hvorfor denne ren- holde seg. Det er verken wald. Arrang~mentet ledes Måten mordet er begått på dag kveld forøvet et attenvasking? - Er det ikke Roma-traktaten eller Brys- av Darges, Muhlenkamp og og ammunisjonen som ble tat mot den kjente jeger
knekkende likegyldig om de sel som skal bestemme det. Dr. Renz.
.
brukt viser tydelig at den- Bøvard Sprekkenhus, Tretfolka kåller oss for «1andsNå må alle gode krefter
Sammen~omsten VII væ- ne forbrytelse er utført av ten, Gudbrandsdalen. Han
,svikere» eller ikke? - Vi er samles i Norge og vi må slik- re av stor ~nteresse for nor- politiske terrorinster. (Ind- ble skutt ned i sitt hjem.
da ikke de eneste som har ke våre gamle sår. Heldigvis ske frontkjempere efte:som re Smaalenenes Amtstiden- Attentatet ble foretatt av to
lidd blodig urett. Tenk på finnes det gode krefter i ar- s~ man~e av dell?- gjorde de november 1944.)
menn som dagen i forveien
Tenk på beiderpartiet også og stor- tjeneste I dette regimet.
hadde oppholdt seg i nærsjøfolkene.
Nortraship? tingsmann R;ielland sa det
4. Kriminalkonstabel Angell heten av Sprekkenhus' hjem.
Einar Abere:
ble drept av pistolskudd, i De ble iakttatt av. folk på
Selvfølgelig er jeg enig i så riktig da han nevnte at en
alle skritt som blir tatt for konstellasjon av A.P., S.P.
•
Oslo 4. februar 1945. Draps- stedet, heter det 1 meldinå klarlegge historien slik at og Sos. F.P. ville bli en god
in Dlemorlan
mannen ble fakket, dømt til gen. Fredag kveld gikk de
de virkelige historieforfals- regjering for landet. Me~ fri
Einar Aberg har inngått døden og skutt. Hans vita: inn til Sprekkenhus og kort
kere kan bli trukket til an- og bevare oss for arbelder- i det tysta ledet. Den mycket I F. J. W. S., født 13. juni 1921. etter kunne man høre to
svar (sammen med løgnere, partiet med regjeringsmak-I valkande
bokforIaggaren Bodde i Oslo, var medlem I skudd. Spr~kkenhus ble
dokumenttyver og andre for- ten.
från Norrviken, f.d. redak- aven kommunistisk terror-' først truffet I hodet, og da
brytere naturligvis). Men i
Et eller annet ~~lt må det tOren på «Hammaren» m.m., gruppe som opererte i. han forsøkte å komme seg ut
dag har Norge viktigere være med de polItIk~re ~om ar icke mer. Sedan trettio- HOkksundtraktene i 1944.: gjennom døren, ble han
ting å foreta seg enn å ren- med åp.l'le øyn~ VII gjøre talet har kamrat Aberg (Kilde: «Vald!es»)
skutt i ryggen. Skudd~ne ble
vaske oss. Jeg tenker på den Norge til koloru. kampat fOr'nordmannaanda
avfyrt med en amerIkansk
overhengende fare som tru-I
Vera Grønlund _ och han fOljde val Svan
5. Mord
I pistol, heter det i den tysker oss ved at uansvarlige
Bondes kloka ord från 1891:
N k
h t
f
L
kontrollerte meldingen, og
politikere vil ha oss inn i
*
«Det ar ej blott en rattighet
or~ e ny e er ra. on., hele utførelsen «vitner om at
E.E.C. - Forsøk å forestill
Når.. det gjelder spørsm~- utan fastmer en dyrbar pligt don, tirsdag den 4 .. aprIl -44, vaneforbrytere har vært på
Dem hvilken side Quisling let om Norges eventuelle tIl- fOr hvarje svensk att hafva nr. i20~, kl. h12 .O\t t F
ferde.» «Det er ingen tvil om
ville stått på i den forelig- slutning til E.E.C., så er vel ett klart øga fOr sitt lands N« nglvefd e~re:.
r~ I' at dette umenneskelige drap
gende situasjon. Jeg er over-I' våre lesere klar over at det intressen och uttala ett .orge me. es a no en 8;n vil skape en kraftig reaksjon
bevist om at han ville stillet ingen meningsforskjell er varningens ord i ratt tid då g~vert nylIg bkle UStk~dt~hkg- i Gudbrandsdalen,» blir det
.
f or f oIkeb eve- me1
1 'Innsend eren og re - han tror sig se någon fara
'
gJor
IS de f remh evet·I nazls
. t enes k omseg I. spissen
om
'k' av nors.e.pa rIO V
~o~~:~J:a~:~o~:;. i ~O~ mentar til hendelsen.»
gelsen mot E.E.C. Dette må daksjonen. Vi har fra ~ør~te for fosterlandet.»
være klinkende klart for oss stund, og av forskjellige
- Ja det stod tidigt klart å Id
h dd . 1
. " ,.._ .............., ..........__
:som ærer hans minne og v~, grunner, tatt aVistand fra fOr ka~rat Aberg, att vara rsa eren, og a e I eng"'
må handle derett~r. Har v~ n?rsk deltagelse. N~r. det beredd på fOrsvar av faderi KRI ST NE VEN N ER
klart oss i 25 år sa klarer VI gjelder hva .som er Viktigst, nejorden. Jag tror aldrig, gagnande arbete. lcke ens Har du lyst til l treffe gamle VeRsaktens resten. Og vi har så synes VI nesten at en att Nordens innebyggare kan infor fangeisehot tvekade ner i et lpent miljø? _ Kristne
hatt den glede å se sannhe- urettsstat som ikke vil ord- så helt fOrstå och vardesatta han. Sanningen skulle kom- Ven1fer møtes den før-ste fredag
ten demre for ungdommen! ne opp med. dokume~tert det arbete han utforde. For rna landets soner och dott- hver mlned i Colletsgate 43. Etter
ihvertfall.
. I gammel
urett
det var ett mycket stort och r at'll
en tale er det bevertning og anr l de1 ...
t
åffortJ~ner
t
t Ikke
- Jeg er også d
yp uerug stor anne enn
orsvInne
Kamrat Aberg kommer att ledning til selskapelig samvær.
med Dem i Deres karakteri- i den europeiske lapskausen
namnas vid siden av sanl
E.E.C. eftersom vi jo tilhØMøtetid k. 19.15
S tikk av vår statsminister. merket Roma.
ningskamparna:
Barthold
Heldigvis tror jeg at vår
Det kan naturligvis sies rer Commonwealth selvom Lunden, Willy Grebs, Wil- _ ......_ ..............___...._...._
kjære statsminister står på meget om statsminister Bor- en prøver å skjule det for heIm Liljencrantz, Olof orTannlege
to solide norske bein og nok ten, og det har det da også folk. «De hvite seil» har som strom, Elias Laurell, Tage
kan tåle en lusing eller to. blitt gjort. Vi hører avgjort kjent bragt oss «vår ære og Jonsson Knut Hallonsten, M ART I N KJE L O A A S
Et sitat fra en kjent bok, ikke til hans beundrere, vår (av)makb>.
och Elof Eriksson.
Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
Maos lille røde, kan også men vi under gjerne andre
Og til syvende og sist har
_ Jag ar tacksam, att ha
Telefon 334900
passe på hans situasjon: en annen mening.
vi heller ikke anbefalt Brat- haft kontakt med kamrat ........_._......._•••_ .................................
{(Det er bra om vi angripes
Når det gjelder Bratteli teli som statsminister. En Aberg _ och jag vill alltid
Månadsbladet
av fienden - - ---'- og enda kontra Borten som statsmi- annen sak er at hvis Arbei- minas honom, som en av de
FRIHUGbedre er det om fienden ret- nister, så kan vi ikke se at derpartiet tar. initiativet til trofastaste jag mott. Jag vet,
.
ter ville angrep mot oss og det vil ha noen betydning i å gjøre den gamle urett god att hans sista tankar var:
Upolitisk og romsynt or·
tilsverter oss fullstendig, sammenheng med tilslut- igjen, så har det iallfall i individens och folkens sjalv- gan for sunn og nasjonal kul.
uten å tilkjenne oss en enes- ning til E.E.C. Det er Stor- motsetning til de borgerlige forsvar.
tur, med artikIar om helse.
te god egenskap - -». De tinget som avgjør det, og vi partier vist en anstendighet
S. Lundehall
og samfundsspørsmål, spa.
ville angrep som iden sene- kan ikke se at den såkalte som vi skulle tro også vil få
nandefylgjetongar,diktm.m.
re tid er rettet mot statsmi- borgerlige regjering har sin belønning av velgerne. ,....\ ,......, .._ _ _ _ , .., .. Fritt ordskifte om dei mest
nisteren beviser bare hans gjort annet enn å snøre oss
Og det har vi understreulike emne: - Arspris kr.
motstanderes grenseløse av- mere og mere inn i Felles- ket.
ANNELIESE p AROW
30,--. Postgiro for bladpengar
makt og ondskap. Vi skal i markedets garn. Og dessEfter:som det er en av
TANNINNSETNING
80 821. Prøvenr. mot kr. 2,50
være glade for statsministe-I uten vet Vera Grønlund like våre ledere Vera Grønlund
Trondheim
i frim.
rens balansegang, det kan godt som oss at det til syv- angriper synes vi denne Gisle Johnsonsgt. 5 _ v/LadeUtgjevar: Erling Seim,
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LØRDAG 21. NOVEMBER 1970

Og så kommer Hedem:

LAND

. UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON

""':\ «QUO vadis Norwegia?»

Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

BOKTfENESTEN effektuerer
bestillingene til uken

omstendighe............................................. terForskjellige
har gjort at det har truk-

Skudd for baugen:

lvisdøden har rammet også
FRIlORD
Riitger Essens nasjonale og uavhengige blad må innstille.

ket svært lenge ut med å få
ferdig den konsentrerte samlede utgaven av avdøde
prost Hedems skrifter og artikier. Han var som kjent
levende opptatt av urettsoppgjøret og myndighetenes
ulovlige og grunnlovsstridige opptreden i forbindelse
med dette. Og da han også
var en uredd stridsmann tiet
han ikke, som så mange andre, til uretten. I krasse ordelag, i hefte på hefte og i
artikkel på artikkel, ja i henvendeiser til Stortinget og i
foredrag sa han sin mening
om ulovlighetene. Mesteparten av de skrifter han utga
var ved hans død utsolgt og
det var også nødvendig med
en bearbeidelse av det samlede stoff, hvor det naturligvis forekom gjentagelser.
Det var dette arbeide med
en bearbeidelse og konsentrering av prost Hedems
skrifter i kampen mot urettsoppgjøret Store Bjøm
forlag tok på seg å forberede
og å utgi. Selv ble Hedem
revet bort slik at han ikke
fikk gJ·ort det, men han ga
forlaget sin tillatelse og sin

Eftersom vi i forrige num- rammet av det danske
mer rettet en appell til våre «rettsoppgjør».
venner og lesere om ekstra
Men i Sverige er det vergodvilje i forbindelse med re. Like lenge som FOLK OG
AFTENPOSTEN har fOrbauset jøssingverdnen med å
abonnementsfornyelsen så LAND har Rtitger Essens
gi plass for noen ukorrigerte innlegg også fra vår side av
synes vi det er grunn til å FRIA ORD kommet ut og
det norske jernteppet. Det'bragte således, som eneste norpeke på alle de blad som selv om bladet vel ikke hadavisdøden har rammet i det de så svært mange abonnenske avis utenom FOLK OG LAND, Hans S. Jacobsens
siste. Vi kjenner eksempler ter har man holdt det gåenklage til menneskerettighetskommisjonen i Strassburg i
fra ukebladene her hjemme, de. Det krevet dog en mesin helhet, og det lot til og med Jacobsen opptre som fylog vi tror ikke det er stopp get betydelig· økonomisk
kesmann uten gåseøyne. En kommer seg altså! Senere
med de avisdødsfall som hit- støtte i tillegg til bladpentil er bekjentgjort. Men også gene - det dreiet seg om
har det fulgt opp med en liten pressefeide mellom Einar
utenfor landets grenser gjør ganske andre beløp enn det
Syvertsen og professor Magne Skodvin, hvor også først·
det samme forhold seg gjel- FOLK OG LAND har måttet
nevnte har sloppet til med sitt syn på like fot med Skodvin.
dende. De store monopol- klare seg med - og bidraEnhver får legge hva han vil i disse tilsynelatende end·
foretagender, som alle er gene har man måttet kreve
rede signaler i AFTENPOSTEN, men det er jo alment
behørig ensrettede, blomst- sikret før man startet på et
rer og blir fete, mens de' nytt år. De siste år har det
kjent at bladet er en god værhane. Imidlertid er det ikke
små opposisjonsblad kjem- knepet med å skaffe tilveie
AFTENPOSTEN, men professor Skodvin vi har noe uopp·
per en nesten håpløs kamp. den nødvendige sum og når
gjort med i dag. For det får da være grenser for hva man
I Danmark vil nå det for- det gjelder inneværende år
kan prestere av historieforskning selv om en er blitt proholdsvis nye ukemagasin ble summen ikke nådd. Man
fessor.
«NB!», som det var så stor fortsatte dog likevel forsøksEinar Syvertsen har i nevnte feide med professoren me.
blest om, gå inn fra nyttår, vis i håp om at det skulle
for!yderdet. Det er da hYGg- komme inn mere, men nå
get klart, sindig og velskrevet påvist at den norske våpengehg å notere seg at var melder bladet at det har
krigen med TysklaJ:1d ble avsluttet i og med den siste
kollega REVISION synes å kommet med sitt siste numnorske kapitulasjon og den derpå følgende våpenstmklare seg og fortsatt vil kom- mer hvis det ikke skulle skje
standsavtale for verdenskrigens varighet. Det er jo nemlig
me ~t, vel takket væ~e øko- et rent mirakel. Rtitger Esden som interesserer ham i likhet med alle andre tidligere
nOI!llSk støtte fra tIlstrek- sen selv tar avskjed med sin
kehg mange av dem som ble trofaste lesekrets gjennom
NS-folk, fordi det er en slik våpenkrig straffelovens § 86
d e mange å r.
dreier seg om, og fordi de alle er dømt uløvlig og med
Is· el
Det er med stor bedrøvelurette hvis det ingen slik våpenkrig var efter Trondheims- VeMIgn seb· ·d t
t
så andre omstendigheter se vi hører at dette frittståen, ar el e var s ørre gjorde at det trakk ut. Man- 'ende og uavhengige svenske
avtalen.
enn opprinnelig tenkt og og- ge ble utålmodige og efter- opposisjonsblad med de høyVi kan neppe tro at professor Skodvin har vært i tvil
lyste boken. Og nå kommer interessante utenrikskronikom dette utgangspunkt og at det er spørsmålet om hvor-,
den altså efter hva forlaget ker og den kultiverte form
vidt våpenkrigen med Tyskland fortsatte - slik han utret- et nøytralitetsforsvar, men meddeler. Den skal efter det forsvinder. Det er et tap for
.
var kommet i krig med Tysk- som meddeles oss kunne fo- nasJ· onalismens sak l· en hel
t·elig h ar.h evd et d et n å r d e t f ant.es en a.nl e.d nmg
-. so.m Iland som følge av Nygaards- religge klar til utsendelse i verden.
er oppe til debatt. Man trenger JO nemlig mgen hIstOrIe-I vOldregjeringens handlinger. kom~ende uke.
På den annen side håper
professor for å kunne slå fast at noen fredsslutning mel- Det har jo ikke nevneverdig
PrIsen er kr. 18,- og be- og tror vi at meldingen om
lom Norge og Tyskland fant det ikke sted og har ikke interesse i forbindelse med stillinger kan sendes til I FRIA ORDs død kan gi våre
funnet sted til denne dag. På samme vis som det ikke er' striden om hvorvidt straffe- FOLK OG LANDS BOKTJE- egne venner og lesere et innt·
k 1
lovens paragraf 86 var an- NESTE F kt
sluttet noen fred mellom Tyskland og dets motstandere vendelig efter Trondheims. ra en u gjør r. trykk av hvor vanskelig sifra annen verdenskrig.
avtalen. Vi kan tenke oss at 1,30. Boken kan enten for- tuasjonen er for blad av denskuddsbet~les (helst over ne karakter og at de vil legMen når den· berømmelige norske professor Skodvin det kanskje hang sammen vår postgIro 16450) eller ge seg ekstra i selen for at
stilles ansikt til ansikt med spørsmålet om Norges fort- med de mislykkede forsøk sendes i oppkrav, men da FOLK OG LAND ikke skal
satte våpenkrig efter kapitulasjonen så svarer han som i fra tysk side på å ta norske kommer oppkravsgebyret i komme til å lide samme
.
'...
handelsskip i det tyske om- till
eventyret med «Økseskaft». Svaret ~Jeld~r I f?rmen Emar råde som prise. Eller det kan
egg.
skjebne.
Syvertsen, men har vel også et ~dn så lite SIktepunkt på kanskje henge sammen _
--------Hartmann?
slik en innsender i AFTEN- meddelte oss og ba oss noNeste nummer av Iallfall har vår professorale Don Quijote oppdaget at POSTEN hevder - med at tere, henvendte seg til Skod·
Folk og Land
Hartmann har gjort furore ved å gjengi visse dokumenter Tyskland gjerne ville bruke vin og i samtalens løp om. f k imil·
h I t kt t
. D·
. h
h en manglende fredsslutning talte påstanden om forsvun· kommer først om tre uker.
l a s e og ar ve en
a «so em mg muss IC auc som unnskyldning overfor ne dokumenter. Han spurte altså datert 12. desember.
haben.» Og så kommer han Gud hjelpe oss trekkende, med det nøytrale utland for hår- hva Skodvin hadde tenkt å Det blir siste nummer før
en faksimile han også! Nemlig et notat fra en ukjent sekre· de tiltak i Norge.
foreta seg for å bringe dem jul, men til gjengjeld blir
tær i Rechtsabteilung i øet tyske UD, som slår fast at det
Det får være som det vil for dagen. Dertil svarte pro· det et dobbeltnummer.
ikke er sluttet fred mellom Norge og Tyskland og at det med det. Men vi har nok fessoren at dokumentene
Uregelmessigheten
med
.
.
en høne å plukke med pro- slett ikke var bortkomne. tre ukers opphold skyldes
altså fortsatt l 1941 består en !ormell krig. Ak~urat som fess or Skodvin. Einar Sy- Han visste hvor de var, men dels tekniske vanskelighe.
om det er noen som har bestridt det! Det var JO nettopp vertsen antydet i et innlegg han ville ikke si noe «så ter i juletrafikken, dels gjør
derfor Quisling arbeidet så iherdig for å få istand en at professoren viste tilbøye. lenge bikkjeslagsmålet på. økonomien det nødvendig å
fredsslutning slik at Tyskland ikke kunne bruke en for- lighet til å holde viktige do- gikk».
innspare et nummer skal vi
mell krigstilstand som grunnlag for handlinger som ska- kumenter tilbake, noe som
Vi synes nok dette iallfall få endene til så noenlunde å
På
.
6 d· . . · · · d
1940 fremkalte en indignert pro· grenser sterkt inn på å hol- møtes.
det Norge.
samme VIS som . lVIsJon I JUnI agene
test fra Skodvin. Hertil er de viktige dokumenter borte
Vi håper våre venner og
foreslo at kongen og hans råd skulle forbli i Norge og få det å bemerke at Sverre på et tidspunkt da man har lesere tilgir oss dette, som
istand også en formell fredsslutning slik at norske inte- Hartmann både i Studenter· pusset kriminalpolitiet på er en dyd av nødvendighet,
res ser kunne sikres. Og slik riksrådsforhandlerne ville ha samfunnet og ellers har sagt Hartmann . for å granske og at de er riktig flittige
en fredsslutning da våpenkrigen var slutt
noe liknende som Syvertsen. hans historieforskning. Men med abonnementsfornyelsen
.
.
.
Selv kan vi tilføye at en tid- Skodvin foretrekker kanskje slik at vi får et godt grunnVI vet Ikke hva bakgrunnen kan ha ~ært for at den tyske I ligere norsk frivillig i RAF I en annen formulering? Jevn- lag å starte neste års drift
sekretær prøver å slå fast at Norge ikke bare hadde ført fra krigens tid, efter hva han før «Norge» og «nordmenn». på.
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KAMPSANGER FRA DENGANG:

