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Tyske og svenske vitneprov om Norges
totale kapitulasjon
Eksilregjeringens legasjon

Sverige. slo fast i en note at «fiendtlighetene mellom disse to
land er opphørt»

SN

O

av bevis på riktigheten av
det vi den hele tid har fremholdt, at våpenkrigen mellom de to land ble avsluttet
i og med avtalen i Trondheim av 10. juni 1940, rent
bortsett fra at den naturligvis i straffelovens forstand
også bortfalt i og med at
Norge var totalt okkupert
og en del av det tyske område. Og her sikter vi da ikke
bare til de klare og utvetydige erklæringer fra den
tyske øverstkommanderende i Norge, general Falkenhorst, og fra den mann som
på hans vegne undertegnet
Trondheimsavtalen, men også f. eks. til visse dokumen- ,
ter fra det daværende tyske
utenriksdepartement, som
professor Skodvin· såvisst
ikke legger frem.
.

, En av våre unge medarbei-',:
dere har gått gjennom «Akten zur Deutschen Auswartigen Politik 1918-1945. Aus
dem Archiv des Deutschen
Auswartigen Arnts. BadenBaden-Frankfurt /Main 1962.
Norske generaler og såkalte samtidshistorikere vil ha folk til å tro at Ser. D. Band IX) og der
Hitler og hans utenriksminister påberopte seg en lokal kapitttlasjon av funnet ting av interesse i
6. divisjon i sin utenrikspolitikk!
denne forbindelse.

Vi omtalte i forrige nummer professor Skodvins siste forskningsbragd: fremleggelsen a v et tysk sekretærnotat som riktignok ikke
angikk det man diskuterte,
men likevel. Notatet slo fast
at regjeringen Nygaardsvold
gjennom sitt militære samarbeide med de vestallierte
hadde skapt en situasjon
hvor det hersket krig mellom Tyskland og Norge og
at (selvom krigshandlingene
var opphørt i og med Trondheimsavtalen og ikke kunne
gjenopptas så lenge verdenskrigen varte) denne krig
formelt ikke var avsluttet
med noen fredsavtale. Hensikten var åpenbart å slå
fast visse tyske rettigheter
vis a vis Norge og like åpenbart ikke å påvise at det
fortsatt ble ført noen våpenkrig mellom de to land. Og
det var og er jo dette siste
striden står om, eftersom
bare en slik våpenkrig kan
gjøre straffelovens § 86 anvendelig.
Både Skodvin og andre
har ellers opp gjennom åre-

Det står en stjerne klar iaftenfred
bak åsene langt borte der i nord • • .
Den taler om en lengsel uten ord,
Den trenger til vårt vesens dybder ned
mp,(! BUDSKAPET, h!~,:;irl~s tkf (":j sf~d,
stillheten~ røst, som i vårt hjerte bor.
Ja, julekvelden lever i vårt sinn
- med minners glans og sangens tonebrus •.
Men helst den er et stille nattens sus,
som fra de store skoger trenger inn
lik morgendemrings første, svake vind
i våre hjerters øde, vinterkolde hus.
Vi i vårt innerste på NOE tror.

ne forsøkt å underbygge sin
Det er temmelig innlysenOg alle eier vi en julesang.
vaklende historieskrivning de at hvis det var riktig I
Den lever i oss som den fjerne klang
med løsrevne sitater fra for-· det som general Roseherfra noe godt, vår lengsel efter mor,
skjellige tyskere, so.m dels Nielsen med flere, samt proden trygge omsorg, kjærligheten stor.
snakker. om noe annet og fessor Skodvin, hevder at avdels enten ikke har greie på talen i Trondheim bare var
I julenatten er vi barn på HENNES fang.
det de skriver om eller even- en lokal avtale gjeldende for
KAI NORMANN
tuelt skriver med en slags 6. divisjon, så ville avtalen
påholden penn: jf~. skodvin- overhodet ingen plass ha i (Illustrasjonen er aven norsk Madonna fra middelalderen:
eleven Hans-Dletnch Loock det tyske utennksdeparte.
,
"
som den norske jøssingpres- ments arkiver, like lite som Mana mea Jesusbarnet, fra Enebakk kirke.)
se i tur og orden gjør bruk l de andre lokale norske kapi- JVUV1.J1J'...XXJl..XJUV'...XX~~JI..XJUV'...JI..XJUV'...
av som et slags tysk sann-I tulasjonsavtaler. Det var
hetsvitne!
dens generelle karakter, det- man hadde ført militært den fikk sin plass og ,omtale
Imidlertid finnes det nok t te at den avsluttet den krig mot Norge som gjorde at i
utenriksdepartementets
skriftveksel.
I en fotnote på side 440
opplyses det at «Der Text
der am 10. Juni in Trondheim unterzeichneten Kapitulationsbedingungen ist wiedergegeben in einer Pol.
IM - Aufzeichnung vom 11.
Juni (30/22 145 -48).»
På side 441 gjengis et brev
fra Hitler i Ftihrerhauptquartier til Mussolini av 9.
juni 1940, altså dagen før avDette utdraget av den tyske major Neefs krigsdagbok stiller de norske generalers (og en viss samtids- talen i Trondheim ble underhistorikers) legender i sin rette belysning. Telegrammet er mottatt av major Neef 11. juni kl. 12, altså tegnet av Roscher-Nielsen
dagen efter at avtalen i Trondheim ble undertegnet og det heter her: «Der Fiihrer har gitt ordre til at på vegne av Ruge. Det heter
norske bataljoner i Øst-Finnmark må bli stilt under tysk kommando. De overtar inntil videre komman- her:
Il·

I

I

I

I

doen.» (Neef overdro den senere til oberst Faye).

I

(Forts. side 15)
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.• Ole Omberg in memoriam

Husk våre krigsskadede! I«Hartmann-saken»:

Pinlig dilemma for «historiegranskerne»

SN

O

Som vanlig før jul medfølger det dette nummer av
: Påny har en av våre gamle
bl~det en ~iro~lankett fra I DAGBLADET vet å berette Og hvis Wiker og Dorenvenner og meningsfeller
HJelpe?rgamsasJ0!le~
for, at «Politiet er på det nær- feldt med,. samt Morgenblavandret bort, Ole Omberg,
f~o~tkJempere,
V~o
haper
at meste ferdig med Hart- dets major ikke er ferdig
. Rolvsøy.
. r~ktIg mange. av va~e leserfe mann-saken» og at den nå med å gruble, så grubler de
Ole Omberg var født i
VII betenke ~Isse krIg,ens o - oversendes statsadvokaten. vel fremdeles. God jul!
Rolvsøy i 1890 og ble temre m~d en handsreknmg. De
En kan vel da gå ut fra
melig nær 80 år gammel.
h~r, gJ.ort en tapper og offer- at man nå har fått en virkeHan gjennomgikk underofHedems bok som
vIllIg:, mnsats ~or det d~ trod- lig ekspertuttalelse om Norfisersskolen i Halden og var
de
pa
og
fortjener
SåVISSt
et
ges
omstridte
samtidshistojulegave:
fra 1913 til 1917 ansatt ved
håndslag og, en, takk. Som rie. For hvem skulle være
politiet i Fredrikstad, siste
våre lesere vII ,vIte leter det nærmere til å avgi et sakSom nevnt i forrige numåret som politisekretær og
norske EstablIshment med kyndig votum enn selveste mer foreligger nå den sambilsakkyndig. I 1918 ble han
lys, og lykte .Iande~ rundt for politiadjutant Haukenæs?! lede, konsentrerte utgave av
sjef for provianteringen i sin
avdøde prost Hedems skrifå fmne mulIge krIgsofre «på
hjembygd og flyttet da tilden rette sida», mens ingen
Bladet forteller ,ogSå om ter. Boken har fått titlen
bake til Rolvsøy. I 1920
bryr seg om våre kamerater hvorledes ekspertIsen har «Quo vadis Norvegia?» og er
overtok han sin svigefars
og meningsfeller.
I arbeidet: «Foruten å ha sam- et massivt, vel underbygget
småbruk. Her bygget han en
Glem ikke giroblanketten let opp alt som har vært angrep på urettsoppgjøret.
liten kasse- og trevarefab- det var riktigst å samarbei- oppe i alt julestrevet!
skrevet i avisene om saken Hedem var utrettelig i sin
de med okkupasjonsmakten
den seinere tid, har politiet kamp mot dette politiske
rikk, samt høvleri, med ca. innenfor rammen av de avogså samlet mye annet ma- oppgjør og han nesten tryg15 ansatte, Senere kjøpte taler som var inngått. ReAv statlige grunner
teriale som omhandler det let om at det måtte bli reist
han til 3 småbruk slik at sultatet var for hans vedstatsstipendiat Sverre Hart- injuriesak mot ham, men
ei~ndommen nå er ~å om~ kommende, som for så maneller hensyn
mann har offentliggjort i sin trass i at han selv var en
krmg 140. mål. I 19 ~ byg ge andre, at han ingen krigsDer har i «retts»oppgjøret! artikkelserie i billedbladet veltjent embetsmann som
get han SItt før~te drIvhus. deltagermedalje fikk, men
forunderlige Aktuell.»
hadde fått sin avskjed i nåNå er gartnerIet på ca. tvertimot ble belønnet med forekommet
1500 kvm.
13112 års tvangsarbeide med vitneprov og fortielser, som Som vi før har meddelt, de efter nådd aldersgrense,
senere er begrunnet med har Hans S. Jacobsen i et var man freidige nok til å
I 1929 var han med på å) til~øren~e r~ttighets~ap og
hensyn».
brev til Justisdepartementet ignorere hans grove anklastarte Rolvsøy Bondeparti matte tale mn~ragmng av «statlige
Statlige
hensyn
i rettsve- krevet at general Roscher- ger og beskyldninger mot
og var formann i mange år. halvparten av sm formue.
senet krever at vitner sier Nielsen også måtte bli gran- navngitte menn og myndigHan hadde også en laJ;lg rekden
hele og fulle sannhet og sket i forbindelse med vitne- heter.
Omberg hadde såvisst inke kommunale verv. I 25
intet
fortier. Som i lov fore-l prov som slett ikke stemHedems skrifter ble raskt
gen
grunn
til
å
skamme
seg
år var han kommunerevisor
skrevet.
mer med det som senere har
over
sin
dyktige
innsats
og dessuten revisor for trygHva er det for statlige t vært dokumentert.
utsolgt da de kom ut og
dekassen. I mellomkrigs- som ordfører. Selv hadde hensyn som berettiger en avKan
det
være
nedslag
av
mange
ble skuffet over ikke
årene var han gjeldsmeg- han alle tiders muligheter vikeIse herav og dermed dette når Dagbladet fortset- å kunne skaffe seg dem. Nå
lingsmann og fra 1940 til -45 til, i likhet med så mangen oppgivelse av rettsstaten?
ter slik: «Politiet har også foreligger altså endelig det
«god nordmanm>, å berike
ordfører.
.
Ut med sproget, hvis man hatt en samtale med Hart- alt vesentlige i en konsenseg ved å drive svartebørs,
tør vedkjenne seg disse hen- mann. Og man har videre trert utgave, som vel vil bli
Omberg var levende inte- men på det område var han syn, og de tåler dagens klare avhørt general Roscher-Niel- noe aven slags bibel for
ressert i forsvaret og i 1940 konsekvent: maksimalprise- lys? Taushet er et meget tal- sen og general Lindback-Lar- urettsoppgjørets motstanvar han den første som had- ne skulle følges og fordelin- ende svar.
dere.
sen.»
de en avdeling klar i Vestre gen av matvarer skulle gå
Olaf Holm
Så blir det da statsadvoDen må da bli årets juleFredrikstad, .hvor han var gjennom offentlige kanaler.
kat
Håkon
Wikers
hodepine
gave
både til opplysning av
militær sjef. Mobiliseringså
finne
ut
hva
iallverden
de
dårlig
orienterte og til
Selv
husker
vi
jo
Omberg
ordre forelå ikke i noen
Et
spørsmål
og
et
svar
man
skal
gjøre
med
denne
I personlig glede for dem som
best
fra
hans
uredde
og
slags form på dette tidspinlige saken man så lett- ellers ikke har omvendelsespunkt (lO. april 1940), men konsekvente holdning i kam«Hvorledes kan det nor- sindig satte igang. Godt at behov.
pen
mot
.
urettsoppgjøret.
divisjonssjefen innkalte på
ske folks 'gode navn og rykhan har roiksadvokaten. s, breBoken koster kr. 18,-- og
?
eget ansvar en sikringsav- Han var en god venn av vårt te' mest mulig repareres.})
«De inntekter, som olje- de bryst a støtte seg tIl.
selges gjennom BOKTJEdeling. Først 11. april kom blad og han gjorde også en
Men det spø~s om selv Do: NESTEN. Overfør dette beordren om delvis og stille stor personlig innsats for å funnene på havbunnen evenfå Senterpartiet til å gå inn tuelt skaffer den norske renfeldt k8:n fmne en utveI løp + kr. 0,90 i porto til vår
innkalling.
for en revisjon av etter- stat, må først og fremst an- her. For reIser man sak mot giro 1 64 50 og boken blir
Dessverre
1. divisjon gikk som kjent krigsoppgjøret.
man h'
jo sendt Dem omgående. Men ,
vend es t l'l sao VI'dt mu l'Ig å dHartmann,
bl' 'tsåt får k'
over grensen til Sverige og med lite hell.
erstatte ofrene for det så- en . pu. IS1 e om rmg 1- det nærmer seg jul, så vær
ble internert der. Omberg
tt
'ø
d storIesvmdlen man for all ute i tide hvis De vil være
Det vil bli et tomrom efter k a lte
re soppgJ r
me, del vil unngå - det var jo,
o
k
ble valgt til tillitsmann for Ole Omberg i våre rekker, landsvikerne
deres pårøren-I
å k
SIkker pa å få den. Den an
de internerte og fikk i opp- men vi kan iallfall trøste de og deres ~uksessorer den ne~topp for s ape «ro om- også sendes som postoppkr
rettsoppgjøret»
og.
krav hvis noen ønsker det
drag å undersøke mulighe- oss med at han gikk i sin sk ad e d e h ar ll'dt .»
h' mg
t . l
d
t i '
tene for hjemsendelse. Dette grav med flagget tiltopps og
Christian Bekker kI~ o~Ie legel~t. etn mR;,n PHusset . men da bør man være enda
ble i første omgang nektet med æren i behold.
rImma po l le
pa
ar - tidligere ute naturligvis.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mann.
.
med den begrunnelse at
O.M.
Og reiser man ingen sak"
En de~ har bestIlt boken
Norge var i krig. 8. juli kom
FElTPOST
ØSTFRONTEN
så
vil
vel
folk
flest
slutte
før
'og Innbetalt kr. 10,-imidlertid følgende telegram I
.-----------------------,
Konvolutter
og
postkort
fra
det
at
Hartmann
har
full
her
(den pris som opprinav
fra regjeringen i London:
soldater i regimentene Nord- dekning for det han har nelig ~le ?Ppg!tt). Disse kan
LEILIGHET ØNSKES,
land og Viking og Den N or- skrevet -- noe hine genera- naturlIgvIs na bare sende
«Krigen er slutt. Regje- r i ei/er utenfor Oslo.
ske Legion, samt annet mate- ler da neppe kan ha. Det må restbeløpet.
ringen har intet å innvenriale som kan belyse felt- iallfall meget tåkeprat til for _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
de mot at de i Sverige in- I OLE NILSEN,
posttjenesten
ved østfron- å skjule det.
ternerte norske soldater Boks 57, Nordstrandshøgda
ten,
kjøpes
av
samler. EksPANSER REKORD FOR SOVJET
reiser hjem.
I
~ ....,##.,..,,,..,.,....,., ...
Den røde marskalk for
Johan Nygaardsvold». !{):{):{):():{){):{){):{):{):{)::{){):{):{'n):():{):():O:{):t pedisjonen anviser.
"....,..........,..................,..,.........,..,....,..,.....,................
KRI ST N EVE N N ER
pansertropper, Babatanjan,
Praktisk talt samtlige av TYSK POST I NORGE
;
Har du lyst til a treffe gamle veft- har erklært at Sovjetsamvelde ca. 5000 mann reiste Tysk feltpost og SS-feltpost- !
Hvorledes er det
ner i et apent miljø? - Xt7Jtne det nå forføyer over det
hjem. Omberg fikk også konvolutter, samt tysk tjeVenner møtes den, fØMte fredag største potensial i. pansere
med
kjennskap til ordlyden i vå- nestepost i Norge søkes til
hver måned i Colletsgate 43, Btwr og panservogner l verden:
penstillstandsavt. i Trond- min samling.
en tale er det bevertning og Mt· Pansermarskal.ken bete~net l
BLADPENGENE?
heim på et tidlig tidspunkt.
ledning til selskapelig Silmvær. sall1:me erk1.ærmg, «c;ten mterB,
FJELD,
Han og en god del av de
,
naSjonale ImperIalIsme unOppsaltoppen 19 C,
MøtetId kl. 19,15
der ledelse av USA» som
hjemvendte soldater fra SveHar
DE
betalt?
Oslo 6,
rige meldte seg inn i Nasjo- ,
_~~~~:~~:~_I Sovjets «hove~fiende.})
nal Samling fordi de mente jU-\JVV-VVV<...X..HJ<...K..X.jU-\JVv-vvv-tx.