FOR UNGDOMMEN

11.

Red.: Per Borge

Svært mange av de gamle kampsangene var rettet til
ungdommen, som rimelig kan være eftersom Nasjonal
Samling rett betenkt var ungdommens opprør dengang
mot the Establishment. En av disse sanger var den vi
her bringer:

Men nye slekter fødest der korp og dllllde gol
og "ye heimar reiser seg a1l grllset,
og bfWn; spring pd tlln att og tindrM i sol
og nye biørlHr syng si" song kring hIllei.

,
,

I den radikale verdensan· ! brødpolitikerne og deres på- , delt ut fredspriser til notorskueIse er politikk et totalt heng. Tvert imot, de har delt I iske bråkmakere og folke\
begrep. Den skal angå alt og ut fredsprisen til en person forførere. På tross av dette
~
J)
alle, og de radikale blander som en temmelig stor del av siste forsøket på å rette opp
'.
~
seg da også bort i stadig verdens befolkning kan tak- en morken fasade, sitter
1. Ung- dom, vær med. Det
ny - e Nor- ge kal - ler.
mer og mer under dekning ke for at de får sitt daglige man med det inntrykket at
\
av et difust begrep som de brød, med andre ord, en per- fredsprisen er paradoks i
#
J)
kaller
«samfunnsbevisst· son som i motsetning til det seg selv. Det har vel aldri
S
J.
het». Av redsel for å bli er· store gross av fredsprista- vært så mye bråk og uro i
or- den,rett-ferd, fred.
Kom da værrned, for
klært gammeldags og derfor gere virkelig har vært til nyt- verden som efter at den ble
bli plasert på museum, føl· te for menneskeheten.
innstiftet. Men hvis man
ger Kirken og dens organisa.
Hva har så hensikten vært fortsetter på den linje man
sjoner med som nissen på med dette? Den eneste for- ved den siste utdelingen har
, Fram for enar-beids-stat hvor klas - se - skil- let fal- ler,
flyttelasset og har kastet seg klaringen vi kan gi, er vel at, slått inn på, kan man jo
\
ut i en konkurranse med en ville forsøke på å rette skifte navn på prisen til No\
J). ~ J)
mer vanlige politiske orga· opp noe av det dårlige inn- beIs Brødpris. Den blir ikke
nisasjoner om hvem som er trykk folk har hatt aven noe tåpeligere av den grunn.
·Bon - de. ar-bei-der, bor - ger. kom vær med.
mest «samfunnsbevisste».
komite som stort sett har
E
Et høydepunkt, eller ret·
2. Plass for alle, plass for Norges ungdom,
tere sagt et lavmål, i dette A sat or Wo I d 9 a ard:
rottekappløpet er Kirkenes
plass til å ta, for landet vårt et tak.
Verdensråd's beslutning om
Vekk da med klassekampen, vekk med gammel fordom.
å yte økonomisk støtte til
terroristorganisasjoner i det
Fram for .en samling for vår felles sak.
sydlige Afrika. Dette er et
Siste telling i FN-regi av er dessuten det faktum at
klart brudd med den nøy· jordens folkemasser viste et papirbyråkrater produserer
trale holdning man venter totaltall på 3,5 milliarder. 'bare overflateløsninger som 3. Fram da på ny, smi sammen brorskapskjeden,
at Kirken skal ha til polio Jevnført med mellomkrigs- skyver problemkompleksenu stridssignalet går fra strand til strand.
tiske konflikter, og det fø· tiden betyr dette en tilvekst ne foran seg. Dermed øker
rer uvilkårlig til at det må på 1,5 milliarder bare i 1ø- disse i orrtfangog man fjer:I: Løft Soikorsfanennøyt og sverg så troskapseden,
stilles et stort spørsmåls· pet aven generasjon. Dette ner seg mer og mer fra en
vi svikter aldri Fører, Folk og Land : I:
tegn ved Kirkens funksjon bygger ikke på tilfeldighe- virkelig realpolitisk løsning.
som opinionsleder.
ter. Takten i økningen sti- Tilsynelatende virker melDet faktum at Kirkenes ger for hvert år, slik at nes- lomfolkelig samarbeid på
__________________________
. Verdensråd har sluttet seg te generasjon vil oppvise en FNplan alene til å forkludre
til rekken av internasjonale tilvekst på minst det dob- verdenssituasjonen, idet in- ger som .ikke tilsikter en
venstrevridde frontorganisa. belte; altså 3 milliarder til gen kan enes om effektive grundig dybdeløsning blir
sjoner, burde ha ført til at m.a.o. ialt 6,5 milliarder.
nyordninger av de globale videreført av et innfødt by- NY BOK FRA TYSKLAND
norske medlemmer meldte
Denne utvikling peker politiske. tilstander.
. råkrati som leker politikk
seg ut, eller i alle fall mot· markert i retning av ytter- . Orgamsert
verdenspoh- og interesserer seg mer for
Flere og flere tegn i tiden
er . som sin politiske posisjon enn viser at europeisk høyrearbeidet slike beslutninger ligere press på resterende tIkk ser mer og
innen organisasjonen. Dette ressurser i naturen. Dette er oppgave å øke forvlrrmgen for rasjonell statsstyring.
radikalisme begynner
å
har de ikke gjort. Riktignok nå nådd så vidt at store are- overalt. ~or1!uftens stem~e
Resultatet blir samfunns- komme seg av svimeltilstanhar man ut fra synet bedre aler er rovdriftet og under- som tar tIl gJ~nmæle ~tskJel" messig misforhold og spen- den efter 1945. En Enoch
sent enn aldri, satt ned en gravet i den grad at de er les som fasCI,sme, blIr over- ningstilstander som igjen Powell ,samler det unge Engkomite i sakens anledning, omformet til ørkenområder d~vet av kaosmakere som underbygger nye revolu- land bak sine faner, det fasmen det er å frykte at den· og ødemark, uten sjanse til VII mer galskap.
sjonsbølger og radikaliser- cistiske Ordre Nouveau står
nes innstilling bare viI mun· selvregenerering. IndustriInnledningsvis ble nevnt ingsprosesser.
opp som en virkelig maktne ut i den vanlige dosen aliseringsprosessen nyter al- befolkningspresset. Der er
Etterhvert har dette gått Ifaktor b~ant fransk~ studenmed tåkeprat, noe som bare le gode makters bevåkenhet en rekke tiltak forsøkt iverk- så langt at hvor før bevisste ter, og tIl og med l det okvil øke den skepsis man fø· . og beskyttelse og skyter yt- satt for å avhjelpe utilstrek- agitpropagenter alene rådet I kuperte
og veldresserte
ler overfor taletrengte kirke. termer fart med tiden. I keligheten av forhåndenvær- grunnen har disse fått følge yest-Tyskland er n~e t01!er
lige potentater, det være seg dens kjølvann forpe.stes at- ende ernæringsrnidler. Fra av internasjonale organisa- a hør~. I d~n1!e SItuaSjOn
statsansatte som legmenn. mosfæren daglig mer om- eksperthold overalt lovpri- sjoner som skulle sørge for hvor vm~en~ I~Jen be~ner
Historien oppviser tall· . fattende, og forurensni:r:gen ses industrfali.sering og ka- orden og fred i verden. Siste å ~la~e l ~IktIg retmng, er
løse eksempler på at Kir· av h3;vområdene er Iflg. pitalintensive investeringer skrik i hylekoret er at også e~ I~emesslg debatt og klarkens verdslige eventyr har forskmngsrapporter sa fre- som saliggjørende virkemid- kristelige foreninger opp- g~ørmg av største betydført til synkende prestisje n:adskreden. at ved år 1980 ler. Siktemålet er å løse fordrer til borgerkrigs-blod- nm~ .Hvordan har de nye
og av og til også til knall VII alt dyr~lIv være kreper~. landbrukskrisen og syssel- bad og broderrnord i folke- nasjonale retninger maktet
og fall for Kirken selv, og Der man ~~ke komn: er tIl settingsproble:t;Iet. Dessver- frigjøringens navn. Verdens- denne oppgaven?
.
når man ikke vil ta lærdom og får sterIlI.ser~ landjorden re løser dette lIte problemet. oppløsningen går til sine
I Vest-Tyskland, som VI
av dette, så er ens (Kirkens) med vandalIser~ng, bruker Bedringen i øk~momien fø-I ytterligheter og' settes det kjenner best, drive~ blant
tilstand ikke for «bevisst» å man havet som Jord~ns s~p- rer me~ ~eg ø.kmng av folke- i ikke inn voldsomme mottil- annet k~etsen omkrmg måkalle. Den er bevisstløs.
pel~unk. Norsk~ fISkerIer tallet Igjen l ~este rl!nde tak, så sprekker hele syste- nedsskrIftet NATION EUE.
befmner seg alt l faresonen. ~.g.a. fremgang l ern~rI~gs- met p.g.a. overekspansjon. ROPA og studentorganet
De internasjonale organer tIlhøvene og den hyglemske
Dette kommer vel også til DEUTSCHER
STUDENr ..edsp..is elle.. _ ? som er til for å forbedre situasjon.
å skje all den stund intet TENANZEIGER en meget
verdens velferd har ikke
Kapitalkrevende prestisje- gjøres
prisverdig, ideologisk beFor en gangs skyld har maktet sin oppgave. Iste- industrier prioriteres f r e m - '
visst analyse. Nylig er det
det norske Stortings Nobel- denfor samarbeid for å i- for naturlige nær-løsninger
fra samme hold blitt utgitt
komite utdelt sin Fredspris verksette grundige løsnin- såsom reorganisering av
en liten bok «Nationalismus
A BON NEM E N T·
heute: Junge Kritik» også
til en person som ikke til- ger som situasjonen kre- landbrukssektoren der prohører den kaste de selv er ver, er disse nådd kun til å blemets dypeste røtter lig-\
FOR NYE L SEN
kalt «Das kleine, schwarze
(Forts. side 6)
rekruttert i fra, nemlig bekjempe hverandre. Verre ger. Disse overflateløsnin- ,....._.,._.,.___.,._.,.___ ,._,.,.
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ALEXANDER LANGE:

Me..e OlD diskasjoDslDøtet
i 5tadente..salDfandet

Okkupasjonstidens likvideringer

KORTFATTET REFERAT AV EN TILSTEDEVÆRENDE STUDENT Et mørklagt kapitel av norsk samtidshistorie om grove forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å undersøke i offentligretslige former - ennsi å søke å bøte på.
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
Artikkel 2

Undertegnede skrev 13.4.
1957 i Folk og Land til daværende riksadvokat Aulie:
«Atter henledes herr Riksadvokatens oppmerksomhet
på at påtalemyndigheten ennå ikke har satt igang offentlige og rettslige undersøkelser av mord, røveri og
andre grove forbrytelser under og etter okkupasjonen,
når bare disse ugjerninger
.
.,
syntes å være begått med et helst beVIS for «ang~verI».
«riktig» politisk fortegn, el.' Men hv_a ?da, herr rIksad.,
.
Ier anstifterne var tilstrek- vokat Auhe;
kelig høyt på strå.
Hva angar «lIkvidermgene», f. eks. mordet på NesøyDette er så meget mer på- broen av Elsa Kristoffersen
FOLK OG LAND har som kjent bragt en omtale av
fallende som det er almin- I - må det nå gis en offisiell
nelig er~jent at. ugjerning.e-I og uttømmende redegjøreIdiskusjonsmøtet i Studentersamfundet ved Ralph
ne var Illegale, l mange tIl-. :se for hvordan de faktisk
Hewins (i nr. 20), men da noen av våre lesere har
feller grovt kriminelle. Ikke. foregikk - hvor mange som
bedt om et nærmere referat av selve møtet, har vi
minst er - ~om. De vel ve~! ialt er drept, hvor mange av
fått en av de tilstedeværende unge studenter til å
- mange gJermngsmenn l sakene overhode er «underskrive et slikt referat. Av plasshensyn og fordi det er
disse saker - idag helt klar søkt», osv. Hvorfor skulle de
over at de kan vente reak- drepes?
skrevet efterpå (men riktignok på basis av spredte
sjon. At ordregiverne ikke
Det må være en klar fornotater) må det imidlertid bli kortfattet:
tillater at man straffer de utsetning at undersøkelsen
-,..,..,.-.,..,..,.,.,.....,....,..,..,.-.,..,..,......_ ....,..,..,...,..,........._ - umiddelbare gjerningsmenn foretas av uhildede folk som
.
får så være - men det bør hverken har tilknytning til
Det norske studentersam- I som prof~ssor Skodvm har fra påtalemyndighetens side hjemmefront eller NS.
funn var arena for en «de- vært en ~ksponent for. Hart- tas initiativ i retning av .erDet må ikke glemmes at
batt» omkring 1940 mellom mann Ville også rette søke- statning til de etterlatte, og det alltid vil være klokt å
redaktør Christensen og lys over dagens norske sam-, æresoppreisning av de myr- holde seg for øye - herr
Sverre Hartmann. Hva som funn, som, so~ han sa, had~ de des minne, iallfall bør ik- Riksadvokat _ at i disse
ligger til grunn for en de- d~ mange «evige tape~e» l ke påtalemyndigheten mot- stygge saker har det gang på
batt nettopp mellom disse sme rek~er. Rett~oppgJøret ar~eide søknad~r dero~.
gang vært forsøkt å stimuto herrer, skulle være klart var aldrI rettferdig, hevdet
A tale om krIgshandlmger lere myndighetene til å gå
for alle.
Hartmann under applaus i denne forbindelse rammer lovens vei - av hensyn til
Kroa var fylt til trengsel fra salen. Hartmann kOI? overhode ikke disse former nåtid og fremtid.
og dette viser, kanskje tyde- også inn p~ et .anne~ «va- for snikmord på kapitulert
Oslo 9. april 1957.
ligst, at man er opptatt av pen», nemlIg: villednmgen. og okkupert territorium,
Alexander Lange»
problemene fra 1940 blant Han påstod at den norske som De vet. studentkretsene. Som van- regjering i tiden etter kri*
lig åpnet ikke debatten før gen benyttet seg av å villede . Hv:=t mordet pa f. eks .. traHenvendelsen
til herr
en time etter det oppsatte det seiersfulle norske folk. flkk.sJef Knut Knl!tson FIan~
.
l' angar, har De JO 12. mal Riksadvokaten ga ingen synprogram. Årsaken var at det Rettsoppgjøret var et po 1- 1954 k 'ftl"
kl t t d t
skulle «røystes» over resolu- tisk oppgjør, og hadde in-.
s rI Ig.er ær a ~ lig reaksjon. - Som siden
sjoner, som tross alt i den gen ting med jus i vanlig l pata~emyn~Ighetens besIt- skal søkes dokumentert var
senere tid er blitt Rød mening å gjøre.
telse Ikke fmnes noe som det kanskje ikke så underFronts kjepphest. Hva som
Innenrikspolitisk
gikk - - - - - - - - - - - - lig Jeg har bladet i straffekommer ut av slike resolu- Hartmann helt tilbake til tiloven
omhyggelig, men kan
sjoner vet vi alle.
den omkring den russiske
ikke
finne
at «angiveri» er
Mange kom sikkert for å revolusjon og hevdet at man
straffbart. Derimot er jo en
se hvordan «den derre» måtte søke mange av årsafalsk anmeldelse det.
Hartmann ser ut, smørsmi- kene der. Hvem har ikke
Derimot bestemmer straflet til Christensen er kjent gjort det?! Den store forfelovens § 139:
fra TV-skjermen. Det var un- ståelsen av at noe kom
derlig hvordan ordenes be- til å skje, fikk man da den
Med bøter eller med hefte
tydning har forandret seg i russisk-finske vinterkrig var
eller fengsel inntil 1 år straffes den, som undlater gjenårenes løp. Undertegnede et faktum. Man var redde i
tolket «fascist» på 4 for- Norge for å få en Kuusinen
nom betimelig anmeldelse
skjellige måter, alt etter regjering. Et annet moment
for vedkommende myndighvem som sto på talerstolen. var Altmark-episoden, hevhet eller på annen måte søEt nytt vokabular så kan- det Hartmann.
ker avverget et efter militær
skje dagens lys: «Blåbrune»
Så kom universitetsstipenlov straffbart mytteri, krigssynonym «Halv fascist». diaten inn på Kapitulasjonsforræderi, spioneri eller forMan skulle anta at studen-I avt. av 10. juni 1940 og hevbund om rømning eller en
tene, særlig. Rød Front's til- det akkurat hva som er blitt
forbrytelse mot loven om
hengere, visste at i Sovjet- presisert av spesielle grupforsvarshemmeligheter §§ 1,
Samveldet siden 1917 hadde per.
2, 3, eller 4, eller en forbry49 mill. mennesker møtt sin
Hadde Ruge lov til å opptelse som er nevnt i denne
skjebne på lite verdig måte. tre på vegne av den norske Redaktør C.c. høstet ingen laur- lovs §§ 83, 84, 86, 87 nr. 2,
I debatten angrep Sverre stat etter at kapitulasjonen bær i Studentersamfundet. Og dog 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 99a,
Hartmann «skjulementalite- var et faktum, og hadde hadde han en fetter som het Per 100, 104a, 148, 149, 150, 152,
Immerslund - - .
ten» i det norske samfunn,
(Forls. side 7)
153, 154, 159, 169, 192, 195,
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217,223 annet ledd, 225, 231,
233, 234, 243, 267, 268 eller
269 eller samrnes følger,
skjønt han til en tid, da forbrytelsen eller dens følger
ennå kunne forebygges, har
erholdt pålitelig kunnskap
om, at den er i gjære eller
er forøvet.
Dog er han straffri, såfremt forbrytelsen
ikke
kommer til fullbyrdelse eller til straffbart forsøk, eller
såfremt avvergelse ikke kunne skje uten å utsette ham
selv, noen av hans nærmeste
eller noen uskyldig for tiltale eller fare for liv, helbred eller velferd.
På samme måte, dog i intet. tilfelle med høyere straff
enn den for forbrytelsen selv
satte, straffes den overordnede, der har unnlatt å hindre en i hans tjeneste forøvet forbrytelse, såfremt
dette var ham mulig.»
Fortsatt liste '
2. Mordbrannen i Wergelandsveien 3, Oslo.
(3 ofre pluss et promilledrap?)
«Ringerikes Blad» nr. 81,
fredag 26. mai 1944: Natten
til søndag 21. mai herjet en
brann i Wergelandsveien 3
i Oslo. Det var mordbrann,
påsatt aven sabotasjegjeng
som var ute etter viktige
papirer i et offentlig kontor
i samme gård. Flere mennesker brant inne, mens
slukningen pågikk, stjal sabotørene en brannbil, og
kjørte vanvittig grassat.
Lenger nede i byen kjørte
de på et eldre ektepar, hvorav ektemannen ble slynget
15 meter opp i luften. og
drept momentant. Den overkjørte var i følge med sin
hustru på vei hjem fra et
selskap.
Ett av ofrene var: Grete
Eilertsen fra Hvaler.
3. Theodor Alexander Hansen, bygningsentreprenør i
Oslo
Han ble brutalt myrdet i
sitt hjem 22. november d.å.
Han bodde i østervegen 15,
(Forts. side 2)
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((Minoritetene skal respekteres - -»