I

, , . , . # , . # #..., , .

i

1--.. ---------

..

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

JULEN 1970

FOLK OG LAND

FOLK

OG

SIDE 3

LAND

iI(aptein Tornøe er også borte

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON

I

Døden slår til hårdt og
I USA ble kaptein Tornøe
ubarmhjertig, og ofte også sterkt opptatt av problemehelt uventet. Det er ikke me-/ ne omkring det gamle norre enn noen få dage siden vi røne Vinland. Han gikk de
satt sammen med kaptein gamle sagaberetninger nøye
J. Kr. Tornøe i godt lag og efter i sømmene og mente
så er han plutselig revet bort å kunne slå fast at de var til
fra livet, fra vennene og fra det ytterste nøyaktige og
alt det han arbeidet med og kunne tjene som veiviser når
trodde på.
det gjaldt å finne frem til
Ja, er det ikke enestående hvilken omsorg våre parti·
For riktignok hadde kap- de gamle norrøne bosettinpolitikere og moralens vokter i Kirkedepartementet har
tein Tornøe nådd den re- ger. Han kom til et helt anfor at ikke vår ungdom skal ledes på gale veier ved lesning
spektable alder av 79 år, net resultat enn Ingstad,
nv skolebøker og sådant mere! For historieforfalskning og I
men det. skulle i~gen kunne men ha?de vel her ~jemme
diskriminering i lærebøkene er det verste disse omsorgs.
merke Pil: ham: VItal og opp- vansk~hg med ~ na frem
Dette er en sten utenfor tatt av sme hjertesaker var med sme forskmngsresultafull~ vet.
. .
o
..
Vågå kirkegård. De to hUl-I han til det siste og la pla- ter. I USA var det derimot
VI tenker naturlIgvIs pa den berømmelIge EInar Førde, lene brukte man til å trekke, ner om nye fremstøt både noe annerledes og Tornøe ga
valgt til stortingsmann av Arbeiderpartiet i Oslo, som trer en rem gjennom. Her bandt, i kampen mot uretten og i ut to bøker som vakte bet yfrem og spør «høit og lydt i Helligdommen» om ikke hin I man .fast fol~ s?m ikke. had- det publisistiske. arbeide delig op~merksomhet i viminister med de storartede moralske retningslinjer (men de VIst seg l kIrken pa tre som opptok ham sa sterkt. tensk~pehge ~retser: «Early
.
"
.
.
.
søndager.
Av utdannelse var Tornøe Amencan Hlstory: Norsenoe svakere ~raksls. Jfr: Ral~h ~ewI~s artikkel l forrIge
Kunne man i dag bruke offiser og det satte også sitt men before Columbus» og
nummer), KJell BondevIk, vIl grIpe Inn mot gamle gode I en lignende ordning med preg på ham, han hadde «Columbus in the Arctic?»
Ræders historiel;>ok, fordi den efter sigende er «diskrimi· «historikere» som i 25 år reisning, besluttsomhet og I den siste bok hevder han
nerende overfor folkeslag og kulturer.»
ennu ikke har omtalt grunn- evne til stringent tenkning. at den norrøne bosetting i
leggende dokumenter og Ellers var det vel helst i ar- I Amerika strakte seg over en
Vi går ut fra at det må være noen svartinger langt borte hendelser i rikets nyere hi- beidet for bond~standens in- lang tidsperiode og reiser
salig rektor Ræder har «diskriminert» og som gjør Oslo· storie på en uforvansket må- teresser han i de yngre år spørsmålet om ikke Columarbeiderpartimannen så opprørt. Og som også får kirke., te, eller fortie~ dem?
la ned h?ve?arbeidet, bl. oa. bus f~ktisk kjente til Nordministeren til å innrømme at «boken er merket av at den
Det er tre ;;hke. stener ~er- var han l hme kampens. ar Amer~ka før han «oppdaget
.
..
o
oppe. To star pa hver SIde sekretær for BondepartIets Amenka» og mener at det er
er skrevet l en annen tId og Ikke på alle mater fyller de av inngangen til kirkegår- stortingsgruppe. Og alt den- god grunn til å anta at Cokrav man i dag må stille til en verdenshistorie».
den. En sten står rett uten- gang ble han grepet av stats- lumbus hadde deltatt i en
For det er som alle vet helt andre krav! Hvis da ikke for muren slik at presten råd QUislings personlighet. portugisisk-skandinavisk
Bondevik mener at verdenshistorien må behandles på en I kunne delikatere seg med Han fulgte hans politiske ar- ekspedisjon før den store
annen måte enn norgeshistorien.
s~net hele veie~ f:a preste- beide. med intere~se og. til- reisen.
,
garden og ned tll kIrken søn-' slutmng og helt tll det SIste
Også etpar andre bøker
En vet nesten ikke enten en skal le eller gråte når en. dag morgen. bevarte han en rørende tro- har Tornøe rukket å utgi og
leser om slikt hyklersk vrøvl i Norges Storting. Her har
(Tegning av Nils Fliflef f~sthet mot sin gamle poli- noe som vel er mindre kjent:
man år ut og år inn drevet grov historieforfalskning, hets
1946.)
tlsk~ fører. !Jet ~a seg da han var en god venn av den
. .. . .
_ ogsa utslag l et mtenst og
k
energisk arbeide bak kulis- nors -amerikanske profesog dISkrImInerIng aven betydelIg gruppe norske medbor·
gere i så å si samtlige norske skolebøker. Så grov at de I
sene for å renvaske Quis- sor Lyder Unstad og fikk
'oppvakte av de unge selv reagerer når de kommer til
lings minne.
denne interessert i Quisling,
noe som resulterte i det
skjels år og alder. Man har ikke nektet seg noe og man
Mens man slåss så fillene
Efter en innsats under ok- kjente skrift. Senere sørget
har vendt det døve øre til alle henvendelser om skolebøker fyker om hvilken Gallup- kupasjonen med planleg- Tornøe også for en norsk
med objektive opplysninger både om det som førte til undersøkelse som er den rik- gingsarbeid for «det nye oversettelse av Unstads arokkupasjonen om det som hendte under okkupasjonen og tige, enten den fra septem- Norge» han tr~dde på kom beide og foresto sammen
.. '
.
.
ber måned eller den senere, han seg over tll USA,. hvor med sin nå også avdøde
om det polItiske oppgJør utenfor lov og rett som «seler· hvor EEC-avisene påstår det han skapte seg en ny tilvæ- venn rektor Chr. Waage utherrene» gjennomførte efterpå.
ble gitt ledende spørsmål, er reIse og også ble amerikansk givelsen i Norge.
Og så står en bekymret arbeiderpartimann frem og er det i det Norge som påbero- borger. Det kan ellers i denKaptein Tornøe kunne iksammen med moralens vokter Bondevik bekymret for per seg å være så demokra- ne forbindelse ha sin inte- ke glemme sitt norske fedre«diskriminering» av afrikanske negre, begått av salig tisk at det ikke engang kan ress~ å berette en. liten h.i- land trass i alt det hadde
R d '
sitte ved samme bord som stone som kaster SItt lys ba- gjort mot ham selv og hans
æ er.
.
oberstene i Hellas, grunn til de over Tornøe og over gene- venner og meningsfeller. For
Alt dette er et nytt utslag av det utrolige, ubegripelige å unde,rstreke et ganske en- r~l R~ge. ornøe hadde i sin endel år siden vendte han
og ufyselige hykleri som store dele av det norske fOlk'/' kelt og soleklart forhold.
tld gjort tjeneste som nest- tilbake til Norge og deltok
•
. , .
kommanderende med Ruge h
med de «karne» l spIssen, velter seg l.
For at N.'0rge skal kunne som kompanisjef. Da de to er ivrig i arbeidet for den
For hvor ellers vil man oppleve at en statslønnet sam· slutte se~ tll EEC - og uan- så møttes efter 1945, spurte historiske sannhet.
tidshistoriker som legger frem forskningsresultater som sett betmgelsen~ - k.reves Ruge hvorledes det gikk med
Kaptein Tornøe var' en
.Ikke passer makthaverne
'
.
,
.
.
det
3/4
flertall
1 Stortmget h
T
gammel
og k"Jær venn og. d e t
blir undergitt sensur av krImI· It o 112 t
d 150' am, og ornøe nevnte at
Ia sa. semmer a v e . det såret ham meget at hans J er vanskelig å fatte at også
l n' t?
na po l le •
.
.,
Nå VIser s~lv den G~llup gamle offiserskamerater ik- han er borte. Men han vil
Hvor ellers vIl det hende at en utenlandsk publisISt, so~ EEC-aVIsene er sa be- ke ville, eller ikke våget å leve i minnet hos så mange.
som i sitt hjemland utgir en bok som ikke faller sammen g81stret for (~en av sept~m- hilse på ham lenger. «Ja, det
O.M.
med det autoriserte norske syn, blir forfulgt på det skam./ ber fØ~ ma~ fI~k. kalddusjen gjør iallfall jeg», sa den
.
l"
. . t'
til
d med fIskenpohtlkken m.v.) Ruge som J'o k' t b k
melIgste og grove Igen InJurIer l pressen, og
og me 51 % for å forhandle om
Jen e a -, Med dette nummer
fra Stortingets egen talerstol?
nærmere betingelser, mens grunneD: for «Norges o fort.
,
.
37 Ol10 var uemge
••
satte kng», og rakte handen FOLK
avslutter
H vor eIlers VI'1 d e t k unne' h end e a t man eft er å h a gJen·
l a t d e t over- frem.
O VI denne årgang av
G LAND, den 19.de.
110mført et uhørt lovstridig og brutalt oppgjør med polio hodet ble forhandlet. Det er
tiske motstander; fra okkupasjonstiden er freidig nok til altså selv efter denne høyst
Neste nummer, som altså
.
.,
.
tvilsomme, gamle undersø- h dl'
.
t'll
blir det første i jubileumsfor InternasJonale Instanser å gå til ubeherskede angrep kelsen betydelig mere enn an mger
mns l es
og å·
k
.
. '
Storting og regjering burde rgangen 20, ommer 8. Jan.
på andre folkeslags langt mere beherskede oppgJør med de utkrevede 25 % som er akte seg for å forhandle mot VÅRE KONTORER holdes
sine politiske motstandere?
nok til å hindre en tilslut- folkevI'IJ'en og de demokra- t
.
t
h d
å
s engt fra og med 19. des emfor· tiske spilleregler. Vår konKunne det ikke være en tanke for disse grove norske mng mo over o et
ber 1970 til og med 5. januar
stitusjon er intet leketøy for
topphyklere i julen å lese påny det Skriftens ord om bjel. handle om noe slikt.
Ikke rettere enn vi kan et tilfeldig storting valgt på 1971.
ken i eget øye som m~n bør betenke før man peker på skjønne burde dermed i et helt andre premisser.
God jul og vel møtt i det
splinten i nestens?
demokrati alle videre forM.
nye år!
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE
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12.

Men nye sjekter fødest der korp og daude gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og borni spring på tun att og tindrar i soJ
og nye bjørker syng sin song kring hilset.

Slik sang også «landssvikerne» om tro på og kjærlighet til Norge. Teksten var av samme dikter som skrev den
før gjengitte «Germanias velduge tidebolk», så det var
såvisst ingen motsetning mellom dette å være norsk paAv alle tåpelige organisa-. den ikke blir stanset, ikke høyst normal efter dagens triot og pangermanist.
sjoner som opererer fra den· er annet enn samfunns ska- omstendigheter. Men så ble
politiske venstreside i N or- i delig, og den rette plass for vi altså gledelig overrasket.
Reidars on
ge idag, tar vel KROM kaka! slike termitter burde være Det dreiet seg slett ikke om
Poco lento.
som den tåpeligste, og det' på samme side av gitteret et nytt venstre-angrep på '/fJ~!t mfl
t:'\
I
-f-vil jo ikke si så lite.
som man plaserer rans- Forsvaret, men om et rett og
Denne organisasjon som menn og andre forbrytere. slett fornuftig forslag fra
~
T
r r r r
f'--f
går inn for å reformere det.
E
ekspedisjonssjef Reidar Gonorske fengselsvesen, viser
dø i Forsvarsdepartementet.
1. Legg ar - men din om
No
reg, den jord som
en omsorg for fanger som
Det gikk i korthet ut på at
J
on.
J I J J
j
sitter i disse som er mildt!
våre vernepliktige masser f-'"ll "
sagt utrolig. Når man leser
også skulle bibringes kunnI
I
.1.
m
en av de talløse artikler som! .
skaper om hvordan man
KROM-gutten selv, dr. phiopptrer under en eventuell
los (selvfølgelig! ) Thomas Sant å ,si ble vi en smule okkupasjon. Og forslagsstilt:'\
l
I
I
fl ~ l±,
I
l"
Mathiesen, strør om seg
leren mente det ikke som et
oppskaket da vi så denne
.
o k
f.}
me d I pressen, sa sulle man overskriften i en Østlands- «alternativ» til militærtjeI
I
I
I
r
tro at man ennå levde i sa- avis for kort tid sid.en. Et nesten, men som en tilleggsvar
oss god
all
og gav
glad sitt
lig Kristian V's tid.
øyeblikk trodde vi faKtisk at utdannelise til den vanlige
,~r
'kl
o
sådanne.
j
Ett er ar t I ene a dømme, herefter skal ikke norske
~
I
I
J J
.-c~-#
er KROM's ideal av et feng- soldater skyte tilbake på fiFalsk beskjedenhet forbyr
f
sel en luksushoteUaktig in- enden, men ta ham imot ef- oss å nevne at vi for lange
'...:.J
stitusjon, betjent av psykia- ter beste venstreoppskrift, tider siden har vært inne på
tere, den ene mer forstå- med å sitte på huk foran de denne tanken her i våre spalelsesfull enn den andre. Med fremtrengende stridsvogner, ter, og var det ikke for at
a~dre ord, et sted h,:or ~t- bare iført mini og røde han var ansatt i Forsvars'u
slItte forbrytere VirkelIg! f l a g g . ,
departementet, ville vi miskan slappe av mellom slaMan blir lett skremt i ti- tenkt forslagsstilleren for å
blod
der som disse, og vår reak- være en potensiell nazist gene.
KROM skal etter sigendesjon må karakteriseres som I minst.
Isach
også nyttiggjøre seg av det-I
te velsignede hokuspokusbegrepet
de~okrati, og
KROM's verSjon kan da
,
Trygve Engen stiller seg gruppe. Og høyresynet som
selvfølgelig ikke være noe
2. Legg armen din om Noreg,
annet enn «demokrati i (Folk og Land 7. 11.) kritisk legger vekt på medfødte be-j
sign kvar ein stor og liten heim
fengslene». Det skal vel godt til betegnelsen «høyrekref- tingelser hos et individ, hos
og mor og far som strevar der
gjøres å kolportere noe mer ter» på norske ungnasjona- en rase, og spør efter frihet
idiotisk enn dette.
lister. Han slår fast at høy- for hvem, likhet mellom
og kvart eit barn kring deim.
Men ofrene da, er det in- re-venstre-båsene
passer hvem og hvorfor dette.
gen som tenker på dem? for de gamle materialistOg Engen vil kanSKje ikke
3. Legg armen din om Noreg,
KROM mener sannsynligvis ideologiene, men nasjonal- benekte at vi, ut fra det jeg
alt det vi kallar fedreland,
at det er disse som skal ismen står over alt dette, her har sagt, må kunne si
straffes, siden de går om- har sitt grunnlag i biolog· at nasjonalismen er en høyso tett og trygt som berre Du
kring og frister stakkars iske og åndelige livslover. reretning. På grunnlag av
og ingen annan kan.
utilpassede, karaktersvake Engen lanserer sogar et mer og mindre klare kriteforbrytere over evne. Den- nytt navn på vår retning: I rier risser nasjonalismen
ne uhyrlige uforskammet- Biokratiet.
opp skillelinjer mellom fol- --~------------------------.,.--'
het, som dessuten i sitt ve- . Stordele~ av dette ~øle! I ke~ruppene. Av. den kvantisen er så usolidarisk at en Ihvertfall Jeg meg emg l, tatIve masse stIger frem et
Den store svakhet høyrestakkars
venstreforvridd men ode! ville væ~e ver~i- kvalitativ~ hierar~i.
siden (unnskyld uttrykket)
kan få hetta av mindre, bør full~ a fa en ~rundlgere dISI det mternasJon:;tle s'Fs- tradisjonelt har lidd under
selvfØlgelig ikke gå uPåak-1 kusJon omkrm~ pr.obleme- temo har ?-erfor. de blOl<;>gISk i sin kamp med de forskjel- fra redeskjendingsfronten er
tet hen. Botsfengselet bur- ne, en oppryddmg I begre- og andehg ~etmge?-~ lIvslo- lige venstreideologier har of- at enkelte moteforretninger
de være en passelig anbrin. per.
v~r en tydelI~ POSItIV funk- te vært dens mindre presi- her i Oslo har tatt i bruk
gelesesanstalt for disse. Det
sJ<;>n og verdI.. Mer ro:n for se begrepsapparat og dens utstillingsfigurer med brun
ville ikke forundre oss om
For det første: Selv om tVIl - og strId - blIr det manglende
helhetsanalyse hud og umiskjennelige negenkelte
KROM-ideologer høyre-venstre skillet er me- når vi legger det indre, oa-I av samfunnet. Vi ser i dag raide trekk. Er det skjedd
tenkte i slike baner.
ningsløst anvendt på dagens sjonale system under lupen. hvordan søkende ungdom etter ordre fra «Tante U»,
. .
. . kortsiktige ego-politikk, ka- Særlig på et så etnisk ho- godtar marxismens «fasit» eller er simpelthen alminne~en utvl~h!lg SOm kr~ml. rakteriserer det likevel hi- mogent samfunn som ek- til livets og statssystemenes lige «hvite» utstillingsfigunahtetsstabsbkken
VIser I storisk sett noe vesentlig sempelvis det norske er det problemer. Vi ser hvordan rer ikke gode nok lenger?
oss, burde hene~ gi seg det ved samfunnsrettede beve- vel ikke logisk entydig hvor- presse og kringkasting sta- Er bastardiseringen kommet
utslag at man skJerpet straf- gelser. Den franske proletar- dan de eksisterende biolog- dig mer preges av et venstre- så langt her i landet at man
!ene. Man burd~ for eks. ta revolusjon av 1789 viste for iske livslover skal kunne radikalt menneskesyn.
ikke kan selge klær hvis de
~ bruk korp~rlIg straff.' og første gang tydelig at der appliseres. Kort sagt: Hvoro
_
er påført «hvite» utstillingslD!lføre 100 1'0 erstatnmgs- finnes to fundamentalt for- dan bør samfunnet organiForha~enth~ k:;tn Tr.ygve figurer', eller er klærne blitt
p!lkt for lystødeleg~ere. Da skjellige måter å oppfatte seres politisk, økonomisk og 1 En,~en bIdra SItt. tIl det l~eo-1 så idiotisk tåpelige at en baVIlle .enkelte kanskJe tenke mennesket og samfunnet på: kulturelt ut fra det vi bio_IIOglSke oppklarmgsarbeidet 1 re kan vise dem frem på farseg lItt bedre om.
Venstresynet som uavhengig logisk/åndelig vet om men- som fC?regår blant norsk~ Ivede utstillingsfigurer? Hvis
Det er i alle fall hevet av alt naturgitt setter opp nesket på de forskjellige ra-· ungnasJona!e, C?g som aldrI det siste er riktig, så er det
over enhver tvil at KROM's evige likhets- og frihetsideer setrinn? Hva innebærer alt- har ~ært sa. tvmgende nød- jo ennå et håp, men hvis det
virksomhet og spesielt de og gjør dem gjeldende for så konkret det Engen kaller vendlg som Idag.
første er riktig, så . . . vi
konsekvenser den vil ha hvis enhver nasjon, enhver folke- det organiske samfunn?
Øystein mv
gremmes_
E.