For un;:dommen . (Forts. fra si~e 1) .
Iti~ 25. sept. -40). Uro stiftere, I en interpellasjon i St<?rtin- B~:~rlsd!:sa s~~~~naliSmUS) i Pornografi i
lIg med «tilbørlIg retter-, slIke som Gerhardsen, Hal-I get om NRK's bemerkrunger : Det er f rste bind i en ser· ).,
gang». D~t smaker av «de· vard Lange og Sverre. Lø-I i forbindelse med program-j La de~ med en gang væ~e~. demokratiets navn!
lange knivers natt», som b.erg, som ble sendt avgarde me~ om «rettsoppgjøret» be- sagt at denne boken er et 1-----------

Gerhard:sen beklager og til tyske fengsler ~or å ha rolIgende. Han sa: Han . eksempel til efterfølg l Fra vår Tysklandskorresp.
som, sier han, det «nok. forstyrret okkupasJonsmak- «oppfattet den som et an-los· fo o
. e se
(var) dem som snakket o~» i ~ens leg~le interesser ifølge grep. på det n<?rske retts- d~ ~pp~at~~n~!~e:;o~~~~~
I årene efter siste stor- med andre ord, en hurtig I mternasJonal lov, var for-' oppgjør som Ikke hører bundsre ubl"kken Bl a
d krig har tyskerne forsøkt
hevn mens følelsene kokte. ståelig nok bitre og hevn- hjemme i Programbladet». utgangS~unk\ i så f~;S~el med alle midler å overbeviHva Gerhardsens formu-Ilystne da de ble løslatt av Slik gikk han tilbake på si- li
i
J~ - se verden om hvilke utmerlering - «de som hadde for- de vestlige allierte med hjelp ne retningslinjer: «Vi må log~ voten!~~p~r 0~0IT}- ~OSlO- kede demokrater de er og
rådt sitt land» og «alle som Iav grev Folke Bernadotte. sørge for en allsidig dags- le:ger ~e i Si~ gOkog~ ~~- hvor lite de hadde med Det
hadde gått i fiendens tjenes-I Alle disse skuffede og yd- presse og en kringkasting lag for en n s·on el r k - tredje rike å gjøre.
te» - betød i praksis for I mygede menn lengtet efter som vokter seg for konfor- m. te som la ~J f a en eDen siste demokratiske
den store majoritet av harm- makt, efter å ha vært berø- mitetspress.» Hans ord var aVakjernen r d Så O[~å mye og fremskrittsvennlige gesløse NS-medlemmer, «lands- vet den i 5 år som følge aven fornektelse aven minori- funnss kdO;:;' v r i s sam- tus i denne retning er den
svikere», var at de ble dømt Nygaardsvoldregjeringens
tets rett til å bli hørt over
DiSS: t sk~ u do
forestående frigivelse av
fo~ sine meni!lg~r og for uduelighet og pasifisme i det nasjonale kringkastings- sjonale h~der fa~g ve~~~~ pornografi i Vest-Tyskland.
gullt by aSSoCIatIOn. Ingen 1940.
system.
biolo isk
b t
·k
Bundesregjeringen med
a~ disse begreper. er go~- . D~t var et n.aturlig f:lyrisk Av alle J?i~istrene i d~n tigsteg kr:f~ui ~~n:a:r~;~ ~ ex-normannen Herb. Frahm,
kjent standard I vestlIg mstmkt å sla «hurtig og norske regJermg burde VIS- or anisme o m s nå W.B., i spissen, har berettspleie, heller ikke i vest- strengt» mot deres politiske. selig den mann som er an- s.;nalism
g der ed na- sluttet å foreslå for Bundeslig demokratisk etikk. Hel- motstandere da anledningen svarlig for «kulturpolitikk» s~ntrale ~~rfe~ .b~han'!;e[ tag å frigi alt salg av porno
ler ikke ble, såvidt jeg vet, ble gitt efter den tyske kapi- som «det grunnlegende ele- li e statss st~m I e v s - i landet. Dette til tross for
disse begreper praktisert i tulasjon for de. vestlige alli- men~ i all politisk virksom- s~ller alteinative~~ ~ga~fIP~ at 75 av 100 borgere i Vestnoe annet vestlIg land be- erte 8.-9. mal 1945. Man het I et samfunn» være den serer
.
.
y Tyskland, ifølge Bild-Zeitfridd fra tyskerne. Begge be- kunne ha forstått det og siste til faktisk å bannlyse maktka!~nOg 1~~er~asJo~~~e ung ,er imot frigivelsen.
greper er i grunnleggende kanskje sympatisert med direkte eller indirekte kri- i denne
r pas r e
Hvis ikke koalisjonspartstrid med Bondeviks ret- det, hvis Quisling, hans led- tikk av «rettsoppgjøret» fra
Od· t r
neren FDP's siste splittelse
ningslinjer: «Retten til per- ende ministre og andre det viktigste massemedium, dr gt e a opp mange an- skremmer den røde regjersonlig tro og overbevisning». håndgangne menn var blitt spesielt når emnet er høyst dee ~maer ~~ beh~~d~~! ing fra å fremsette forslaget
Hvis det argumenteres med likvidert i raseri slik det aktuelt og har vært det i åre- ge~ i:tåten ~efl. s t?lgf mde 1- for Bundestag nå i nær fremat bare et NS-medlemskap hendte med Mussolini. Det vis.
. . e. ~ VIS I ry o~ tid, er det all grunn til å
var å ha «gått i fiendens tje- som stikker en langt opp i
Bondevik har identifisert ~~I~IS til ue~lg:het. Men aldri tro at også Vest-Tyskland
neste», så var det meste den- halsen er det misbruk av 10- seg selv med nettopp det mv·ere.slsan.
k
t.l blir oversvømmet av pornot e» d rele
. t ven som ble d reve t I. «retts- «k onf ormltetspress»
.
omme
·
ne s åka Ite «t Jenes
som bakeI VI
medsenere
et utdrag
fra bl-af·
gr l.
seg om «moralsk under- oppgjøret» som i NUrnberg. han erklærer å motsette seg. ke
0Pornografene har lenge
støtteIse», det vil si nettopp I 1947 ble misbruket er- Det ser således ut som om
n.
ventet på klarsignal fra reden «personlige tro og kjent i stor utstrkning gjen- norsk samtidshistorie ikke
ARIUS gjeringen.
Flere hundre
overbevisning» som Bonde- nom appellen fra omkring godkjennes som en gren av
svenske og danske eksportører har skaffet seg store
vik sier «må styrkes». Kort 800 norske prester og aka- «kulturen» av hans ministe- FDP beskytte..
sagt er de logiske resultater demikere til fordel for pro- rium, og heller ikke som lo ..b ..yte..e
lagre, for på kort tid å «beav Bondeviks og Gerhard- fessor Ragnar Skancke. En gjenstand for mulig korrekrike» det tyske folk med bilsens forutsetninger ufo ren- reaksjon hadde satt inn og sjon gjennom «frihet for Formannen for FDP's ung- der, filmer og blad i alle
lige. En stat som tiltaler og anstendige nordmenn fant I forskning». En høyst besyn- demokrater og landdagskan- mulige varianter.
straffer borgere for deres tilbake til sine bedre instink- derlig tingenes tilstand.
didat i MUnchen, Manfred
Når pornoskranken faller,
«personlige tro og overbe- ter.
Politiadjutant Haukenæs Brunner, har levert inn an- blir det tillatt å vise film og
visning» kan ikke sies å væMen skaden hadde skjedd fortsetter i skrivende stund meldeIse på Karl Lang, bilder med kjønnslig omre en virkelig «rettsstat». En - permanent. Den var blitt å være siste ord når det NPD-medlem av landdagen, gang mellom kvinne og
slik fremgangsmåte er «dis- konsolidert i Quisling-saken gjelder norsk samtidshisto- p.g.a. oppvigleri.
mann, mellom menn, melkriminering» aven minori- ' og andre «landssvik»saker. rie, med grønt lys fra riksBakgrunnen for anmeldel- lom kvinner og alle med alle.
tet og et grovt eksempel på: Den ble forsterket i Løberg- advokat Dorenfeldt. Slik er sen er at NPD har latt sette
Det må være berettiget å
«konformitetspress», eller, saken. Og den er ytterligere vi da tilbake til Andreas Au- opp plakater som viser seks spørre: Har ikke vest-tyssom
høyesterettsadvokat forsterket (for all fremtid?) 'lies, Sven Arntzens og Lars hippies. ~lere av disse bru- kerne lenge nok besudlet