I

rr r

r
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I

Norske
Ikke-volds-soldater?

r

SN
O

trd r

r r

i

d J

f

I
Høyre venstre og nasJonalisme
·
·

Siste nytt

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

JULEN 1970

FOLK OG LAND

SIDE 5

ALEXANDER LANGE:

De vestlige demol~ratier tryl~
l~er Spania til sitt bryst

Okkupasjonstidens likvideringer
Et mørklagt kapitel av norsk samtidshistorie om grove forbrytelser, som THE ESTABLlSH·
MENT har nektet å undersøke i offentligretslige former - ennsi å søke å bøte på.

-

EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
Artikkel 3

Ole Nilsen synes ikke at
likvideringer er den rette betegneIse for snikmord og
skriver til oss:
- - «Men jeg er ikke helt
enig med Dem i Deres siste
artikkel om okkupasjonstidens likvideringer. Jeg synes
De er altfor hensynsfull når
De bruker ordet likviderin·
ger. Ordet er altfor pent. Det
li~elsdom f ~amufl~krer ~ ~t I Men dessverre er det også som i sin ytteriste konsegJe er elgehsm .mo~. v de som den dag i dag skry- kvens
konkluderte med
kden gkrunnt bar tJtøstsmgednet ter av sine «heltegjerninger» mord og vold som det enesonse ven
eny e or e
bl
b t'
'k
d t
l"
d
ddt
t
som . a. es o l sm mor . e sa 199Jøren e.
ll'k'd'
VI erm,ger, a e, p~n er «De var soldater», er det
Jeg har den dag idag _
og fors~Jønner ugJernmg~- blitt h d t
25 år etter okkupaSjonen
ne. Jeg tIllater meg derfor a
,.
eve.
i , . •
,
foreslå at FOLK OG LAND
De «gode» nordmenn, som' vanskelIg for å tIl sta dIsse
.
under okkupasjonstiden satt mennesker, det være seg an?~n~tte; ~~d~~ ~mkmord trygt i London og trøstet seg svarlige eller håndtlangere,
IS e en or l ~l ermger.»
med bl. a. å oppfordre andre det minimum av positive
til mord og mordbrann, lage i trekk som gir dem rett til å
Vår spesielle medarbeider bigamilover, forberede hi- kalle seg mennesker.
skriver:
storiens største rettsparodi
Noen har vel angret og erm,m.,
har
for
all
tid
fått
riskjent;
andre har helt enJEG ANKLAGER
set sine navn på narrenes kelt mistet evnen til det. De
Når en skal studere og for- minneplate. For så vidt kun-I verste har aldri eiet evnen
dype seg i et slikt stoff som ne alt ha vært vel og bra. til å gå irette med seg selv.
okkupasjonstidens likvidaMen når selvsamme menn
Jeg anklager disse mensjons- og sabotasjekompleks og kvinner (som forøvrig nesker for over 200 snikbestår av, bør to ting være minner meget om personene mord.
helt klare for en selv. For i Laxness' bok «Kjempeliv i
Jeg anklager dem for
det første må man få for- høye nord») fikk en dikta- mord på over 2000 uskylståelsen av det djevelske torisk makt over dem som dige passasjerer på offentspill som ble registrert fra ble på sin post og gjorde sin lige transportmidler.
London i tiden 1940-45, og plikt, oppsto de situasjoner
Jeg anklager dem for
. som gikk ut på å så hat mel- som utløste råttenskapen.
kvelning, skyting og knivlom sivilbefolkningen og NS,
Hvis man riktig går dette mord av kvinner og barn.
at terrorbombing og sprengJeg anklager!
G.K.
ning av sivilproduserende området etter i sømmene vil
man
oppdage
noe
meget
inbedrifter ikke først og
fremst sikter mot en mate- teressant, nemlig at mord
riell ødeleggelse rettet mot og sabotasje kom likesom i
okkupasjonsmakten,
men bølger, og det ved tidspunkad en djevelsk utspekulert ter da London-guttene og devei å velte elendigheten og res herrer ble redde for en
ansvaret over på dem som normalisering av forholdet
mellom okkupant og okkubare gjorde sin plikt.
pert.
For det var nemlig slik
For det andre, man må
at
forholdet
mellom Lonkunne holde sine følelser i
sjakk, selv om det kan være dons intelligens og virkninvanskelig når hele berg av gen av deres gjerninger og
8. Jonassen, Fritz
elendighet slår en i ansik- virke forøvrig, ikke alltid
tet. Det er vel heller ikke slo ut til deres fordel. Dernoe menneske gitt helt å for fikk vi Øksfjord, Majakunne holde sorg og fortvi- vatn, Bittern, Tinnferjen,
Bindalen, Martinsen og manlelse over dette i tømme.
Bakgrunnen for at det ge andre. Disse hendelser
måtte skje som skjedde, skapte forutsetninger for en
skal jeg ikke ytre meg om. ytterligere opptrl}pping av
Det får andre gjøre. Men mord og ødeleggelse.
som før nevnt, anser jeg det
Virkningene av denne
som min plikt å bringe frem virksomheten resulterte i
visse foreteelser av et hit- folkerettslige forholdsregler
til dunkelt og fortiet kapitel fra tyskernes side. Dødsav vårt lands historie om dommer og innesperringer
ubøtede, samfunnsskadelige ble i propagandaen utnyttet
ugjerninger. av emigrantene på en.så djeVi har her i Norge i dag, velsk utspekulert måte, at
en del mennesker som opp- eksessene sommeren og
riktig og ærlig har tatt opp høsten 1945 bare var en nasin innsats i «Mord AlS» til turlig følge.
ny vurdering og erkjent at
Det var et hatets og umende har feilet - de angrer. neskelighetens evangelium

Mens man her hjemme 'I Rota som den viktigste. Den
fremdeles driver sin idotis-I er hjemmestasjon for de
ke utenrikspolitikk med å' atomdrevne u-båter. Og luftblande seg opp i andre lands våpenbasen i Torejon ved
indrepOlitisk forhold ser Madrid er en av USA's størdet ut til at man har bedre ste luftbaser i Europa. Fra
forstand i USA. Vi husker 1962 av var det på alle disse
jo alle den hets som opp militærbaser i Spania en
gjennom årene har vært dre- dobbeltkommando og begge
vet mot Franco-Spania, som lands flagg var heist side om
ikke var demokratisk nok side. Da avtalen mellom de
for de hjemlige grautpoliti- to land utløp iår ble det forkere. I det siste har hetsen handlet påny og for ikke så
dabbet av og man har iste- lenge siden ble det underden vendt seg mot Hellas, tegnet en ny avtale som var
,som har omtrent nøyaktig meget fordelaktig for Spasamme styre og mot Sør- nia. Fra 1. oktober av er de
Afrika og Rhodesia hvor amerikanske tropper bare i
våre hvite stammefrender Spania som «gjester» og får
forsøker å forsvare den si- bare lov til å nytte basene,
'l'
. d h b
t
t· h It
d
k
VlisasJon e ar ygge opp. ,som s ar e un er spans
Når man nå her hjemme tier kommando, som gjester. En
om Spania, så er det vel ut ordning som viser Spanias
fra forsta· elsen av hvor nød- stigende innflytelse l' verden.
vendig dette land er både
President Nixons besøk i
for NATO og for Fellesmar- Spania understreket Spanikedet og fordi man ser at as betydning i Middelhavet.
USA naturligvis bare tar Det er ikke å tenke på et
hensyn til det og blåser de forsvar av NATO-landenes
norske heimedemokrater en sydflanke uten Spanias medlang marsj.
virken. President Nixon kom'
,1. oktober gikk Spania inn derfor til Spania på siri eul Fellesmarkedet uten at det ropareise og for e~semvakte ,noen oppmerksomhet pel ikke til Bonn - skjønt
her hjemme og fra sa;mm~ det som kjent består utendato ble det en endrmg l rikspolitiske motsetninger
forh~ldet mellom USA og I mellom de to land. Spesielt
Spama, som det burde ha må en da merke seg at de
vært gr~m: for n?rs~ dags- har forskjellig oppfatning
presse tIl a beskjeftIge seg av striden i Midt-Østen, hvor
med.
Spania helt entydig står på
Otto Skorzeny, der som de arabiske lands side, mens
kjent er bosatt i Madrid, USA som kjent enda mere
kommer inl1 på disse endre-. entydig står på 1,sraels - så
de signaler i en artikkel i entydig at verdensfreden
DEUTSCHE WOCHEN-ZEI- settes i fare. Likevel er altså
TUNG. Han nevner at de situasjonen den ikke
amerikanske militærbaser i minst på bakgrunn av SovSpania ble bygget opp fra I jets oppladning i Middelha1956 av med marinebasen i I
(FortJ, Jide 1.5)
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Inn i Fellesmarkedet og på vei inn i NATO -
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Franco taler i Barcelona (i 1966)
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Folke' Bernadottes morder skriver bok' Da I{nut ,Hamsun ble plaget
OG HEVDER AT DET VAR ENGLAND SOM HISSET STERNLIGAEN TIL MORDET