Albert Wiesener har kalt det gjennom politiadjut. Hauke- L'abbee Lunds glansperiode ker rusgift, en holder. opp sin egen tilværelse? Må de
«Seierherrens justis». Slikt næs' efterforskning av Hart- for 25 år siden, da ingen i en rød fane og en stikker også la seg påprakke den
«press» er et maktmisbruk mannsaken, med alle dens Norge var «habile». Det er med <;tolk. Teksten er: «Bare mest gemene pornografi av
av det «establishment» som impliserte trusler mot hans en lang tid.
VI vIl forandre på det~e».' en rød regjering og spekuanvender det.
levebrød og akademiske friHva med å sette Deres
Det er n?k all grunn til ~ lanter i et fåtall personers
Man kan godt forstå at het -: trass i de overvelden- fine teori ut i praksis, stats- tro at fn~en;okrate~e VII avvikende livsførsel? Må de
mentaliteten med «de lange de dokumentariske bevis råd Bondevik? Da kunne verne om hipples, radlkaler~ styrende idag absolutt efterknivers natt» fikk innpass han har lagt frem for å un- norske og ikke-norske histo- og mordere, mens NPD VII late seg et samfunn i opphos den gjennom lang tid derbygge sin sak, nemlig at rikere bli istand til å fort- avskaffe uvesenet.
løsning og må den kommenskuffede konge og hans re- Trondheims-kapituasjonen sette med deres fagarbeide.
de generasjon godta dette
gjering i eksil, efter deres OD. juni 1940) var total og
Sluttelig vil jeg understre- sentralmaktene gjennom he- uten å mukke?
skjebnesvangre opptreden at Norge som stat derfor ke at norsk historie i 1939- le krigen og kostet tusenvis
Alt ser ut til å være tillatt
under kampanjen i Norge og ikke kunne ha forblitt mili- 45 ikke er en lokal affære.· av liv, foruten andre verdier. i demokratiets navn, ikke
æreløse. flukt til Sverige, tært i krig - hvilke politis- Den angår stormakter slike Dette er saker for trenede minst i Vest-Tyskland.
H.P.
Nord-Norge og England. ke arrangementer som enn som Britannia, hvor the historikere og ikke for små
Man kan også forstå det ble kokt sammen ved siden Royal Norwegian Govern- norske politimenn, og hva
«nesten primitive hat til na- av i London.
ment in Exile fant tilflukt og mere er: de er av stor aktu- dem. Heller ikke bak de vakzister og andre quislinger»,
Hvis Bondeviks retnings- befriere, Frankrike, hvis ge- ell interesse utenfor Norge. re hule ordene til statsråd
som Erik Solem av «Kret- linje «frihet for forsknin- neral Bethouard kort og De vil før eller senere bli Bondevik. Det er i høy grad
sen» (H. O. Christophersen, gen» betyr noe som helst og godt gjenerobret Narvik, grundig og profesjonelt un- på tide at han gir «habiliAftenposten 2. januar 1970) ikke bare er vindusdekora- United States, hvis general dersøkt. Det vil bli trukket teten» i Norge en sjanse.
og andre medlemmer av sjon for å dekke over tvil Dwight D. Eisenhower var konklusjoner som er helt IDet er hans jobb, slik han
«Hjemmefronten» følte, som med hensyn til Grunnlovens alliert øverstkommanderen- I forskjellige fra dem som er! selv har beskrevet det men
så at alliert ordre henviste § 100 hjemme og utenlands, de og som sådan skaffet til- legemliggjort i «rettsopp- ennu ikke realisert det. Kirdem til hovedsakelig å drive burde han og Borten-regjer- veie de tropper til hvem de gjøret» og «de gode nord- keakademiet kunne merke
borgerkrig og at værhaner ingen kalle tilbake deres 400000 tyskere i Norge over-. menns» legende.
seg hans ord også og ta et
som Paal Berg holdt et svare kriminalpatrulje fra Hart- ga seg (ikke til nordmen-: Lille Norge kan ikke for initiativ. Det kunne også
«spetakkel» for å gjøre bot mann før nasjonens integri- nene) , Tyskland også av alltid gjemme seg bak flo- publisisten pastor Hallvard
for deres samarbeide med tet skades ytterligere.
åpenbare grunner. Norges ken med tre halvoffisielle Rieber-Mohn. Geistlighetens
tysk~rne gjennom Ad~inis- . Dessverre var ikke Bonde- krstlinje var av vital betYd-1 sprog og utenlandske histo-I taushet er neppe av gull.
trasJonsrådet 05. april -40 Viks svar 03. okt. 1970) på rung for vestmaktene og nkeres vanskeligheter med I
-o-
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grunnlovens § 96 heter det:
«Ingen kan dømmes uten
efter Lov, eller straffes uden
efter Dom. Pinligt forhør
Under denne overskrift: nøling? Spørsmålet trenger, n;taa ikke finde Sted.» § 97
kommenterte
FARMAND seg frem om de styrende i I SIer: «Ingen Lov maa gives
Hvert år skjer det påny at endel av våre bokkunder
29. august 1970 noen sann- hemmelighet bak sitt folks' tilbagevirkende Kraft».
kommer løpende like oppunder jul og skal ha fatt i
heter statsstipendiat Sverre rygg hadde truffet avtale
Hensikten med eksilregjeHARTMANN brakte i uke- med vestmaktene, England ringens brudd på grunnlotyske bøker, men da er det umulig for oss å skaffe
bladet Aktuell vedrørende og Frankrike, om tillatelse vens klare bestemmelser,
dem. Noen stor lagerbeholdning av så mange bøker
krigen i Norge i 1940. Både for dem til å besette Norge, var å forhåndsdømme alle
er det ikke mulig for oss å holde, men når det ikke
FARMAND og de fleste dags- spesielt for å hindre tysker- som var medlemmer av det
akkurat er i juletrafikken kan bøkene skaffes i løpet
aviser har i alle år vegret ne i å hente svensk jern- lovlige politiske parti, Nasjoav 8-14 dager. Vær altså ute i tide iår.
nal Samling, uten hensyn til
seg for å gi spalteplass for malm i Narvik.
I denne forbindelse bør om de hadde forbrutt seg I
ubehagelige sannheter både
om begynnelsen og slutten erindres hva Nord-Norges mot norsk straffelov. Finnes
Av interessante tyske bøker nevner vi her:
på krigen i Norge; «Kada- største sosialistblad - Dag- det noe land i den såkalte
ERICH KERN: Adolf Hitler und seine Bewegung.
veret» i dette tilfelle er vel bladet Fremover, Narvik siviliserte verden som i den
I Der ParteifUhrer.
kr. 50,- innb.
det pilråtne «liket i lasten» skrev i uaktsomhet den 28. grad har forbrutt seg mot
(løgnens lik) statsstipendi- desember 1959 om saken. sitt folk som Norge? GrunnDR. HANS SEVERUS ZIEGLER: Wer war Hitler?
aten i historie bringer i dags- Bladet fortalte uten forbe- laget for overgrepet om at
kr. 48,- innb.
lyset til offentlig beskuelse. hold at det nøytrale Norge Nasjonal Samlings fører,
OAS MORGENTHAU TAGEBUCH. Dokumente des
Det som fremkommer er ik- hadde gitt England og Vidkun Quisling beskyldtes
Anti-Germanismus.
kr. 40,- innb.
ke noe særlig nytt for mange Frankrike tillatelse til å be. for forræderi.
GERHARD, BRENNECKE: Die Uurnberger Geschichtsi dette land, dvs. for dem sette Stavanger, Bergen,
Det mangler faktiske beder ikke vil fordølge sannhe- Trondheim og Narvik samt vis i så måte. Den omstenentstellung.
kr. 55,- innb.
ten. Men: Ære-være Hart· eventuelt Kirkenes. Ingen dighet at Quisling ut på kvelP. STRASSNER: Europaische Freiwillige. Die geschichmann for hans mannsmot. tilbakekallelse i noen avis den 9. april, da ikke bare