I

av sorenskriver Stabel

a

O

En jØdisk journalist ved
anledning til å hevde og ar- Og bekjente at han «med sinn og samvittighet» tilhørte NS.
navn Baruch Nadel, som efbeide for i sin egenskap av
ter hva det opplyses er fast
Svenske Røde korsets forDet har opp gjennom åre- andre, ble gjort til et avgjørmedarbeider i avisen Maamann og dyktige organisa- I ne efter Knut Hamsuns død ende punkt av forsvaret, så
riv i Israel, har kunngjort
tor. Hans død for morder-I vært gjort iherdige anstren- viser det at det her dreiet
at han i nær fremtid skal utkuler i Jerusalem traff det geIsel' på å fremstille dikte- s,eg om en klar politisk forsvenske folk som et sjokk ren dels som så gammel og følgelse - og at alle var
gi på et dansk forlag en bok
om mordet på Folke Bernaog utløste en faktisk lande- sløv at han ikke visste hva på det rene med det.
dotte 17. september 1948.
sorg, og vi vet jo at denne han gjorde og dels som en
Men, tilbake til Hamsun.
Boken er oversatt av den
sorg med dyp følelse ble delt slags halvjøssing når alt
Før
den rettskomedie hvor
danske oversettersken Hanogså av utallige jødiske kom til alt. Trass i hans han ble
plyndret for sin forna Kaufmann, som efter alt
mennesker som hadde ham åpne bekjennelse til Nasjomue
mens
man ikke reiså dømme er en trosfrende
å takke for at de ble reddet nal Samling og til Quisling te vanlig landssviksak
mot
til en ny eksistens i Dan- opp gjennom alle år har ham av hensyn til opinioav forfatteren. Hun har i det
store
kjøbenhavnerblad
mark, som i Sverige og ad- man gjort et nummer av at
- ble dikteren frem«Berlingske Tidende» gitt en
skillige andre land.
han i nødens stund da den nen!
stillet
i Sand forhørsrett. Vi
redegjørelse for hva boken
Nå kan man med god rettslige plyndring foregikk
har
lest
igjennom referatet
grunn spørre seg: Av hvilken nevnte at han ikke hadde
inneholder.
fra dette rettsmøte og, det
Man får bl. a. vite at Bagrunn har den jødiske jour- betalt kontigent til NS og
et noe annet bilde av diknall' st og Bernadotte mor derfor kanskJ'e ikke egent- gir
terens innstilling enn den
ruch Nadel selv var en av de
fire jødiske gangstere som
der Nadel og hans dansk- lig var medlem.
man nå lanserer. Og det var
koldblodig myrdet Folke
jødiske oversetterske falt på
Dagens fortsatte jøssing- før man utsatte den gamle
Bernadotte da denne som
den vanvittige ide nettopp i velde i dette land trenger mann for den vederstyggeFN's offisielle megler oppGrev Folke Bernadotte
disse dager å varme opp en den døde Knut Hamsuns lige behandling på gamleholdt seg i Jerusalem for 22
gammel forlengst avlivet verdensberømmelse til å hjem og galehus - noe som
år siden. Hanna Kaufmann tet seg til å likvidere den løgnhistorie og servere den pynte på sin sviktende an- kunne knekke enhver. Noe
påstår videre at det var en-I' svenske FN-megleren.
som en ny historiedoku- seelse med og derfor denne det tilsiktet. Vi skal se
mentasjon?
gelskmennene som hadde I Vår svenske kollega FRIA
Og hvorfor har akkurat et omskapte Hamsun. De har litt på noen av Hamsuns utanstiftet mordet og fått den l' ORD, som i disse dage har d
k (11
d k ' d'
jo også kunnet finne støtte talelser i dette møte slik de
zionistiske terrororganisa- I måttet innstille efter ca. 20 ans
e er ans -Jø lsk) for disse bestrebelser i et- gjengis i Aftenpostens refeforlag (Branner & Korch)
sjon «Sternligaen» til å ut- ars virke, knytter følgende funnet det opportunt i da- par bøker fra hold som sto rat 25. juni 1945.
føre det. Foranledningen til kommentarer til boken:
dikteren nær og som har
Rettsmøtet ble adminimordet skulle efter hva Na«Nå vil det seg imidlertid gens situasjon å befatte seg funnet det opportunt å tute strert av sorenskriver P. L.
med
en
slik
affære?
At
det
del påstår i sin bok ha vært så ilde for paret Nadelmed ulvene. Men det skal Stabel.
at engelskmennene la frem Kaufmann at deres sensa- fra forlagets side dreier seg også understrekes at fru
«- Har De vært medlem
bevis f or a t F o Ike Bernad o t - s'Jonss k n'ft er b ygget pa en en
omhøyst
ren geschåft
omenn
usmakelig- sådan
_ Marie Hamsun alltid holdt av NS? spør sorenskriveren.
te skulle ha vært en hensyns- løgn, som ble offentlig til- kan man kanskje gå ut fra, sin sti ren.
- Jeg har aldri meldt meg
løs antisemitt, som dels veg- bakevist allerede for mere ikke minst på bakgrunn av
Rett betenkt er vel kan- inn, men en mann ved navn
ret seg for å overføre 5 000 enn 10 år siden. Bernadot- den kJ'empereklame man
S. F. her fra Grimstad kom
J'øder f ra t ys k e k onsent ra- t es «h emme l'1ge b
rev»har allerede lenge l' forvel'en har skje den kraftigste dom over og satte et merke på meg,
sJ' onsl' t'l S ·
d l ald' k' t t
t
«rettsoppgjøret» dette at
eIre 1 venge og e s n e SIS er anne enn gitt det skjendige skrift. Har folk under trykket av sær- og fra K. i Arendal fikk jeg
motsatte seg de jødiske øns- som en forfalskning, i Sve- forfatteren Baruch Nadel
k
å d t . ldt I
l
.
kl I t · D
domstolenes raseri forsøkte et innmeldelsesskjema, men
er n r e gJa
srae s nge
ar ag 1 agens Ny- også selv vært drevet av å trekke frem en slik tvil det har jeg aldri underteggrenser, Jerusalems nasjo- heter 9. mars 1956.
samme simple motiv? Riknalisering m.v. HøydepunkH
om hvorvidt det forelå noe net. Jeg gled inn i NS, og
tet . N d l b k
'f l
vern som har utført for- tignok kan han nå uten risi- direkte
partimedlemskap. jeg syntes det var mang bra
1
a es o e~ 1 ~ ge falskningen er aldri blitt, ko for noen juridisk bak- Når det gjaldt Knut Ham- mennesker som holdt til i
Hanna K:uf:ann t~en~IVel~ klarlagt trass i ivrig efter- smell bekjenne sin mord- sun, så hadde han jo så ofte den leiren.
sen av e « emme 19 . rev» forskning. Følger man den dåd. For mordet er juridisk og på mange måter demon- Syntes De virkelig det?
fra tOlk~ 1?er?~dO~~ til ~el-I gamle reglen i kriminalsaker preskribert (Det e,r ba, re i strert sin innstilling -- og
- Ja, jeg gjorde da det.
~~~ e t
em.ncå
lmm ~~. og spør cui bono, til fordel Vest-Tyskland krigsforbry- sitt «Landssvik» at et partive OppgIS. være av . for hvem, så peker jo alle telser aldri preskriberes - medlemskap ingensomhelst En leser jo både om den ene
~ar~ i~45 og 1 en passus he- indisier mot de fanatiske det ville jo stride mot den betydning kunne ha i retts- og den andre som har vært
er e.
zionisters eget hold. Man evige kollektivskyld som alle lig henseende. Når det imid- medlem, endog dommere.
(Forts. side 12)
«Jødene er like lite ønsket i ?ppnådde det mål som Bonnregjeringer
er blitt, lertid i hans sak, som i flere
apenbart ble tilsiktet, å mis- tvunget til å akseptere).
Sverige som i Tyskland. Derfor tenkeliggjøre Folke Bernaforstår jeg Dem fullkomment i dotte som jødefiende for å
I sin tid tok den nystar-'
jødespørsmålet.»
få mulighet til å likvidere tede israelske regjering av«Efter hva medisinalråd Ker- ham da han som upartisk stand fra mordet på Folke
sten har meddelt meg har De megler syntes å stå iveien Bernadotte og dennes frantil ham frigitt 5000 jøder for for zionistenes mest ekspan- ske medhjelper oberst Setransport til Sverige. Jeg er ikke sive planer og hensikter.
r?t ..Menfda dekn svåensfke r~fornøyet med det, for jeg vil
gJermg orsø t e
orma
ikke transportere noen jøder.
I alle de nordiske land, og I zionistregjeringen til å setMen da jeg ikke offisielt kan det gjelder ikke minst Dan- te igang ordentlig efterforskvegre meg for å gjøre det, så mark har vel fremdeles idag ning efter morderne og gi en
ber jeg Dem, gjør det De, herr de fleste mennesker som ef- klar utredning om mordafHimmler! - - »
ter annen verdenskrigs slutt færen, så viste det seg at de
«Deres V-våpen skyter dårlig fulgte Folke Bernadottes li- israelske myndigheter var
på London. Jeg vedlegger en ke modige som selvoppof- helt ute av stand til og/eller
skisse over hvor engelske mili- rende arbeide i den svenske uvillige til å foreta en slik
tære forråd ligger.»
efterkrigshjelp - ikke minst utredning. Dette forhold
,
til fordel for de befridde gjorde at den svenske riksSå langt redegjørelsen i, tyske jødene - hans per- advokat tilslutt utpekte en
Berlingske Tidende av Han- i sonlighet og innsats i friskt høy
kriminal-kommisjon,
na Kaufmann, som også minne. Han fremsto for alle som fikk i oppdrag å granshevder at det var britiske nordiske folk, og endog på ke det israelske' såkalte efagenter som lot Sternligaens det internasjonale plan, som terforskningsmateriale. Denterrorister få kjennskap til en personifisering av de ne granskning ble ferdig i 1 1943, bare to år før han ble tmkket for retten i Norge, fikk Hamsun
dette brev, som i tur og or- rent humanitære idealer mars 1950. I sin sluttbe- anledning til å bese en tysk u-båt og satte seg interessert inn i de
forskjellige sindrige krigsinnretninger. «Krigen var jo over», sa han.
den ledet til at disse beslut- som han i årrekker hadde
(Forts. side 12.)
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Nazisten Johannes Brahms

SIDE 7

Nasjonalsosialistiske studenter i Danmark
TRER ÅPENT FREM OG FÅR RETT TIL BRUK AV STUDENTER-OPPSLAGSTAVLEN

SN

O

De sosialistiske rødrever i 1870. Han ble voldsomt foraltså på sett og vis klart å passer, tror jeg at vi har
Kringkastingen forkynner I bitret over krigserklærinbryte igjennom fordi de har I bruk for den nasjonal-sosiaregelmessig at NRK er en· gen, og besluttet å melde seg I
våget å tre åpent frem og listiske løsning i dag», sier
liberal og tolerant kultur- som frivillig i den prøyssisikke lar seg skremme av P6vl Riis-Knudsen. «Det Hitinstitusjon, hvor alle poli- ke arme. Dette ønske fikk
den demokratiske hets. Det ler gjorde var et forsøk, vi
tiske oppfatninger kan kom- han imidlertid ikke oppfylt.
er det danske ukemagasin må bare sørge for at feilene
me til orde. Det lyder vak- Men da Frankrike hadde
«NB!» som beretter om det- ikke gjentas.»
kert, men det er dessverre tapt krigen, skapte han et
te i sit~ n~mn:~r for 9. oktoIDEENE: Nazi-gruppens
ikke sant. Mikrofonen er for- ruvende minnesmerke i tober. VI gJengIr.
sympatier må derfor falle
beholdt de utvalgte, først og ner over prøyssernes seier
sammen med ideer som sist
fremst rødrevenes venner - TRIUMPHLIED opus 55
«Nazi-studier
på
universihadde
vind i seilene i 30og sympatisører, og dernest for kor og orkester.
tetet
årene. Fra en samtale med
alle de harmløse fjols som
Samtidig med at aktivis- Povl Riis-Knudsen kan sirødrevene ikke behøver å oDe!te mest~rver~ står altter i København gikk i gate- teres følgende karakteristfrykte. De øvrige, som rød- sa p~ svartelIste l NR:K. av
kamp for revolusjonens sak, iske avsnitt:
revene frykter og hater, for politIske. grunner. Knstl8;n
ble det utkjempet en liten
eksempel NS-folk, står på Lange fmner d~t nemlIg
kamp i den annen ende av
«Vi må avskaffe u-landssvarteliste og blir konse-I hØys.t upassende a fremføre
den politiske skala på en hjelpen, Danmark er ikke
kvent nektet adgang til mi-I' ~USl~~ SO?l hyld~r prø~ss
oppslagstavle på Århus Uni- økonomisk rustet til å låne
krofonen. Slik er sannheten lsk milItansme. Sl~k mus~kk
versitet. I september ble det ut når vi selv må låne.»
om den tolerante «kultur- ~r efter hans memng nazIstdannet
en fraksjon av Dan«Hver enkelt rase står seg
spreder» NRK.
lsk, o~ derfo~ passer den
marks National-Socialistis- best på å holde seg ren.
best pa svartelIsten. Brahms
ke Ungdom på Universitetet, F. eks. tror jeg ikke at blanDette er selvfølgelig be- burde i det hele tatt ha
og dens ca. 10 medlemmer dingen mulatt er heldig.»
skammet
seg
over
å
skrive
klagelig, men det er ikke forfikk tildelt en plass på opp«Raseadskillelsen i Sørnazistisk
musikk
til
ære
for
bausende. Det som imidlerslagstavlen
i
Studenternes
Afrika
er ikke av det onde.
tid er forbausende og sjok- prøy:ssisk militarisme, meHus på samme måte som De svarte i Sør-Afrika har
ner
den
tolerante
musikkkerende er at også musikkPovl Riis-Knudsen, den unge dan- andre tilsluttede fraksjoner. en meget høyere levestanavdelingen har sin svarte- sjef.
DNSU-skiltet og oppslagene dard enn i andre afrikanske
liste.Et mesterverk som
At Brahms blir erklært for ske student som trådte åpent frem ble revet ned like hurtig som land og det tror jeg er viksom nasjonalsosialist.
«Pan» av David Monrad Jo- nazist er naturligvis hyggede nazi-interesserte satte tigere for dem enn politisk
hansen sto på svarteliste i lig for oss som blir utskjelt
Ved en lang rekke univer- dem opp, og en student inn- :frihet.»
mange år - fordi man ik- for det samme. Vi har grunn siteter
og USA ek- sendte et krav til studenter«Hva skal vi med fremke likte komponistens po- til å føle oss smigret over sistereri Europa
det
nå
nasjonalhusledelsen
om
at
de
ble
medarbeidere
så lenge vi
litiske innstilling. Selveste å ha kommet i så godt sel- sosialistiske studentergrup- nektet adgang til oppslags- selv har arbeidsløshet.
DanChristian Sinding istO også skap.
per
som
driver
politisk
virktavlen.
mark
er
ikke
rustet
til
å
på svarteliste.
Trusler: Pressens omtale motta så mange utlendinger.
Men Kristian Lange har somhet på like fot med anMusikksjefen i NRK blir ingen betenkeligheter med ådre politiske grupperinger. av sak en b evi r k et a t e t me d - Det
mere
kontroll
med må
om være
de har
sykdommer
sikkert irritert når jeg min- fremføre musikk som hyl- Det skulle da også bare lem av f r aks·on
"tt
t
J en rna e re og kriminell fortl·d.»
ner ham om denne besyn- der f. eks. russisk militaris- mang'le at sa" ikke ble tillatt of"entl·
d mag.
I
19 f rem. St u.
«Jugoslaver kan ikke bruderlige form for toleranse. me. Tschaikowskys ouver- i land som hevder demokra- Povl Riis-Knudsen, 20, fra
o
Han vil muligens hevde at ture som skildrer russernes tisk frihet til både å ha me- Ålborg som lot seg intervjue ke vare toaletter, de står på
dette skjedde for lenge si- seier over franskmennene i ninger og til å forfekte dem. og fotografere, sto plutselig setet.»
.
den, og at svartelister for 1812 blir ofte spilt i NRK. Pussig er det da å notere som det første beskuelige
«N<;>er; krefter er mteresmusikk er en saga blott. Jeg Herr Lange har tydeligvis seg at i de nordiske land, eksemplar av den ungnazist- sert l a ødeleg~e ungdon:vil da innvende at svarte- intet imot at denne begiven- som er så framifrå demokra- iske rase i Danmark «Jeg men med narkotIka. Det rna
lister fremdeles blir brukt i het blir forherliget i toner. tiske, har mOan vært minst trodde at man 25 år· efter I stanses nå. Enten frigir man
musikkavdelingen, og jeg er Derimot liker han ikke at villige til å godta en slik de- krigen kunne snakke for- stoffet. og lar folko seile sin
villig til å nevne et eksem- Prøyssens seier over Frank- mokratisk rett til også å ha nuftig om disse ting, men i egen Sjø, eller ogsa stopper
pel. TRIUMPHLIED opus 55 rike i 1871 blir lovprist på en annen politisk oppfat- i det er altså ikke tilfelle. Jeg man det. Selgerne må ha
av Johannes Brahms står på samme måte. Mener han at ning enn den the Establish- [har mottatt anonyme trus- langt strengere tukthusstrafsvarteliste i NRK. Det er en. tyske komponister ikke har ment bygger på - når det i ler om å bli gjort kold og feI'. Det kan heller ikke være
praktfull komposisjon for rett til å gi uttrykk for pat- da .ikke gjelder kommunis- hørt antydninger om at jeg meningen at danske borgere
kor og orkester, med partier riotisme?
ter og andre grupperinger bare kan bli gatefeier når skal betale for dem som selv
av vidunderlig skjønnhet.
på ytterste venstre fløy.
J·eg er ferdig med mitt stu(Fortso side 15)
D
Jeg .tviler ikke på at Krisen er anerkjent som et t·
L
·1 blo kt f
Nao ser det 1m' l·dlertl·d ut dium», sier han.
mesterverk innen kor-litte- !an ange VI' ane e or
raturen.
at NRK har svartelister over til at nasjonalsosialisiske
Uansett om nazi-fraksjopolitisk uønsket musikk. studenter i Danmark, nær- nen i Århus ikke er større
Men hvorfor er dette mes- Han vil sikkert protestere mere bestemt ved Univers i- og foreløpig ikke har andre