te der 5. SS-Panzer-Division "Wiking» (mit original
Tidligere i år (jubileums- eller kommentarer er såvidt Oslo, men faktisk de fleste
Armelband)
kr. 55,- innb.
året) er, ikke minst i Folk vites, fremkommet. Holder fremskutte byer i landet
PAUL HAUSSER: Soldaten wie andere auch - der
og Land, gitt massevis av man seg dette for øye var besatt, gjennom radioen
opplysninger og formodnin- når det gjelder Regjeringens oppfordret til stopp i en ikWeg der Waffen-SS
kr. 60,- innb.
ger om årsaken til det tyske endelige tillatelse til «stille ke proklamert mobilisering
FRANZ SCHREIBER: Kampf unter dem Nordlicht.
«overfall» på det uskyldige mobilisering» natten til 9. da sådan nu var nytteløs
Deutsch-finnische Waffenbruderschaft am PolarNorge 9. april 1940. Tenke april 1940, går det vel opp idet regjeringen var rømt, I
kreis.
kr. 54,- innb.
seg til at det super-uskyldi- også for Farmand hvilket kan muligens under tvil kal-I
WILHELM TIEKE: Trag6die um die Treue. Kampf und
ge Norge skulle komme i «Kadaver» som har eksi- les forræderi, men eventuelt I
krig med Tyskland, trass i stert.
dog kun for Quisling perUntergang des Ill. (Germ.) SS-Panzerkorps.
at Norge offisielt overfor
Hvis sådan avtale mellom sonlig.
(BI. a. om Regiment Nordland)
kr. 48,- innb.
hele verden erklærte seg regjeringen og nevnte vestDa Sverre Hartmann i siGrossdeutschland - Traum und Tragodie. Rosenbergs
nøytral ved storkrigens be- makter er en kj ennsgj er- ne offentliggjøreIser av reKritik am Hitlerismus. Bearbeitet von Heinrich
ning, hvilket kanskje må an- gjeringens noe skumle handgynnelse høsten 1939!
HartIe. (Rosenbergs opptegnelser i dødssellen)
Det må da ikke glemmes ses sannsynlig, for å si det linger i 1940 og senere, oppat det norske folk var lett- pent, betyr da dette van- lyser at dokumenter er forkr. 48,- innb.
sindig nok til å skaffe A- lig forræderi, eller kommer svunnet, blir det vanskelig
Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg-Lippe:
partiet regjeringsmakten fra det under begrepet høyfor- å fremlegge skriftlige beviDamals fing das Neue an.
kr. 45,- innb.
begynnelsen av 1935, med ræderi??? De særlige skrift- ser som sier at regjeringen
H. F. K. GONTHER: Mein Eindruck von Adolf Hitler.
statsminister Johan Ny- lærde vil kanskje tolke praktiserte forræderi, men
kr. 22,gaardsvold som regjerings- spørsmålet riktig.
tar man for seg noen indisjef. Hvilke kvalifikasjoner
Som bevis på at regjerin- sier og følger disse til veis
OTTO SKORZENY: Lebe gefahrlich
kr. 25,kunne man regne med av gen Nygaardsvold ikke tok ende, unngås ikke å ,støte på
OTTO SKORZENY: Wir kampften, wir verloren kr. 25,A-partiflertallet i Stortin- nøytralitetsforpliktelsen al- forræderiske handlinger av'
GEORG HAAS: Brande an der Oder. (Kampen om
get? For å gi svar på dette, vorlig, kan nevnes Altmark- offentlig slags. Her finnes!
kr.25,- r.:;
Breslau)
bør erindres hva den nor-I affæren i Jøssingfjord for- mange uoppklarte ting mynGEORG HAAS: - Und gaben die Hoffnung nicht auf ~
ske dagspresse, - særlig A- vinteren 1940. Regjeringen dighetene ikke tør - eller
partipressen - drev med av I stolte blindt på herskeren ønsker gransket. Som f. eks.
(Sluttkampen om Breslau)
kr. 25,nedrakninger av tyskerne og I på alle hav, nemlig Eng- hvorfor ble deler av nøydets Hitlerstyre fra første land. Etter de omfattende tralitetsvernet dimitert uVi nevner også den engelske bok
halvdel av 30-årene og ut- dokumentasjoner
Sverre middelbart før 9. april 1940?
over til 1940. Denne nedrak- Hartmann har foretatt, bør Hertil kommer at befestF. J. P. Veale: Advance to Barbarism
kr. 35,- innb.
ningen festet seg i folk flest man
stille
spørsmålet: ninger ikke var bemannet.
Bøkene leveres fraktfritt tilsendt mot forskuddsbetalslik at alt tyskerne fore- Hvem begikk det største for- Panserskipene Norge og
ing, eller mot efterkrav med tillegg av p~rto og gebyr.
tok seg i eget land, - bl.a. ræderi i Norge i 1940, Quis- Eidsvold ble få dager før
opprustning, ble betraktet ling eller den norske regje- 9. april flyttet fra Tromsø
som bløff.
ring? Spørsmålet må være til Narvik for å ligge gjemt
FOLK OG LANDS BOKTJENESTE
Når så hertil kommer at tillatt, idet folket har krav der i vanlig opplagsfortøyBoks 3214, Oslo 4
Postgiro 164 50
England, alle verdenshavs på fullstendige opplysnin- ninger både for- og akter.
hersker - med sin store ger.
Slik lå de uanfektet av engEventuelt å granske Sver- elske krigsskips mineutlegkrigsflåte, følgelig var venlig innstilt mot Norge, be- re Hartmann's dokumenta- ging i fartsleden bare 15 høvet selv ikke A-partiregje- sjoner, bør ikke overlates til a 20 mil fra Narvik, den 8.
ringen ta den erklærte nøy- politikere eller jurister som april utpå kvelden. Gransk tede engelske krigsflåte. til underskrift av de norske
tralitet så alvorlig. Dette er tidligere har vært involvert i disse ting, så støter man på Hvis privatpersonen Quis- befullmektigede. Senere har
nok bakgrunnen for at re- «rettsoppgjøret» eller til' forræderne! Som kjent ble ling hadde vært hovedman- div. falskspillere av norske
gjeringen nektet å mobili- mer eller mindre falsklærere begge panserskipene, såvidt nen for dette forbryterske politikere og til og med
sere trass i mange allarmer- i historien vedrørende 1940, løsnet fra fortøyningene, spill,hadde betegnelsen stor· rettsutøvere forsøkt å innbilde folk at kapitulasjonsende meldinger om at Nor- 45-50 og senere. Gransker- senket på Narvik havn kl. forræder vært riktig.
dokumentet
kunne tolkes
ge var i faresonen.
ne må ikke være part i sine, 3-4-tiden om morgenen 9.
Ad
kapitulasjonsavtalen
derhen
at
kapitulasjonen
Det er dokumentarisk egne saker. Nå må vi ende-! april av tyskerne, uten å få
10./11. juni 1940.
ikke var total. Slikt vrøvl
fastslått at selv etter at tys- lig få ren luft omkring det brukt sine kanoner i kamp,
Alle
voksne
mennesker
i
savner sidestykke. Det må
kerne hadde angrepet Oslo største overgrep i Norge i bortsett fra at «Norge» fikk
landet
som
fulgte
begivensies å være «heilnorsk».
natten til 9. april, gikk re- nyere tid.
i avfyrt et par salver bomgjeringen bare nølende med
Hva slags rett hadde ekil- skudd i snekovet før det hetene på nært hold, vet Når så denne løgnen også
på stille mobilisering av regjeringen i London til å sank, rammet av tysk torpe- med sikkerhet at krigen i er benyttet av domstolene,
mindre styrker ved skrift- omskrive grunnloven? Selv- do. Rundt 280 marinesolda- Norge var totalt slutt over må toppen av urettskaffenlig innkallelse pr. post til sagt ingen. Men hensikten ter mistet livet ved denne hele landet umiddelbart før het ~ære nådd.
Pnmo oktober 1970.
fremmøte to døgn senere. helliger midlet, sier en gam-I tragiske hendelse. Årsak: tyskerne dikterte kapitulaB. Stoltenberg
Hva var årsaken til denne mel tvilsom læresetning. I Tyskerne kom før den ven- sjonsavtalen 10-11. juni -40
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(forts. fra side 1)