terverk på svarteliste, vil De indignert over at han blan- tetet i Århus, har klart å pretensjoner enn en studiekanskje spørre? La meg sva- der sammen politikk og mu- sikre seg visse demokratiske klubb, er den interessant i
re med et annet spørsmål: sikko Det skal derfor bli in- rettigheter og iallfall en en tid da reak~jonen melder
Hvorfor blir ikke Wilhelm teressant å se hvor flink han formell rett til å ha et an- seg ovenpå aktivist-uroligRasmussens praktfulle Eids- er til å ro. For øvrig er det net syn. Når vi sier formell hetene. Den halve snes stu-j
voldsøyle reist? - Nå be- mitt inderlige ønske at den- rett, så er det fordi de hyk- denter har funnet sammen
gynner De sikkert å lukte ne artikkelen må bidra til å le riske demokratier jo har fordi de kan bli enige om at
lunten. Det er som kjent provosere frem det bann- så mange måter å komme landet er ute av lage og at
ikke nok at en kunstner la- lyste mesterverk av Johan- annerledes tenkende tillivs det står overfor et økonoger et mesterverk. Han bør nes Brahms. Men jeg inn- på og som midler i den me- misk og moralsk forfall. De
helst også ha en anerkjent rømmer at mulighetene er ningsterror som drives i de- har brukt fritiden til å stumokratiets navn. Vi tenker dere den nasjonal-sosialistpolitisk oppfatning hvis små.
Ole Nilsen
på økonomisk press, på ut- iske litteratur på Statsbibmesterverket skal bli tolehengning og skandalisering i lioteket i Århus og er komrert av efterslekten.
...---------...- - - - - den ensrette de partipresse, met til det resultat at ideene
Brahms sk:r:ev TRIUMPHANNELIESE PAROW
på allslags sjikane mot en- kan brukes idag. «Vi får allLIED som en hyldest til
keltpersoner, for bare å nev- tid kastet Hitlers ugjerninprøyssernes
seier
over
TANNINNSE!NING
ne noe som vil være kjent ger i nesen. Bortsett fra at Den gamle, trofaste danske nasjofranskmennene for hundre o
Trondheun
også fra forholdene her jeg mener å kunne bevise at nalsosialist Sven Salieath, som har
år siden. Han var 37 år da GlSle Joh:æonsgt . 5 - v/~ade- hjemme.
Hitler oikke startet 2. ver- holdt den gamle glød vedlike og
Frankrike uten særlig grunn moen kIrke, Voldsmmde
Men, de danske naSjonal-I denskrig, og at historien om utgir sitt blad Fædrelandet. Her
erklærte Prøyssen krig i _______• ____ ...________ c sosialistiske studenter har de 6 millioner jøder ikke
under et stort Hitler-bilde.
I
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Oscar Aall:

Drapet på Quisling - 25 år

Jon Leirfall tar bladet fra munnen
I
II

Både om Borte-Per, Fellesmarkedet og sine forhenværende medpolitikere

Betydningen av enhver hi-I Quisling var upopulær. I
storisk innsats aven hvil- Men han hadde mot til å i
kensomhelst historisk per- være det. Det er det få posonlighet må vurderes mot li tikere som har. Allikevel
en bakgrunn av uvirkelighet: var man alt i oldtiden oppMot noe som ikke ble - merksom på at popularitet
men som kunne ha blitt.
er et usikkert fundament:
Derfor vil der alltid være Den romerske folkehelt
delte meninger' om hist or is- Markus Manlius ble feiret
ke personligheter, - fordi på Kapitol - og noen år.
snart denne, snart hin tenk- senere dømt til døden og
te mulighet brukes som bak- styrtet ned fra den Tarpegrunn for vurderingen.
iske Klippe. Det hadde alt
Vurderingens egen kvali- festet seg som et meget sigtet avhenger av hvor aktuell ende, tradisjonsrikt ordden tenkte mulighet faktisk sprog, at det ikke var lang
har vært.
vei mellom de to steder da
Den bakgrunn man vanlig- menneskeheten fikk anledvis har gjort bruk av når ning til å erfare at det helman har vurdert Quislings ler ikke behøver å gå lang
opptreden undr okkupasjo- tid - mellom hyldest og for- «Tingmennene hadde mange djupe ting å ten kje på», sier Leirfall.
nen har gjerne vært denne: dømmeise: Fra PalmesønSelv om vi var blitt okku- dag til Langfredag er det baVi vil gjerne gjøre
Borte-Pers styringstid i Nopert, så kunne vi drevet vår re fem dager . . .
merksom på den fornøyelige regsveldet.»
forretning og vårt politiske
Men det finnes folk med bok Jon Leirfall sammen
Leirfall vred seg godt unsmåkjekkel omtrent som et eget politisk talent, med med Ivar Eskeland har gitt nav da Hågen Ringnes i
før, røkt omtrent like mange skjerpet sans for eget beste ut på Det Norske Samlaget: Fjernsynet forsøkte å få
sigaretter, spist omtrent li- så de personlig unngår tra- «Så seier soga».
ham til å innrømme at han
ke meget kjØtt og sjokolade, gediene: De likesom svømo. It
.
.
hvis det ikke var for den mer i folkestemningen og
Begge forfattere, og spesi- e e memngene I «soga».
forferdelige Quisling.
tar form av den. De svinger elt Leirfall synes vi, har her I Han var bare en nøytral beSamtidig har pressen gitt i de' «riktige» takter og fly- funnet anledning til å si r~tt~r, sa han. Men de~ s~al
oss skremmende tall om ok- ter, om ikke helt ovenpå, mange sannhetsord om sine na Ikk~ store skarpsmdI~:
kupasjonsforholdene andre så dog i overflaten av folke- medpolitikere og dagens po- heten til ut av denne bo~ a
steder: I Polen 5 mill. drep- havets stemningsbølger. De litikk. Og Audun Hetla.nd lese ?m de store mot~etnmh
f
t o.
o. l k ger mnen SenterpartIet og
te sivilpersoner, i Sovjet 6 lar seg rive med av dem og ar orsyn. en ~e
I e forfatterens manglende glede over Borten-politikken.
mill. i Tsjekkoslovakia 1 er føyelige. Omtrent som morsomme IllustraSJoner.
mill., i Belgia 0,3, i Neder- maneter er føyelige. Disse I I formen er boken et gamOm denne politikken seier
land 0,5.
er det som utgjør grunn- melt sagamanuskript, «gra- soga bl. a.:
Ingen går vel god for rik- stammen av de store demo- ve fram or sengehalmen på
tigheten i disse tall: De kan kratiske politikere. De el- ein gard ved Reykjavik» og
«Ein av flokkane hadde før
være fordoblet eller tredob- sker alle sammen folket det inneholder beretning om
kalla seg bondeflokken. Men da
let. Men selv om der også
(forts. s. 14)
hendinger i «Einar Mildes og
det vart færre og færre bønder
på ett eller annet av dem
som kunne, stø dei i stridane,
skulle være lagt til et null
var dei lenge på leiting etter eit
er de forferdende: De lar
nytt namn som kunne tekkjast
oss ane en 'blodtørstig, rasalle. Etter at dei hadde prøvd
ende tiger i saueflokken.
fleire nemningar som fall heller
Kanskje provokasion og retungt på tunga, vart det til at
tors.ion? Det er ikke lett å
dei kalla seg flokken i midten,
forestille seg at det skulle
og etter dette heite dei midtha falt den naturlig å være
mennene. Borgar-Hans og Jon
så meget mildere og saktKvasstunge og ymse andre meinmodIgere her, - og uten
te dei framleis måtte sjå mest
støtte i den: trep:het vanepå bondebaten. Men Borte··Per,
tenkninp:en gir ville almensom var hovdingen deira, meinheten heller ikke ha greid
te dci skulle freista å verta alle
det. Det trengs de samme
til lags, og ikkje ha noko meinbøddelegenskauer til å hening ut an at dei vart tvinga til
rette en nordmann som en·
det.»
ru~·~er ellpr polakk.
Et viktig moment er det
Akkurat.
oP'~å at dAn norske handels-I
Og slik fikk Borte-Per
flåte ur:np:r hpl~ k.rigen giormomsen istand:
de en VIktig krH!smnsats for
de al1iprte: DAt kunne lett
«Per, som var ovende klok,
friste til reure.~alier mot dAn
kalla saman rådsmennene og
hiemmeværende sivilbefolkskjoldmøyane sine og sa:
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Allikevel var forhol(1pne
her i IJ'lnnpt, den rene j(lvll
sammenlik:npt mpn ne andre
nevnte, besatte land.
Årsakene var to:
De nazistiske raseteorier
- og Quisling, som sto i den
posisjon at han kunne bruke dem.
Nu ringeaktes og fordømmes han av tusenvis av
, nordmenn som skylder ha.rn En annen av bokens festlige illustrasjoner: «Kjell Kristbonde var
storglad da folk stygdest ved å sjå Per Rikshovding i nærbrok.»
sitt liv.

'Til denne tid har rådsmennene mine fått føre fram alt
det som dei mennene vi har
ervt frå Einar Milde (byråkratene i administrasjonen), har
rådd dei til. Og samanlagt har
dette vorte så mykje at aldri før
har noko råd gjort meir. Likevel syner Gal-Uppen at mange
er misnøgde, og eg meiner vi
har stor grunn til å ottast for
den allstriden som snart kjem. \
Derfor må vi finne på noko
som alle er nøgde med, og eg

har da tenkt på den skatten dei
kallar moms. Den kan vi seia
er så laga at alle skal sleppe med
mindre skatt enn før, men likevel vil det når vi legg alt skattegullet saman, bli mykje meir
enn det har vore nokon gong
før. Og dette, skal vi seia, vil
vi bruke til å auke barnepengane og aldersgullet med. Og
enda skal det bli gull att, slik
at vi kan setja ned skatten monaleg for dei som tener mest
og får minst att til seg sjølve
når dei har gjort opp med skattefutanc. På den måten vil alle
bli nøgde, og vi kan fylle opp
alt vi lova i den siste alIs tri den.'»

Men da det viste seg at
momsen likevel ikke ble så
populær, hendte dette:
«Per gjekk i tingstova og sa
at for han kom det ut på eitt
kva Mykletinget gjorde med
momsen. Mange fekk da den
trua at midtmennene ikkje var
så huga på momsen som dei
andre flokkane var, og av dette
fekk flokken stor framgang i
allstriden.»

Om KE.C. og «Romarbrevet» heter det i Leirfalls
versjon:
«I den tid da Einar Milde
styrte landet for Håkon Gamle,
kom menn frå mange land saman i Roma-borga og rådla om
korleis det skulle skipast til med
landsstyringa i Europa. Dei vart
samde om at ikkje noko land
skulle rå seg sjøl, men at alt
skulle styrast frå den kaupangen som kallast Bryssel, av menn
som hadde svore seg lause frå
alt samband med heimlanda sine. Og i kvart land skulle utenlandske og innfødde menn ha
dei same rettanc til å drive kjøpmannskap og handverk og koke
lett jam og laga langsynsskåp og
gjera alle ting som dei kunne
tena gull på. Dei som dreiv
fiske på havet, skulle kunna
fiske like inn i fjøra i andre
land. Bøndene skulle få så mykje mindre betalt for korn og
suvl at dei måtte slutte med gardane sine. I staden skulle "dei
få aldersgull medan dei enno
var arbeidsføre. Men dei som
gjekk i krambua for å kjøpe
mat til kvar dugurd, skulle betala meir enn før, og mellomlaget skulle gå tillandehjelp for
bøndene i dei land der det var
lengre somrar og større gardar.
Og når eit av landa sette nye
tettarbøter, skulle mennene i
Bryssel godkjenne desse, og dei
skulle 6g ha makt til å endre på
dei landslovene som hadde vorte
gjevne før.
Alt dette vart sett opp i eit
skinnbrev som vart kalla Romarbrevet.»
(Forts. side 16)
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Var Atlantis urgermanernes store kongerike?
So.n lå i Helgolandsbukten og gikk unde .. i en natu .. katast .. ole i'det tolvte å .. hund.. e lø .. K .. istus
Det har slått flere historikere at det er en forbausende likhet mellom den skildring som
gis av verdens undergang (Ragnarok) i den gamle germanske gudelære og den som gis i
Biblen. De skildrer begge en veldig naturkatastrofe hvor jorden og fjellene skjelver og styr·
ter om, hvor det regner ild fra himlen og hvor havet går over sine bredder. Man har ment
å ville forklare denne likhet med en kristen påvirkning av den nordiske hedenske verden,
men det er vel neppe trolig at denne forklaring holder stikk.

I

O

Først og fremst må det, der med sin hær i havet, så tertrekk kanskje idealbilder
kanskje slå en at disse skild- I skyldtes det f. eks. at van-I av høvdinger fra det gamle
ringer aven uhyggelig na- I net plutselig skyllet inn over Atlantisrike som ,gikk under.
turkatastrofe som skal til- l land. Og når Jehova gikk Åsgård var selve kongeborintetgjøre jorden ikke kan I foran jødene i form aven gen og professor Spanuth
være ren fantasi. De må byg- ildsøyle om natten og en har ikke bare lokalisert bege på noe verden engang har skysøyle om dagen, så var liggenheten i de grunne om·
opplevet og som har levet I det vulkanutbruddene man råder i Helgolandsbukten,
H l l d'd
d
.t
Atl t'?
videre opp gjennom tidene så.
men har gjennom dykninger
e go an l ag en stS e rest av
an IS.
i sagn og folkeminne.
påvist rester av murene m.v. .
En av dem som ut fra en
Og, professor Spanuths
Når det i Voluspå tales I rmg sydover mot strender den store atlantiske hæren,
spesiell grunn har beskjefti- hoved:pun~t er da ~t også om at «Ser 'ho opp koma hvor de k~nne overleve. I?et og de spilte også i virkeligget seg med denne dunkle Atla~tIs gIkk under l denne andre gongen jord or havet v~r et ~rIgstog av ll:vanlIge heten en ganske annen dobakgrunn for både hedenske v:ldlge ~1aturkata~trofe. Og atter grønnkledd», så har dImenSJoner tv~rs gJennom minerende rolle enn en får
og kristne dommedagsberet- nar s~eslelt Atlantis ble ram- også det sin faktiske bak. Europa, bl. a. gJennom Hel- inntrykk av gjennom Bibninger er den tyske profes- met sa h.årdt, så s~yldtes det grunn. For deler av landet las, hvor de bragte de~ gam- lens beretninger om grensesor ,Jørgen Spanuth, en dets l?elIggenhet l nærheten som sank i havet dukket opp' le mykenekulturen til fall. kampene med israelittene.
mann som har lagt frem av E~deren hvor kometen igjen senere som et slags Dorerne var en stamme av
Vi synes professor Spaepokegjørende oppdagelser (FenrIsulven) falt ned. I marskland. Det var kjentl dette f<:>lk, som overtok le- nuths bevisføring er overog undersøkelser i forbin- sammenhe~g med det s~yl- langt opp i historisk tid, men d~lsen.I Hellas . M~n fer~en bevisende forsåvidt angår
deIse med ur ermansk for- let NordSJøen over sme ligger nå under vann igjen. gIkk VIdere over tI~ AfrIka, hans påstand om at de såhistorie men g o
k
bredder og begravet det
.o>
" h v o r det ble satt Igang et kalte Sjøfarere, som angrep
lig er brtt t' ~ ~.\ amme- stolte urgermanske kongeDet vil føre for langt her storstilet og omfattende an- Egypt i 1193 f. Kr. var de
I

:!~=~e J~ri1~~t ~e an:~gf~ ~~:e ~~a~:!~ ~~f,e~e~~:~rge~ ~e~om~~u~~~~~~~f~n~t~ ~~f i:;p:{i;~erO~a%~e;a~t !~:::~:r/~~kat ~~~e iai~t~~~
land - Helgoland - står bragte den gammelgerman- Angrepet ble riktignok med identisk med gammelgermaigjen. Med samt minnene Iske stormakt fra bronsealde- nød og neppe slått tilbake nerne. Vi skal her kort
"I'

om dette rike, slik det har
gitt seg nedslag ikke bare i
Platons Atlantisberetninger,
men også i Odyseen. For ik·
ke å snakke om den gam·
melgermanske gudelære. De
gamle guder var i sin opp·
rinneise og i mange karak·

ren til fall. vi skal bare nevne at professor Spanuth me·
ner å kunne påvise at for·
varslene til naturkatastro·
fen, tørken og de dårlige år
m.v. førte til at store deler
av dette atlantiske folket dro
ut på en veIledet folkevand·

skissere hvorledes dette
folks kongerike var konstituert i henhold til den greske
filosofs detaljerte beretning
slik Spanuth kommenterer
det.
Atlantis var ikke bare nav·
net på ~n øy, men ogs~ på
et mektIg og velorgamsert
kongedømme som omfattet
det nåværende Danmark, de·
ler av Nord·Tyskland, Syd·
Sverige og vel også deler av
Syd·Norge. Dets område falt
således sammen med det
område arkeologene tilleg·
ger den nordiske bronseal·
derkultur.
Kongedømmet var delt i
ikke mindre enn 60 000 dis·
trikter, hvert omfattende
100 gårder og underlagt en
militær sjef. Seks kombi·
nerte distrikter skulle stille
1 krigsvogn, og (innbefattet
spesialister, kavalerister, in·
fanteristre etc.) i alt 1000
mann for hæren og 4 mann
for marinen. Spanuth (som
er meget detaljert) peker på
at en lignende organisasjon
faktisk eksisterte fra ur·
gammel tid i Danmark og
Sverige, .hvor tre, fire eller
seks distrikter hadde å stil·
le en kontigent på 100 mann.
Beregner man Atlantis' to· /
tale militære styrke så kom·
~1w ~ C!øfl Itl':fn." .
mer man til tall som ved
c; ,"'h-·:JI:I'......f1f..f:f
første blikk kan synes fan·
Et gammelt kart fremstillet av Johannes Mejer i 1649, hvor Helgoland fremstilles slik det var i ar sOa, tastiske. Kongen skulle ha
ar 1300 og da kartet ble laget. En ser hvorledes det stadig har skrumpet inn og har sunket i havet igjen. til disposis.ion 10000 krigs·
Før den store naturkatastrofe 1200 ar f. Kr. omfattet det enda mere enn det som senere kom «andre vogner, 20 000 kavalerister

SN

nok er de{~ der. t ~ utro Ig
mansk
Ide Sl erd eSd gerned u;~~~~ e an
enne
fed v h l av d~ egte ~ort
o~~ ar unne s er es
gr P oF n . O S
th h
l
a s~ e&~ \ P~~1!
~ b.
Atla~:.~e ~I[ r;:e h Ig v~r o~
dette :n~d f~ kva a~ bS
retningene i r veol~~r;:le og ei
Johannes Åpenbaring å gjø.
re?
.
Jo, den tyske professor
legger frem et materiale
som gjør det nære på 100 %
sikkert at en slik veldig na·
turkatastrofe rammet store
deler av jorden i det tolvte
århundre før Kristus. Det
hadde sammenheng med
store kosmiske forstyrrel·
ser, bl. a. en komet som
rammet jorden. Den falt
nærmere bestemt ned i mun·
ningen av Eideren øst for
Helgolandsbukten. Forut for
dette gikk det en rekke år
med tørke over store deler
av verden, med vulkanut·
brudd av uhørt omfang
(bl. a. ble en hel vul.kan Santorin - i Middelhavet
sprengt i filler og forårsaket
uhørte katastrofer) og med
solen skiult av skyer og
damp slik at man nordpå
fikk flere «fimbulvintre».
Dette skjdde altså på den
tid da jødene ifølge beret·
ningene i Det gamle Testamente dro ut fra Egypt, og
forfatteren påviser at meget
av det som der berettes har
sin bakgrunn i naturkatastrofene. Når Farao gikk un·

f

slik det er skildret i veggtegninger fra det gamle
Egypt, men i århundrer kom
likevel Sjøfarerne til å spille
en dominerende rolle i Mid·
delhavsområdet. Filistrene,
som· vi leser om i Bibelen,
var således en stamme av

gongen» «or havet atter grønnkledd», som det heter i Voluspa.

I

(Forts. side 13)
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En julaften bal~ Jernteppet

JULEN 1970

Likviderin;:en - -

i Arbiensgate (nr. 4). GårNr. 9.
den !aste sammen, likesom
Kunngjøring fra «Norsk nærlIggende ~us ble sterkt
Jeg pleier vanligvis ikke
hun livet ved at hun hadde Tidend» nr. 89 (425), Lon-I sk~det. En leIeboer, den 53å skrive julehistorier og senvært på besøk hos sine bes- don, lørdag 4. november 1944 i årIge Inand~ ~an~en ble
timentale utgydelser i den
teforeldre et godt stykke
(N.T.E. fra Stockholm) funnet som lIk I rumene. 3
forbindelse. Sant å si føler
utenom byen og bare ble
Politimann skutt i Oslo. andre personer ble sterkt
jeg nesten ubehag når det
Øyenvitne til vestmaktenes
I meldinger som er kom- skadet. Attentatet som var
synges «deilig er jorden».
forkyndeise av juleevangeli- met til svenske aviser, heter rette.t mot en norsk .medet. Hun lå i dekning i en vei- det at det atter har funnet arbeIder .ved et tysk tJenesSelvfølgelig har jeg også
mine sentimentale stunder,
grøft i redsel for sine for- sted et mord med politisk test~~ mIslyktes,. mens flere
men det er bare min privateldre som oppholdt seg i bakgrunn i Oslo. Det var en I familler mIstet ,SIt~ husvære
sak.
byen og som hun ikke skulle politimann som det forøvrig ?g bare ved ~t. tIlfelle ble
Når jeg derfor bryr meg
få se igjen annet enn som ikke er oppgitt navn på, som Ikke pere familler drept elmed å fortelle om en julinnskrumpete lik på ca. 40 søndag ble drept i Sofien- ler saret.»
aften bak jernteppet, så er
cm.
Kilde: «Indre Smaalenec
det mere for å kunne antyJeg sitter og ser på parti- berggaten i Oslo.
(Disse
to
hendelser
er
idennes
Amtstidende» nr. 14, 2.
de hva julen egentlig betyr
merket hennes - hammer
tiske,
da
jeg
ved
et
senere
februar
1945).
for menneskeheten når det I jeg meg ikke på. Jeg tenkte I og sigd. Hun avslutter da ogvirkelig gjelder.
meg imidlertid at det kun- så beretningen med å si at tilfelle fikk tak i et notat
Fra A.L.s utklipp samling
Scenen er en nedslitt jern- ne ha noe å gjøre med de det iallfall var en ting rus- med flere opplysninger om m.v. har jeg sakset at vedk.
banevogn,
en
ombygget fattigslige juletrærne med serne ikke gjorde: de har likvidasjonen. )
het Torgersen og var front«Norsk Tidend» Nr. 92 kjemper.
krøttervogn fra århundre- nakne grener og noen få lys- ikke bombet en eneste av
skiftet med harde planker pærer som var anbragt på våre byer, aller minst er- (428) London, Onsdag 15. 11.
1944, side 3.
klærte lasarettbyer.
å sitte på. Det er ikke så stasjonene.
11. Jørgensen, Øksfjord.
mange reisende for det er
Min medreisende hadde
Det er vel kanskje noen
En angivers død Husmor. Våren 1942 ble
ikke så mange som har rei- vel tilslutt forstått min nys- som kan synes at hemles re«Den siste angiver som
setillatelse der i det sovjet- gjerrighet og fortalte meg at aksjon var urimelig, men har fått sin bekomst er den det begått en opprørende ukontrollerte område julen hun egentlig var fra Frank- jeg har selv _ riktignok i ytterst farlige, Olaf Wabø, gjerning i ØkSfjord i Finn1957. Det hadde jo vært opp- furt am Main, men at hun trygg sikkerhet i en bun- i Toftesgate i Oslo. Han har mark. Folk fra et angivelig
stand i Ungarn noen måne- i begynnelsen av femtiårene ker _ fått oppleve reaksjo- opptrådt under navnet sta- norsk marinefartøy gjorde
der i forveien, og det frem- hadde måttet flykte fia Ves- nen hos tyske soldater som sjonsbetjent Ivar Johnsen, strandhugg for å ødelegge
elsket jo ikke nettopp reise- ten, ikke minst på grunn av for de flestes vedkommende født 15. 9. 1913, og med bo- sildoljefabrikken på stedet
virksomheten.
amerikanske - fargede sol- var fra Hamburg. Deres sted Mariegate 6. Wabø ble samt å likvidere en NSNå ja, en togreise julaften dater. At hun ikke tålte å angst og fortvilelse over ter- skutt i porten til Sofienberg- mann. I stedet for å skyte
med usikker ankomsttid var se tente juletrær kom av at rorbombingen
av
deres gaten 1 om formiddagen den mannen i huset, lagfører i
Loppa lag Agnar Jørgensen,
jo igrunnen ikke noe nytt hun hadde opplevet å se «de hjemby, hvor de trodde å ha 31. oktober.
meier
de ned Jørgensens
for meg, jeg hadde opplevet juletrærne som vestmakte- sine kjære i sikkerhet. Da
I forbindelse med den likhustru.
Den 5-årige datteen lig?ende reise før - ~e bombet Frankfurt med rapportene om den grufulle videringen som blir foretatt
langt tIlhav.s.
Julaften 1944.»
terrorbombingen begynte å av angivere, skrives det på ren er øyenvitne.
Kilde: Fritt Folk, 1942.
Jeg ble SIttende re.tt overFosforbombe?e haglet ned, strømme inn ble de fylt med velunderrettet hold i Norge,
for en dame, og mm vane over byen og pa en eller an- raseri og hat mot vestmak- at folk som er øyenvitner
t:o forsøkte jeg å gjette meg n~n måte var de innrettet tene. Jeg gad se den stats- til slike a~sj~ner, må fjerne
12. Nore, Thorleif
tIl hvor gammel hu? ku~ne I slIk, fortalte h:un , at det makt, det være seg Hitler s~g fra g~ermngss!e~et hur~
Ordfører
i Jeløy ved Moss.
være. Men he! ma;tte ~eg f<?rst kom en lI~en eksplo- eller Stalin eller h~em som I tIgst mulIg.
rna Ikke blI
Han
ble
funnet
Han
melde pa.ss. Imldler~ld la.Jeg s~on høyt oppe I.luften og helst, som kunne ha stoppet I tatt av polItIet o? la seg var bakbundet myrdet.
og
puttet
i
merke tIl en spesIell tmg, sa dalte de n~d I form av disse karene hvis de hadde presse for opplysm:Qger.»
en
sekk
med
stein.
Sekken
og det var at hve! gang toget «praktfulle» JUlet::ær.. Det fått anledning til å ta hevn.
med liket ble funnet i Vanstoppet ved en Jernbanesta- var vestmaktenes JulehIlsen
10. Torgersen.
sjon gjemte damen ansiktet til menneskeheten drysset ut
Man har i årenes løp flit«Den 27. januar sprengte sjø ved Moss.
Kilder: «Norske Nyheter»
i hendene. På togreiser i øst over en fullstendig vergeløs tig belastet den ene part for terrorister en 4 etasjers gård
Fra
Regjeringens informavil man legge merke til at lasarettby.
alt mulig, men det må vell
sjonskontor
i London. Nr.
det helst ikke prates, samEn del av befolkningen være overmenneskelig å . - - - - - - - - - - - 1318.
Mandag,
26. juni 1944
taler med fremmede fore- hadde heldigvis evakuert kunne hindre folk i å ta I mens de sender julehilsner i
11.30.
kl.
kommer praktisk talt ikke, fordi de ikke hadde noen hevn overfor grupper eller form av slike tente «juleMoss Avis fra samme dag.
så den dødssynd å spørre særlig tiltro til at vestmak- mennesker som fryder seg trær» som min reisefelle
damen eim hvorfor hun tene ville ta hensyn til en er-lover slike terroraksjoner og fortalte om.
gjemte ansiktet slik innlot klært lasarettby. Selv reddet hykler «deilig er jordem>
Min reisefelle forlot vog13. Raaen, Levor
nen på en liten stasjon et
Adresse: Al i Hallingdal.
sted i øst, en forblåst, na- Raaen fikk seg tilsendt nyken steppe. Selv hadde jeg testamente, siden likkiste.
:tilslått hennes alder til 50- Ble så den 12. mars 1945 lik30 år, men av det jeg hørte vidert som «angiver». (Sikl samtalens løp forsto jeg ringstjenesten i Hjemmefronten.)
l l l l l l l l l l l l l 1 1 38-30
t hun år.
høyst kunne være
Kilde: «Norske Nyheter»
Som jeg skulle få erfare fra London. 6. april 1945.
')å min videre reise i jule1atten og ved samtaler med
14. Pettersen
ikke så få, så hadde vestCasparisgate 4, Oslo.
naktene hatt sin besøkelses~id, men de hadde forspilt (Hirdmann) Tre bevæpnede
,ine sjanser - ikke minst menn avla om kvelden den
1å grunn av sitt forfølgel- 23. januar 1945 et besøk i
,esvanvidd og sine stupide hans leilighet. Leieboerne
;Jsykologiske feilgrep.
forteller
om
grusomme
Skal jeg ønske god jul? skrik. Ute på gaten ble Pet~n får vel være glad så len- tersen slått bevisstløs og
~e en slipper juletrær av fos- kjørt bort i bil. Pettersen
:or og som vanlig gjøre det ble aldri funnet.
"leste mulige ut av den~ gitte
Kilder: «Norske Nyheter»
,ituasjon. Men for all del: fra London 2. 2. 1945. «Stock""'1i3Ml. 1a meg slippe å høre «deilig holmstidningem> 4. 2. eller
",.'
ar jorden.»
5. 2. 1945.
«Gledelig jul!» Hilsen Churchill og Roosevelt.
(Fortsettes)
Cal.
Som gjenkalte i erindringen vestmaktenes bidrag til juleevangeliet i 1944.

(Forts. fra side 5)

'I

SN
O

I

pe

I

i

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

JULEN 1970

Vi.

6~1t

SIDE 11

FOLK OG LAND

på no.en 6ø.fæ,t 6,ammen med Si.egl'l1ed

Som vanlig overgår forlagene hvorandre før jul med boklister som kanskje taler
mere om kvantitet enn om kvalitet. Det er ikke mulig for et normalt menneske å
finne frem til det verdifulle i denne flom av skrevne ord. Det kan heller ikke vi
gjøre - vi gjør ikke engang forsøk på det. Og her kommer det også inn et annet
moment: det er bare en bitte liten del av det som vel kunne interessere som forlagene finner det lønnsomt å få omtalt i FOLK OG LAND. Dem om det, men vi synes
det er riktig å gjøre våre lesere oppmerksom på dette faktum og på de forlag som
også gjerne henvender seg til dem. Nå ville det naturligvis være uoverkommelig
for, oss av rene plasshensyn å gi oss ikast med en anmeldelse av alle årets bøker før jul. Vi har festet oss ved enkelte som vi mente kunne være av interesse av
forskjellig grunn og vi har gjort angjeldende forlag oppmerksom på det. Resultatet
er da efterfølgende omtale av endel bøker. Slik forholdene ligger an kan det ikke bli
så mange og heller ikke så inngående omtale, men litt hjelp kan det kanskje være
for våre lesere.

MELLOM TO SKJEGGALDRE

lig av dyd kunne vi ikke oppdage.
Men vi forstår jo godt hvorfor
nettopp en slik bok med det «overbærende» syn på degenerasjon og
fordervelse er blitt en bestseller i
våre dager.

VIDAR SANDBECK MED
NY PROSABOK

Iper
mot
f
k

turarv» og beskjeftiger seg med
noe som alltid har spilt en sentral
rolle for menneskene: lys og varme. Konservator Steen gir i denne boken en interessant oversikt
over utviklingen på denne «opplysningsfronten» opp gjennom tidene. Også denne boken er rikt
illustrert.

forsvenskningen og som Iles svenskfødte dronning. Ragno f k
..
d h'ld
f
d
Vidar Sandbeck: Kjærtegn på
Og så tilsist da Anne Holtmarks
orsøl er la ris e opp 19dJden e~ ~
~fagerøllY erden remragen e
vidvanke.
«Norrøn
mytologI. Tro og myter
gam e ta esproget. De ha e ogsa hIstone orte er, et er nerve og
l
i vikingtiden.»! Det er nok boken
hentet navn fra selveste Gjønge- sagasus over hennes bøker, og vi
J. W. Cappe ens Forlag.
O k-e mot- VI'1 Sl. sao stort et or d at h
h øv d'mgen, d en store sk-ans
I S an db eck
l
un lører
trenger
ve'mgen an- mange, særlig blant den nasjonale
standshelt i kampen mot de sven- til de forfattere som gjør at man befaling. Han har så mange ven- ungdom har ventet på. Og Anne
ske erobrere.
ikke helt mister troen på norsk ner og beundrere om han beveger Holtsmark kjenner sitt stoff og
D
d
k O k b f Ik litteratur av i dag
seg på vers eller prosa. Vel mest legger det frem i en populær form.
. et er om en. sans e. e o ..'
.
f d' h
Il 'd
o k
o Hun var som kjent til 1961 profesnmgs nød og lIdelser 1 denne I I fornge bok møtte Ingnd Ha- or 1 an a tI er sa e te og sa
kamp, som pågikk i årevis, Saljes raId Gille, som hun ble gift med, norsk og ofte så morsom, som for sor i norrøn filologi ved Universi.
b0-k h an dl er. K'
" tI
d er varte 1'kke eksempel i den udødelige Penge- tetet i Oslo. Professor Holtsmark
SIste
ngen me11 om I men 1. h'me bl od
1ge
bygger nok på tidligere forskere,
k/N
S
'
l
k
k
o l
Danmar
orge og venge sto ve etes apene sa enge. Ef
'ter et par galoppen
.
.
for bondebefolkningen mere som års ekteskap ble Harald Gille drept
Det er godt gammelt bonde- bl. a. på den første, Snorre Sturen herremennenes og kono-enes og Ingrid fikk endelig sin ung- miljø vi bev~ger oss i i denne li.lle lason, men Snorre var en lærd
k'
d
D
d
k' l' h O
B"
D
nye boken tIl Sandbeck romantIsk kristen og hans' fremstilling av
ng enn noe som ve rørte d em. oms Jær Ig et ttar Irtmg. et
. . '
poa annen mate
o enn at d e var ut- sku Il e h eIl er 1'kke vare lenge,
Om
snarer. og norrøn mytologi må derfor leses
ttare n full av daglIglIvets
. .
f
b_ .
Id" l d
k' ,b
LI Id' fall. Og naturlIgvIs full av kJær- med kritiske briller. Det viktigste
l' h
b
"k
satt or ut ytnmg og vo ,snart esamme - S Je ne som L am
kildemateriale må derfor være
k
Id
.
G'll
Ig et som renner og sø er.
edda- og skaldekvad. Ellers er
~atide~s
:~e~::~se;b~~s::~~, ~~a~;:vn;at!~ lV~' føres i boken inn i makt- Men les selv!
stedsnavn,
billedkunsten i vikingske soldater som forsøkte å erobre
tiden, arkeologiske fund, lovene og
kampen efter Harald Gilles død og TRE SPESIELT GLEDELIGE
det tapte tilbake, og snart også vi møter Magnus Blinde og Sigurd
runeinnskrifter dratt inn i frem~
av deres egne som forholdene og Slembe i en kokende kjele av mord BØKER
stillingen. Mange vil nok også
overgrepene hadde drevet ut i og drap og ufred. Ingerid kjemOlav Bø: Vår norske jul.
sette pris på at boken er kommet
skogene som snapphaner, illegale per med på sitt vis for sin og HaDet Norske Samlaget.
på begge målfører og altså også
kjemper for det gamle danske fed- raId Gilles sønn, Inge Krokrygg.
Alber,t steen: Med lys og lam- kan fåes på riksmål.
reland.
P
'
t'd
Ennu et ekteskap rakk Ingerid
e gJennom
l ene.
Nesten fra hver eneste gård var Ragnvaldsdatter, med Arne av
Det Norske Samlaget.
unge menn dratt ut i skogene, men Sudrheim, et ekteskap som fremAnne Holtsmark: Norrøn my- I SPIONENES EUROPA
de fikk liten takk for det av de bragte den ikke ukjente bisp Nikot~logi. Tro og myter i vikingLouis Hagen: Spionkrigen om
tidligere danske herrer, som villig las baglerbispen. Men det hører vi
tIden. Det Norske Samlaget.
Europa.
prisgav dem til svenskenes hevn og ikke om i denne boken. Det kom-I Vi synes det er gledelig at det
Ernst G. Mortensens Forlag.
forfølgelse. Så ble de da efterhvert mer vel. nok en bok om Ingerid, i Norge finnes et forlag med anVi har tidligere her i bladet utSKÅNE OKKUPERT" OG
rene røvere og mordere, som tok skulle VI tro.
svar og forpliktelse overfor gamførlig omtalt mordet på den
EROBRET
også fra. sine egne og ~om førte I En leseverdig bok.
mel norsk tradisjon og en kan vel
ukrainske emigrantleder Bandera,
de egne I ulykken ved a oppsøke
i dag midt oppe i alle oppløsningset mord som ble satt iscene av det
Sven Edvin Salje: Natten og dem.
MAKABER HUMOR