ca. 10 timer seinere ble inn-, 11flIlftftt'~
gått avtale om en total våpennedleggelse i Trondheim
ettermiddagen 10. juni 1940,
' åt l
omfattende hele landet, og i SPORVEISSTREIKEN,
amtatorene (i fårepeis) har VI VET IKKE
.
skriften «Lenin, v r ys»~
b~ med på å sage aven
d
.
behaget
omfattende også alle de loka-I
. , l t vært
om noe a~ forklarlOgen
p~, Det
serne
dårligogså
at komsomoldet skulle'
le kapitulasjoner,Bjørnefjell, som nå endellg er avvIk e, gren de sitter på. Mon tro d~n amerIkanske fade~e 1'1 sendes på markedet en Leinnbefattet - for verdens- har vært .vond. å fordøye for om ikke mange av dem som VIetnam er det som hJem- nin-støvsuger. Var det noen
krigens varighet. At den nor- den almmnellge mann o~ fremdeles husker noe annet vendte soldater berette~ , som snakket om persondyrske
Bjørnefjellforhandler har sikkerlig ~ært årsak til enn den gamle hets, kaster overfor et senatutvalg l kelse?
.
Wrede-Holm muntlig der mange trage~Ier. En mere en vemodig tanke på den Washington, nemlig at 50 til
hadde uttalt - gjengitt som upopulær streIk har man vel gamle
NS-programposten 60 % av de i Vietnam inntelegram fra Dietl til den neppe ~att, rent bortsett fra om at streik og lockeout for- satte soldater misbruker HØVRE-VRIDNING
tyske overkommando 10 ti- at den .Ikke ba~e rammer de bys? Iallfall er det da sole- narkotika, noe som bl. a. har TIL VENSTRE?
mer før Trondheimsavtalen uskyldIge. trafikanter, ~en klart at visse arbeidsgrup- tilfølge at de ofte beskyter Frykten for å bli tatt for å
- at krigen skulle fortsette, også ~rb~Iderne~ eg~n a~- per må finne seg i å få ~ine egne tropper og, fly og ellers være «nynazistisk» fører til
har spilt en bred rolle i herr orgamsasJ~:m, hVIS virkek JO krav og besværinger avgjort I er lite å stole på i alvodige de merksnodigste tiltak
Skodvins defensorat og tå- er avhengIg av at man. an ved voldgift istedenfor ved situasjoner.
rundt om i dette ellers så
kelegging. Og Roscher-Niel- stole på de aytaler den mn- streik. Det gjelder grupper
*
forunderlige folk. Av de sensen har seinere fulgt dette går på a::beidernes vegne. som utfører livsviktig arb~id
este ukers politiske snurreopplegg.
Så sporvelsfolke~e som lot og arbeid for offentlige 10piperier nevner vi at man i
Jeg forela allerede ca. 5 seg lede på avveIe av SUF- stanser. Man kan jo ikke på VERRE OG VERRE
visse kretser innen partiet
år før «Løbergsaken», mars
den ene side gå inn for det I årevis nå har Israel holdt Høyre har vurdert hvorvidt
1969 spørsmålet for den anukrenkelige demokrati hvor på å sette verden ibrann man skal gjøre partiets selvnen 'undertegner av Trond- Me..e OlD • •
flertallet skal avgjøre alt og gjennom en brutal erob- fornektelse 100 % ved å
heimsavtalen, general Busamtidig tillate streik mot ringspolitikk rettet mot de styrke ordet «konservativ» i
(Forts. fra !ide 5)
, avgjørelser truffet av dette arabiske naboer, og har sin politiske filosofi. Vi har
schenhagen, om disse ting,
og han svarte under taus- Ruge lov til å ta m~d seg flertalls representanter. Rent kunnet gjøre' dette takket foreløpig intet lest om at
hetspålegg til meg. Jfr. doku- hemmeligheten ned 1 gra- bortsett fra at disse repre- være jødenes uhyggelige inn- man isteden skal kalle seg
mentarisk fremlegg i Lø- ven? Dette stilte Hartmann sentanter jo ikke rammes flyteise i USA slik at de un- for eksempel «progressiv»
bergsaken .. Jeg ble løst av spørsmål om og han selv aven streik som de ikke der enhver omstendighet har eller _ «radikal». Ja, hvormitt taushetsløfte like før. mente nei. Ruge måtte ha selv berøres av. Det er jo kunnet kalkulere med ameri- for ikke benytte en nykonLøbergsakerl, og retten god- i ment at UK-rennomeet ville staten eller kommunen, dvs. 'kansk støtte i
nødsfall. struksjon som «radikal-kontok at han skulle få forkla-,' bli ødelagt.
oss alle som må betale mo- Dette har igjen kastet ara- servativ», det ville lyde
re seg skriftlig til retten"
Om Christensens i~led- roa. Og her dreier d~t ~eg. jo berne i armene på Sovjet- spennende 'og vidtfavnende,
dommer Hougen. General ningsforedrag er det Ikke ikke om «storkapitallstIsk samveldet og skapt en lig- nesten som et stykke moBuschenhagen betegner herr noe å si. Det var ikke et utbytning»!
nende krisesituasjon for derne kunst.
Roscher-Nielsens forklaring eneste ordentlig argument,
NATO i Middelhavet som i
*
i Skanckesaken som «tøv». bare tåkelagt svada om innNordsjøen. Nå stiger tempestille seg kritisk til den raturen i Midt-Østen-områ- ROSENBERGS MVTHOS
Avtalens ordlyd - uansett satsvilje m. m.
alle seinere feilgjengivelser
Det som var mest karakte- Skodvinske historiefremstil- det igjen og USA er i full Det kommer stadig meldinog fusk i den forbindelse - ristisk for debatten som ling.
gang med å sørge for at alle ger om at prisene for antiker klar. Buschenhagen er en fulgte, var at redaktør ChrisKun en av talerne, nemlig NAT~-medlemmer trekkes varisk NS-litteratur bare stihedersmann hvis vitneprov tensen, når man ser bort fra oberst Haugan, gjorde for- inn 1 et eventuelt sammen- ger og stiger. For kort tid
ikke antydni~gsmessig er be- avslutningsinnlegget,
ikk~ søk på å støtte redaktør støt som følge av Israels siden ble Alfred Rosenbergs
tvilt. Han lever ennu i BaY-I tok ordet en eneste gang 1 Christensen under henvis- krigspolitikk. Medlemmer av bok «Mythus des 20. Jahrern, og hans prov kan igjen de to timer debatten varte, ning til den almene forvir- Representantenes Hus har hunderts» omsatt for 175 Dopptas under rett~lig~ .for- på tross av at de nærmest ring som rådet i 1940, men iallfall for fullt alvor fore- Mark. Til alle Mythuseiere
mer om herr JUStISmmIste- hatske utfall. h~n .hadde det falt ikke noe heldig ut. slått at Israel skal opptas i Norge opplyser vi at dette
1 kommet med 1 SItt Iqnle~- De
ren ønsker det.
andre talerne støttet som med~em av NA'~O. De! var en førsteutgave. Hitlers
. . ningsf.oredrag ble klart t~l- Hartmann om enn på for- er sannellg på høy tid at ~I «Mein Kamp!» forsynt med
Dette er et meget VIktIg bakevlSt av Ha~t!1lann og tIl- skjellige premisser. I tillegg karrer oss ut av denne alll- Exlibris: Adolf Hitler er oppunkt i den ~orske retts-, dels skarpt krItisert av an- til endel representanter for ansen.
pe i en pris av 1250 D-Mark.
historie. Det gjelder spørs-I dre t~lere. l!artmann var den nybolsjevikske yngel
*
Men dette er bare i Tyskmålet om over 50 000 straf- i forøvrIg stadIg frempå un- som for tiden styrer Det
land _ ganske annerledes
fedømte i d~t såkalte norske d~r deba!ten med underbyg- norske Studentersamfund, ANSTENDIGE FOLK
høye er prisene i England og
«Rettsoppgjør» ble. dømt for i ~lI~g av sme på~tande~, sam- var bl. a. Hans S. Jacobsen, er det åpenbart som har USA, forteller vår kilde.
meninger og handllnger «un-' tidIg som ~an tIlbakeViste de Albert Wiesener, Trygve makten i Bundesrepublikder en krig hvor Norge del- venstreradikales forsøk på å Bull og den stadig mer kjen- ken nå. Iallfall har den sosi- ~_ _ _ _ _ _ _ _ _-.
tar» - hvor Norge faktisk tilegne seg hans forskmngs- te urmakersken Vera Grøn- alistiske
forsvarsminister
FOLK OG LAND
var trådt ut av krigen - ver- resultater til eget brl;lk.
lund frempå. Sistnevnte le- Schmidt forbudt en delegadenskrigen - for dennes
I sitt avslu~ningsmn~egg i verte vel et av de varmeste sjon fra Bundeswehr å delKierschowsgt. 5, Oslo 4
varighet etter 10. juni 1940. gikk han forøvrIg sterkt Ir~t-I forsvar for Vidkun Quisling ta i begravelsen av den
Telefon 377696
Henimot 100 000 nordmenn te med professor. Skodym ; som har vært prestert fra spanske general Munos '
Boks
3214 -- Sagene
var siktet - omfattende,' for dennes manIpulasJon, en norsk talestol etter kri- Grandes, som i sin tid kjem- !
med pårørende - 1/6. til, med kapitulasjonsavtalens ,gen.
pet på tysk side som sjef, Ekspedisjonstid: Tirsdag til
1/8 av landets befolkmng.; tekst under det n~ så. be-, En episode må nevnes. for den blå divisjon på øst- fredag fra kl. 10 til kl. 15.
Nesten hver ~n sle~t i lan- I rømte. nord!sk~ historIker- Før Hans S. Jacobsen skulle fronten.
Mandag og lørdag holdes kondet er impllsert 1 denne møte I Helsmkl 1967. !føl!?e tale re en av styrets medtoret stengt.
lske
*
fa:
«for::~der»beSkYld-1 øyenvi~ner var Skodvm tII- lemiJer p ordet under påRedaktør Melsom kan bare
nmg. Den polltIske Høyeste- ~tede 1 s~len, men det var skudd av å komme med en
påregnes truffet efter forutgårett har veket unna desavou- Ikke et pIp å høre fra den kommentar til dagsordenen I LENIN-KAKE
ering av sitt skjebnesvangre kanten og det var sannsyn- og rettet så et usedvanlig; Lenin-kultusen i forbindelse ende avtale.
Haalandsvotum 1946.
lligvis klokt av han::t. Etter sjofelt angrep mot Jacobsen' med denne røde tsarens 100Abonnenmentspriser:
.
..
overhørte bemerknmger .å under henvisning til hans årsfeiring antok efterhånden Kr. 50,-- pr. år, kr. 25,-- pr.
Nå henstiller Je~ tI~ ~em dømme, begynner en stadIg fortid Dette ble for drøyt slike groteske former at det halvår i Skandinavia. Utlandet
s0n::t Norges. JustIsr~l1~~t~r større del av studentene å for fo~samlingen og det ble ble for meget av det ~ode kr. 30,-- pr. halvår. I nøytralt
å. VIse mot til og ta mitIatIv I
møtt med kraftige fy-rop, selv for ungdomsavIse~ omslag innenlands: Kr. 60,--
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herre?s JustIS)~. Sørg for mteresse. Med hilsen
rettsllg forkl~rmg av geneHans S Jacobsen
raI Rosf~~:~else~ø;d~~ :~
P.s. Riksadvok~ten må be~~;n~~t.
traktes som lite habil i dette.
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satt aven debattant som ellers viste seg så absolutt å
tilhøre den venstreradikale
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