tendensene vanskelig verdsette riksovjetiske hemmelige politi. I denbrødet. J. W. Cappelens Forlag
Det er en uhyre fengslende bok
G h
G
T
A
tig betydningen av nettopp dette
··
' av- som ogsao forteller en hIstone
. . om
ra am W reene:
'
l e ne boken får man høre flere deH Istonen
ru Il er sao h
urtlg
C
l anteF l u- ao stao vak t om d
en gaml
e nasJona
taljer, idet morderen som kjent seo
d
'
gusta.
J.
.
appe
ens
or
ag
k
Itu
D
f
t
kk
.
o
f
.
l
k
d
u r. ~r or re er VI ogsa rem nere flyktet over til vest og der
ste at 111gen enger ten er pa et okkupasjon og partIsankamp for
som hendte for noen hundre år etpar hundre år siden. En historie
Denne boken er b~itt en best- med speSIell glede tre bø~er fra berettet nærmere om dt som skjedsiden. I dag tales det og skrives som på en uhyggelig måte gjentok seIler verden over, sIer forlag~t. Det Norske. Samlaget. Og VI ~nbe de.
det om Norden og samarbeide, seg under siste krig, fordi ansvars- Den handler om en fullstendIg faler dem tIl alle som har naSjonal
Louis Hagen hører til den flokk
men når alt kommer til alt, så er løse ledere slapp løs det gamle I amor~lsk . gammel dame som lever sans, ikke minst blant de unge.
det jo ikke så fryktellg lenge siden barbari igjen efter at krigen en av kJ:ltr111gstre~er og um?ral og
I?en først~ bok:n, Olav. Bøs av emigranter som tidlig forlot
krig og okkupasjon og erobringer tid var bragt over i mere siviliserte som tIlslutt og:a trekker :111 ~evø «Var norske Jul» ma da være Jule- Tyskland og som under annen vervar daglig liv i Norden, kanskje former _ hvis man da kan bruke - eller antageltg sønn - 111n 1 det I boken fremfor noen annen. Det er denskrig trofast tjente de allierte
mere enn de fleste andre steder. et slikt uttrykk om krig.
samme livet, som det berettes er en populærvitenskapelig fremstil- i kampen for å knekke fødelandet.
så eventyrlig og attråverdig.
ling av norske juleskikker fra de Han er forsåvidt en verdig kollega
Sverige hadde lykken med seg
og slukte efterhvert store områder MERE OM HARALD GILLES
Det skal naturligvis ikke benek- eldste tider og opp til i dag. Jule- av Willy Brandt. Under verdenssom var norske eller danske. Selv SVENSKE DRONNING
tes at boken både er godt og mor- feiringen har som kjent sitt opp- krigen gjorde han tjeneste som glimistet vi en rekke landskaper og
somt skrevet, selvom den evige og hav langt tilbake i hedensk tid og deflyver og efter krigen arbeidet
(Forts. s. 12)
Ragnhild Magerøy: Himmelen makabre kretsingen om død og til- Bø som en av våre fremste folkeDanmark måtte gi fra seg det gamIe danske land Skåne.
er gul. J. W. Cappelens Forlag intetgjøreise ikke akkurat skulle minnegransker er vel mannen fremDet er så rart med det: selv om
Den som ifjor stiftet bekjent- være så humoristisk i og for seg. for noen til å legge frem dette stofnesten alle har glemt, så er det skap med Ingerid Ragnvaldsdatter
«Som alle gode komedier har fet. Boken er rikt illustrert med
Tannlege
alltid noen som husker. Siden 1775 slik Ragnhild Magerøy skildret også denne underholdningsroma- mange fotografier og tegninger fra
I M ART I N KJE L D A A S
har Skåne vært fast på svensk hånd, henne i «Mens nornene spinner», nen en dobbeltbunn - en vittig og eld1ie og nyere tid.
men det er ikke mange ukene siden vil visselig glede seg over årets· overbærende studie i menneskenes
Albert Steens «Med lys og lam-l Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
vi faktisk fikk oversendt et skånsk bok «Himmelen er gul», som fort- dyder, lasoter og dårskaper», sier pe gjenn?m tiden~» er kommet i
Telefon 334900
studenterblad som fremdeles kjem- setter beretningen om Harald Gil- forlaget pa omslaget. Vel, noe sær- I den verdIfulle senen «Norsk kul- __________________ _
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Christian B. Apenes: Mellom
t
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Ire. F lag
Jo. WS .Jecggpap
a e ens or.
. Den .lystige sor~n~kriver m.m.m
1 Frednkstad, Chnstlan B. Apenes,
har laget en fengslende og morsom tidskavalkade fra dette årfl 'd
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g
tunt'dres egYhnne k ogktOP.Pt.lkl a k,
IS no
e 1 srom an ara · ens Id"
kaIl er« M eIl om to sk Jegga re".
S
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d omldsa mange .an rhe aV f OSfS tI
en e drel.ge~era~Jon ark l~rha teren ty elgvIs vIsse vans e 19 eo fOd
.
1 •
orsta enk sIste
sKJeggter me d. a l'k
l'
h
generasJon, levans e Ig som an
. . b d
h dd f
o f tå
1 sm am om a e or a ors
skjeggrenn:sker. Me?
an gjør tapre orsø og ser pa
det som har hendt og hender med
et kanskje litt vemodig smil. Slik
alle vi eldre gjør.
Og som oss dveler han kanskje
helst og best ved ungdommens og
barndommens forklarede eventyr.
Det er en hyggelig bok, spesielt
for de tilårskomne, og naturligvis
enda mere spesielt for østfoldinger.
Bokens illustrasjoner, ved Hammarlund, gjør den såvisst ikke dårligere.
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Da Hamsun

JULEN 1970
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(Forts. fra side 6)
De har ikke alltid vært
- Ja, dessverre - - Ville I det.
De stått i NS hvis De hadde I - Visste ikke dere i NS
(Forts. fra side 11)
hatt rede på tyskernes fram-: at dere var landsforræde- han som korrespondent for briferd mot Deres landsmenn? re?(!)
tisk aviser, bl. a. i det okkuperte
Ville De ikke da ha tatt til
- Jeg vil ikke plage dom- Tyskland. Han har spesielt inteorde i Fritt Folk?
meren med å svare på det. ressert seg for den tyske efterretningstjeneste, både fra verdenskri_ Spørsmålet er vidtrek- Det nytter ikke likevel.»
kende. Med sinn og samvit·
Og så endte referatet slik: gens tid og efterpå, og har samtighet hørte jeg til NS, men
«Det ble avsagt fengslings- let meget stoff som han bl. a. anjeg har egentlig ikke satt kjennelse over Hamsun med vender i denne bok.
meg ordentlig inn i det. For I frist til 22. september (altså
Boken er en fascinerende skildnoen uker siden ble det an-j for 3 mndr.). Retten ga til- ring av ~pillet bak kulissene, den
nerledes. Det kan nu se ut lateise til at han skal ha I kalde kngs følgesvend, og Hagen
som jeg vil bagatellisere min i opphold på Grimstad syke-I kommer til det forbløffende resulkontakt med .N~ o~ tysker-I' hus. Politiets besla~l~ggelse I tat. at denne nåd.eløse kamp på
ne, men det VII Jeg Ikke. Jeg av hans og hans famIlIes for- splOnfronten har hmdret at det har
står inne for det jeg har mue ble stadfestet og for- blitt åpen krig mellom øst og vest.
gjort. Jeg vil ikke ha noe muen blir tatt under offent- Det er ~fterretningsorganisasjoneredusert, som jeg ser enkel- lig forvaltning.
nes arbeide som har skapt den
te andre forsøker på
D
d
tt
t t maktbalanse-mekanisme som virvar brekksmt øfe I ker regulerende på forholdet,mel- Så De ikke hvordan det I l tetrmHe
.
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Id
USA . d
norske folk ble :pmt av tys- dommeren og gikk mot dø-I o~ oVl: san;ve oe~ og h
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erne C?gf NS~ VIs:raDr u~kdker ren - med NS-merket på
detMar nHa sta for t vlla et er
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a e I e · kk
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tt tinen e og ty eigvIs ve un ert om
_ Jeg hadde ikke den for- h a ~ VIS~!l0
e ~e t ao I dette hemmelige spill om krig elståelse av det.
an ar s Jense smer e pa Iler fred. Merkbart er det riktignok
_ Har De lenge vært tysk- s e g . » ,
j at den gaml~ emigrantmentaliteten,
vennlig?
Sk
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l I dette uutslukkelige hat til Det
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e
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a, 'Jeg VI'11'
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ne Tyskland for derved ogsa 'k t ·
. T
t t'll'
ogsa glør seg gl eldende hos denne
å tjene det norske folk,
~I breI dsm PdrIVI Iger de s 1 dmg n~turaliserte brite. Det fører bl. a.
en ; t'l
t'
· t e D e pa• f or h'an d
ItI ka ver
kk nen . un er
.
I at eferretnmgsorganer
I. Bun- V ISS
at tyskerne ville sende en I ,~s ~. o. uP~sJ~n gJ~~nom.! destyskland som betjener seg overfallsflåte mot Norge?(!) 1. er Ig ~ns~ s BOl rdot upa- i vel fordi de er nødt til det - av
· ·Jeg ble I
l'ke f or- lot
sJonsma
e
som
/
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N el,
FRITTen.
FOLKa medføl
e! f. oIk f ra ,<nazI
I en» - fO'
a: sm
bauset som alle andre da det
b'l
t kk t
ti mnsats sterkt redusert. Det gJelder
skjedde.
seOnmt'd I(adg , NsoSm r Yh de t. e Gehlen-organisasjonen i første rek1
a
over o e In- ke.
• 1' po l't'
- D e t s t ar
l Irappor- gen makt hadde eller noen
ten at De har utta~t at De «tvang» kunne utøve). BlaVi under gjerne forfatteren denv~r henrykt over a kunne det som trykket DEUTSCHE ne billige glede over å sparke den
tjene Tyskland..
ZEITUNG IN NORWEGEN falne motstander fra dengang nok
- Uttrykket ~r. 1 grunnen til siste slutt sammen med engan", eftersom han ellers har
galt, men. da polItlet avhørte en menO'de a'nnet tysk pro-tl mege.t u.,hyre interessant å berette,
meg .var J~g redd folk skul:e pagand;'stoff. Bladet som om kampen på den skjulte front.
tro J~g VIlle r~dusere mm alltid forstår å snu kappen i For den som også har interesse
handlmg. Men. J~g er ~a et med vinden og som alltid i av den side av saken, meddeler formann!olk ~g VII Ikke pa no- tjener på det.
laget at Louis Hagen vel er boen mate gJøre noe tIlbakesatt i London men han er gift med
tog Den slags er ikke verdig I Ellers forteller referatet
kf dt 'd
H
en 'mann En kan I'kke uten om sorenskrI'ver StabeIs u- en nofrs. ø d amoe ~gtt <l( vdert sdom
'd
f .
d
..
'1 I forskammede
opptreden mer enerer e pa SI an se pa
VI ere oran re SIn InnstI "
Landøen utenfor Oslo.» Og ellers
ling av sjel og hjerte.
overfor den verdenskJente
. H
11 'd'
cl
dikter, for ikke å snakke ~krkJo b agen en a sbl Ikg mbankn me
- - h
'
't h t M
d t I "e are mange ø er a seg,
om ans UVI en e. en e m n OP.: o fl
H
k l o bl
_ Regner De Dem som som her er gjengitt må vel . e .,sa 1 mer. an s ~ na . a.
'allf Il 1'° b
ø
filmatisere Ibsens «VIldanden»,
medlem av NS ?,
1
a s a ena unnav vr v- b tt d t
_ Ja, jeg må si det, skjønt; let om at Knut Hamsun ik- ere es e.

galskap over en lav sko. Forryken- lerende treskeverk som dro fra
de spennende er det, og det er jo! gård til gård dengang det var mandet som er hensikten.
ge folk og liv og rørelse på landsEn nyere forfatter som holder bygda både i Trøndelagen og anpao ao gjøre MacLean rangen stridig dre steder.
Leirfall kommer inn på mange
er Desmond Bagley, som har skreav bygdelivet i denne sin bok,
sider
vet en uhyre spennende og pussig
gammeldags
jul, utva.ndringen,
bok om noe så moderne som flykapring og kommunistvirksomhet husmannens stilling i bygdesami Sør-Amerika. Boken er ikke bare funnet, for bare å nevne noe. Og
spennende, men faktisk også full vel henter han sitt stoff fra hjemav levende mennesker og fargerik bygden, men vi skulle tro at memiljøskildring. Den være anbefalt. get av det også gjelder alment.
Leirfall er født på tampen av
forrige århundre og kan slå fast
det samme som mange av oss anET LIV PÅ SJAKKBRETTET
Vladimir Nabokov: Forsvaret. dre: «Før ein veit ordet av det,
har ein sjøl vorte gammel, og blir
J. W. Cappelens Forlag.
var at tilhøve og hendingar som
Den russisk fødte amerikanske
var daglegdagse i ungdomsåra, er
forfatter Vladimir Nabokov hører
heilt ukjente for ein ny generasjon.
til de virkelig store, og det sies da
Det held på å bli «historie», halvogså at han er Amerikas fremste
glømt tradisjon, og om nye femti
kandidat til Nobelprisen.
år så vil de bli merkelege ting som
Denne besettende sjakkroman granskarar vil grave i bøker og
om sjakkgeniet Luzjins karriere blad etter, og de vil leite opp nittifra vidunderbarn på sjakkens om- åringar som kanskje har noko å
råde - men bare der - til inter- fortelle.»
nasJ'onal stormester, handler om et
Det er sant som det er skrevet,
menneske som bare har liv i en og viser påny at Leirfall har mansjakkverden, Hele hans liver som ge positive sider selvom han ofte
. kk,som han t'l
et Par t'I sJa
I syven de befinner seg i dårlig selskap og
og sist taper. Men la forfatteren ikke har godt av omgangen med
selv fortelle om sin roman: «Også partipolitikerne.
mennesker som ikke har det minste greie på sjakk og/eller avskyr DEN POLSKFØDTE
alle mine andre bøker (slike som
O
den oms tfl'dte «Lol't
le-'zy
I a». Var be, Kosl·nskt'·.Trt'~'n
.~ .
merkning), har faktisk satt pris på
J. W. Cappelens Forlag.
Luzjin .. Han er udannet, :rvasket
Det må være en forunderlig og
og uskJø~n, m~n som mm søte uhyggelig verden den polskfødte
unge heltmne sa raskt konst~terer nyamerikaner Jerzy Kosinski har
(hun er selv en betagende figur), ferdes i skal en dømme efter alt
har han noe som mer enn opp- det syke og perverse han skildrer
veier de.n g.rove, grå kroppen. og I i denne boken. Og når en vet
det sterIle I ~anso høyst. spes~elle hvorledes verden av idag holder på
begavelse.» Yl ma opprIktig omn- å råtne opp, så forstår en også at
rømme at .VI mgenlunde !orstar at slike skildringer har så stor tilen ung oPlke kan f~lle sa plada~k trekningskraft at boken «har vært
f or en sa me~?es k
It
e Ig
set uf ys: lIg ,både kritikersuksess og bestseller
t
L
d tf h d
ype som uzpn, men e or m - i de land der den alt er utkommet.
rer jo ikke at boken er et mester- Den er belønnet med USA's forverk.
nemste skJ'ønnlitterære pris, National Book Award for 1969.» Så
LEIRFALL SOM BYGDE.
kan enhver gjette på hvem som
HISTORIKER
tO b k d
. td l'
t'l cl
s ar a en prtsu e mgen I en
lon Leirfall: Stormaskina.
polskfødte skildrer av uhumskjeg ikke har vært på noe ke var NS-mann av hjerte
Det Norske Samlaget.
hetene. Det forbauser oss heller
medlemsmøte i G:in::-st~d..
og sinn.
I SPENNING AV MERE
Det er både sikkert og visst at ikke at boken ~ar JU~1ilet norsk
- . Hva har De a Sl til sIkOg rett betenkt: Hvem I FANTASIFULL ART
Jon Leirfall kan mere enn sitt fa- I forlegger, men VI ma SI at det var
telsel~ e:~er str~f~lo~ens ~at ,skulle ellers være det hvis
MacLean: Den tlsynlige fien- dervår. Han var en av Stortingets overraskende at det ~kkurat. ble
r~gra
?m a . e ar y e ikke vår store nasjonale
de. J. W. Cappelens Forlag. mest fargerike skikkelser, uvøren C~ppelens Forlag. V~ kan Ikk~
flel~den bIstand 1 form av dikter?
Desmo17d Bagley.· Sl'ste .rkan.re.
skjønne at noen kan fmne glpde I
artIkler?
I
i replikken og imellom med me. o o
_ Jeg skjønner ikke noe
J. W. Cappelens Forlag.
ningers mot _ selvom de dess_~enne b.oken, og VI far hape at de~
av det. Det er riktig nok at ........................................................... I Alistair MacLean trenger jo in- verre sviktet i forbindelse med Ikke .bltr noe~ best:eller ~er. VI
jeg har skrevet en del, men
Månadsbladet
gen anbefaling når det gjdder ryk- i «rettsoppgjøret». Men vi kan all- far JO guds;JI~lov Itk~ fatt noe
her kommer det igjen _ jeg
ende og blodig spenning, og den- tids huske på at Leirfall iallfall Itteraturens e esmar e ennu.
trodde vi var nøytrale. KriFRIHUGne boken danner ingen unntagelse. i sine unge dager var en av dem
--o-gen ble jo avblåst. Jeg skrev
Upolitisk og romsynt or- Til avveksling fra den vanlige kost som hellet til Quisling-siden under
noen artikler og en gang et g-an for sunn og nasjonal kul. i denne bransjen handler den ikke striden innen Bondepartiet.
åpent brev til alle nord- tur, med artiklar om helse- om onde nazi er som ufortrødent
Vi omtaler på annet sted Leir(Forts. fra side 6)
menn om at de ikke måtte og samfundsspørsmål, spa- driver på med sine kjeltringstreker, falls uhyre fornøyelige og åpenopponere mot okkupasjons- nande fylgjetongar, dikt m.m. men om Interpols kamp med en munnete bok «Så seier soga». Han dømmeise av granskningsmakten, det ville bare føre Fritt ordskifte om dei mest narkotikabande i Amsterdam. For- nøyer seg imidlertid ikke med en resultatet uttalte riksadvotil dødsdom og død. Alle ulike emn~: - Arspris kr. brytersjefen er en politioffiser og bok iår, bedre tid som han vel har katen da bl. a. følgende setsyntes dette var riktig bra 30,-•. PostgIrO for bladpengar hans medskyldige bærer navn som fått efter at han forlot Stortinget. ning:
skrevet og jeg fikk mange ~O 8.2LPrøvenr. mot kr. %,50, kan tyde på noe av hvert: Morgen- Han trer også frem som alvorlig
«I virkeligheten er manglene
takkebrev også fra motstan- l frlm.
I stern og Muggenthaler. Men så bygdehistoriker med «Stormaski(i den israelske efterforsknindernes leir.
Utgjevar: Erling Seim, befinner vi oss da også som nevnt na», en samling kulturhistoriske
gen) av den grove karakter at
, I t i Il n i Amsterdam.
kåserier log artikler om hjembygda
- Har De lest om hvor
det må oppstå tvil om hvorvidt
barbariske tyskerne var?
Her er det mord og drap og Hegra. Stormaskina er det ambuI

I

I

I

,J

O

t

SN

l

I

I

l'

0-

l

Bernadotte _

I
1'.....................................................

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SIDE 13

FOLK OG LAND

JULEN 1970

IHALLGEIR HORDE:

ATLANTIS - -

Datamaskinen var rasehater
Rasekonflikten i det ulykksalige hårdnakket, og hevdet at ingen

(Forts. fra s. 9)

SN

O

USA trekker stadig flere og flere kunne vel være mer nøktern og
og 1200 krigsskip, mens han
inn i landets sosiale turbulens - saklig enn en maskin av ledninskulle kunne mobilisere 1
det aller siste er rut selv datarnaski- ger og transistorer - iallfall ingen
million mann. Spanuth adnene ville ha et ord med i laget. personalsjef av kjøtt og blod.
varer oss imidlertid mot å
For noen tid tilbake hendte det
Men d'herrer kontrollkommisslutte for raskt at disse tall
seg at en elektronisk datamaskin særer fra demokratiets hovedkvarer overdrevne. Han refereskaket opp sinnene i Washing- ter ville naturligvis ikke la seg
rer til Det gamle Testamen, tons juristverden, fordi den gan- avfeie med slikt snikk-snakk, og
te, hvor det berettes at Saloske frekt drev negerdiskriminering forlangte at den elektroniske «rasemo hadde 40 000 hester til
i stor stil. Den var stasjonert et hateren» sporenstreks skulle unsine krigsvogner og 12 000
sted i sørstatene og hadde på an- derkastes en psykoanalyse. Loven
ridehester, mens Israel og
støtelig vis tatt parti for de hvite, er loven - selv for en robot, og
Juda kongedømme kunne
noe som brakte dens sjefer i me- en elektronedoktor ble' tilkalt.
mobilisere på hans tid hengen forlegenhet i deres forhold til
Efter en omstendig analyse
holdsvis 800 000 og 500 000
«opinionen».
kunne
han avgi den «medisinske»
mann skal vi tro Den hellige
En mannsterk juristkommisjon forklaring. Datamaskinen arbeidet
Skrift. I de morderiske slag
ble i all hast sendt avsted for å efter en «programmering» som den
ved Aqua Sextiae og VercelUtsnitt
av
relieff
fra
det
egyptiske
Medinet
Habu,
som
skildrer
det
ta en nærmere kikk på monsterets hadde fått aven hvit tekniker.
lae 002 og 101 f. Kr.) ble
«sjeleliv». For man kan selvfølge- Denne hadde under «oversettelsen»
store sjøslag med atlanterne.
- som Spanuth minner oss
om - 340 000 germanere drept og 140000 tatt til fan-I opp mange steder på øyen Hg ikke, uten konsekvenser, sette av programmet til automatsproget
seg opp mot artikkel VII i Kenne- antageligvis på en eller annen måte
geo Videre er det betydnings- og dannet grunnlaget for det dys Borgerrettslov, hvor det heter greid å «legge inn» sine egne for'kongedømmes at man på ingen måte kan avslå' dommer i arbeidsanvisningen. Det
de israelske myndigheter har fullt at Egypt ble så svekket! atlantiske
anstrengt seg for å føre efter- av det germanske angrepet I rikdom. Spanuth var også i- en arbeidsansøkning på grunn av er meget mulig at teknikeren ikke
forskningen til et positivt resul- at det aldri kom seg igjen stand til å bevise at kobber ansøkerens rase. Det var nettopp har vært seg det bevisst - men
efter tapene tiltross for at likeså ble utvundet på øyen. det datamaskinen hadde gjort.
tat.»
maskinen hadde altså prompte omdet seiret.
Han fant det i en åre i fjelDen ville slett ikke akseptere satt «rasehatet» i praksis og forl realiteten visste Israels
Vi må imidlertid huske på let på Helgoland, som opp- en eneste neger, og de stakkars kastet alle ansøkninger fra farregjering meget godt i hvil- at atlanterne hadde støtte rinnelig var en del av Atlan- overordnede i firmaet ble snart gede.
ken krets morderne var å av mange allierte. I hvilken tis, og oppdaget noen .ste- beskyldt for å ha satt den opp Maskinen ble omgående sendt
søke, men man ville ikke utstrekning disse allierte, el- der hvor kobbermalmen fordi' de selv var motstandere av til «attføring» hvor den ble foret
trekke dem til ansvar. De ler deler av dem, også var var blitt smeltet. Da kob- all integrasjon. De forsvarte seg med et mer demokratisk program.
var for mektige og for far- deres undersåtter er ikke beret inneholdt spor av arseHvorvidt den herefter, som følge
lige. Og den svenske regje- helt klart. Av Spanuth får nikk og antimon var det av
av sin «hjernevask» kun anstter
ring - med professor osten man det inntrykk at det at- god kvalitet og ku:p.ne eks- Spanuth identifiserer dem, negre og" forkaster de hvite anUnden som sjef i UD - lot lantiske kongedømme stod porteres til mange steder i. som innledningsvis nevnt, søkere, det beretter ikke historien
seg nøye med de jødiske ut- i spissen for et stort for- Vest-Europa. Jern ble utvun-' med Odyseens phaeakere, noe om. Men denslags rasehat er
fluktene. Det var viktigere å bund, som omfattet -nesten det på øyen Sylt, gull impor- som beskrives av Homer jo ikke noe som de rettferdige ville
stå på god fot med Israel hele området til den mega- tert fra Irland. Tekstilkun- som et fint og kultivert folk. bry seg om heller.
enn å få Folke Bernadottes lithiske kultur. Dets konge sten og pottemakeriet var Begge folk satt på stoler og
mordere arrestert og straf- var overherren til ni andre høyt utviklet. Disse industri- spilte på lut og harpe. Ifølge
fet. Hva angår Baruch Na- konger, som møttes med fas- er kombinert med langtrek- den greske vitenskapsmann
del, som nå skrytende be- te mellomrom under hans kende navigasjon og en liv- Apollonios fra Rhodos (ca. DE BRITISKE STRIDSKREFTER
kjenner seg som en av mord- ledelse, og Spanuth finner lig handel muliggjorde den 250 f. Kr.) var phaeakerne besår nå av 385 7~0 mann,
ligaens ledere og den noble det mulig at selv England bemerkelsesverdige befolk- det samme som hyperbore- samt 34~ 000 SIVIlansatte.
svenskens banemann, så var hørte til hans inflytelsesom- ningstetthet.
erne i gresk tradisjon om C?mkostmn~e.ne beløper seg
han på den tid mordet fore- råde.
I betraktning av deres hvem det uttrykkelig' an- t~l .i~3,6 ~11~lOner .0~~d, f.~f
gikk i de israelske sikkerHovedstaden i kongedøm- handelsforbindelser
som føres at de bodde ved bred-I SIVl do~v; mngen
't ml .
d
hetsorganisasjoners tjenes- met, beliggende på øyen At- utvI'lsomt var l'nte'nsl'fl'sert I!den
av
det
nordlige
Okeanos,
Pt
utn
.
d
°trsvarstt
e2P2a1rOeOmenn
.
E'd
e er e ansa
perte. Det
sier
raseslekt-,
ær mtmmngen av rI a- soner, d erav 3 100 so Ida t er.
.
l k nestend' alt
h tom lantis, også kalt Basileia, gjennom - deres
..
.
. nos
d e lsrae
s e myn 19 e ers d.v.s. «Den kongelige øy», skap og polItIske band med
.
Man undersøker nå om en
«uskyld» og manglende ev- var omgitt av tre ringer med megalithfolkene i Vest-EuHvis alt dette holder stikk tilbakevenden til en vernene.
vann og to murer, mellom ropa og Nord-Afrika, kan vi - og professor Spanuth er pliktshær vil være å foreTilslutt: Det kan ligge ad- hvilke det var laget en ved- være sikre på at atlanternes som nevnt meget overbevis- trekke.
skillige korn av sannhet i deløpsbane for hester. Res- geografiske horisont var me- ende - så har de gamle gerBaruch Nadels påstand om ter av disse murer, som var get vid. Storslagenheten i de- manere forlatt forhistoriens - - ·.._....-..... -~U""--S--...
at det var britisk-jødiske styrket gjennom en kjerne res plan om erobring av Ihalvmørke og kommer inn i
A BON NEM E N T·
oljeinteresser som lå bak in- av sten og dekket øverst Hellas og Egypt peker også I historiens lys. Men slik vercitamentet til mordet på med stenfliser, er faktisk i den retning. Som en util- den nå engang er og slik en
FOR NYE L SEN
Folke Bernadotte. Da Eng- blitt lokalisert av dykkere siktet konsekvens av deres Idreven og langvarig propa- __________...______
land fant det umulig å bi- på den såkalte Steingrund, invasjon ble bruken av hes- I ganda har fremkalt en antibeholde sin rolle som pro- en stor tue på sjøbunnen ten som ridedyr sf>redt over I germanisme selv hos over~
tektor over Palestina og 9,2 km øst for Helgoland. Syd-Europa.
veiende germanske folk, så
overlot landet til Israel, så Midt i byen lå borgen, som
Som deres kongers stam- er det vel grunn til å frykte
skjedde det uten tvil med inneholdt det kongelige far dyrket de guden Poside at en ikke kan vente Spaden baktanke at zioniststa- slott og et praktfullt tempel - grekernes Poseidon - nuths oppdagelser alminneten skulle holde vakt om de -- Eddaens Åsgård -, strå- mens
solguden Apollon Hg anerkjent på kort sikt.
britiske oljeinteresser i le:o.de utsmykket med gull, (som opprinnelig vel var Man har jo allerede smerteMidt-Østen. Forutsetningen sølv, elfenben og rav.
den samme guddom) ble lige erfaringer for arten av
herfor var at staten Israel! øyen var beskyttet av di- æret gjennom ofring av ok- den propaganda som har
også kom til å omfatte Ne- ker og gjennomkrysset av ser. I henhold til Kritias vært rettet mot ham.
gevørknen i syd med direk- kanaler, som sto i fO,rbin- (en av deltagerne i Platons
Men for oss, som ikke
te naboskap til Suezkanalen. deIse med havet, kanskje dialoger) var deres lover skammer oss over vår gamMen dette inngikk ikke i ved hjelp av sluser. Den var skrevet på en søyle i Posei- melgermanske avstamning,
den FN-plan som Folke Ber- m3get fruktbar og beskriv- dontemplet - antagelig en byr professor Spanuths vinadotte la frem. Han ble så- elsen av den antyder et slags Irminsul (verdenssøyle) - tenskapelige arbeide på båledes en faktisk hindring dikeland. Hvete og lin ble noe som bare er forståelig de opplysning og glede. Dr.
både mot de britiske og de, dyrket og bronsealderens hvis de hadde en eller annen Spanuths store verk «Atlanzionistiske olje- og stats-I milde klima muliggjorde slags skrift.
I tis», bortimot 700 sider,
Det her nevnte er nok til I rikt illustrert, kan vi også
grenseplaner. Var det kan- enndog vindyrkning.
skje derfor han måtte dø?»
Rav - som Platon kaller å vise at disse urgermanere I skaffe gjennom BOKTJEspør FRIA ORD sluttelig.
oreichalkos - ble gravet I var et høyt sivilisert folk. NESTEN. Prisen er kr. 65,- STORE BJØRN. BOX 33, BESTUM. KR. 18.-.
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Kors eller sverd?

~In;:doDlDlell

Ivridde
Iallfall går de venstrefor- V
c. c.
i Danmark inn for at
enstre-lanlare
U-hjelp, en bomerang ? haremsdannelser
skallegali- Det danske Venstre har i et
seres. Lovforslaget kom
.
I
(Forts, fra side 4)

Efterfølgende artikkel fra vår medarbeider i Bun·
desrepublikken berører et forhold som vi dessverre
har sidestykke til også her i Norge. Vi husker nor·
En eller annen spasmaker selvfølgelig fra de danske opphøyet øyeblIkk latt komske prelaters aktive deltagelse i og understøttelse
har uttalt at prisen som en folkesosialister.
I r:o~ere seg en fanfare. Den
av mord ·og terrorhandlinger under den tyske ok·
psykolog må betale for å
"
lat 1 uroppførelse under pargjøre noen mentalt friske
RIktIgnok heter det ikke tiets IDO-års jubileum i Ål- ~ kupasjon i Norge og vi husker hvorledes de skam·
igjen, er at han selv svært «ha~e?l» (ennu~, men «stor- borg i høst og komponisten ~ melig satte seg ut over bibelordene om å gi keiseren
ofte overtar pasientens nev- fa~Il~e~) og en sadan sk~l pr. heter Yngve Jan Trede. Det l~ hva keiserens er. Nå er de ute igjen her som i Tysk.
roser.
defmisJon kunne besta av er hensikten at denne fanland. Er det da ingen grense for deres tuting med
Når man har iakttatt de- «l?er enn 2 voksne som ikke faren for all fremtid skal
mokratenes misjonær- og bmdes sammen av slekts- åpne l~ndsmøtene som avulvene? Men her er artiklen:
hjelpevirksomhet hos stak- skap, men som har felles holdes 1 dansk Venstre-regi.
kars negre og andre under- bolig og hushOldning».
Med andre ord en slags - - " , , - - - - - - - - - - - - - - - - , , - - - - - - - - - utviklede forundrer man
«Storfamilien» skal kun- dansk «Badenweiler» formo- I 1956 ble det efter en kon- sving. Ingen, bortsett fra
seg ikke ienger over at man ne registreres hos myndig- der vi, uten å ha hatt æren feranse mellom delstatenes tyskerne selv, må utsettes
her hjemme tar opp skikker hetene, og siden lovforsla- av å lytte til opus'et.
kulturministre utgitt et di- for forfølgelse p.g.a. rase.
og uvaner som man har get overhodet ikke nevner
Det neste blir kanskje at rektiv for undervisning i Derfor er det helt rett og
Istrevd med å vende de un- noe om forholdet mellom man bygger et «ParteigeHin- «Ostkunde» i de tyske sko- riktig at de svartes terror
derutviklede av med. Det de to kjønn, ligger altså alt de» også, hvor mano riktig ler. Studielederen for det mot de hvite i Afrika støttes
psykologiske aksiom har ty- til rette for fremtidige ha- kan utfold~ seg pa ekte evangeliske akademi i Ber- av tysk kirkeskatt, mener
deligvis også gyldighet på remsdannelser i vårt sydli- vens~rem~ner, med masse- lin, Berndt, har efter et ny- den evangeliske kirkes menn
høyere plan.
Ige broderland.
Isach parrmg til eksalterende ne- lig besøk i Polen funnet det i Hessen/Nassau. Eller som
germusikk etc. istedenfor
oppmarsj er under faner og nødvendig med en grundig delegatene uttrykte det:
revisjon av rettesnoren av «Rasediskriminering er en
flagg.
1956 som en forutsetning for synd, synd må bekjempes og
en normalisering av forhol- følgelig må de støttes som
o
det mellom Polen og Bun- bekjemper synden». Når te..apet pa • • desrepublikken.
ologene griper til slik arguFra vår tysklandsmedarb.
vente lenge på seg. SPD vil
(Forts, fra side 8)
Hva revisjonen konkret mentasjonsteknikk, stinker
ikke finne seg i at noen ak- høyt, i forskjellige sjaterin- skal gå ut på, sier evange- det lang vei av billigsalg, og
Tyskerne av i dag vil helst tivt går dem imot. Politi- ger av rødt, fra lyst rosa _ listen ikke noe om, men det nå er varen Bibelens ord!
ikke høre snakk om sin for- kerne på venstre fløyer be- til blod- og brannrødt: Som burde ikke være vanskelig
Hvilke «frigjøringsbevetid. De er redde for å bli styrtet. De forlanger at Bun- Rousseau, Marat og Marx, å gjette seg frem til.
gelser» i det sydlige Afrika
kalt revisjonister, for ikke desregjeringen nøye skal un- _ som Gerhardsen, Hambro
er det nå som får nye godt
å bruke et sterkere uttrykk. dersøke om hvorvidt orga- og Lie. Men deTeis kjærlig- En synode avholdt i Frank- av protestantnes penger? Og
Prisen de må betale for nisasjonen er lovstridig og het har også preg av mane- furt av evangeliske kirker i hvem er det som skal «frisitt demokratiske rykte er å eventuelt forby den.
tens: Den brenner mere ved Hessen og Nassau, har skaf- gjøres})?
gi avkall på tidligere tyske
Blant nasjonalistene er ·tt 'ft· h Id
d
fet protestantismen i Tysk1962 ble det dannet en or"
UPA, i Nordomraod er og ethvert bånd til den tidligere «nordmann» Sl gl mn
M o enn ve ' sin land et dOar l·Ig ryl~ te.De h ar gamsasJon,
slektninger i øst. Det er også ikke populær. Under mar- var.me. en det skal I?gen opprettet et fond på 100000 Angola som hadde til henta Ifra dem: De ruver 1 det. DM tI'1 støtt t'l
-1··
'kt o f d'
.
grunnen til at Willy Brandt sjen gjennom Wtirzburg ble marine landska .
. . ~ 1 «revo uSJO- Sl a or rIve portugiserne.
får husere som han vil og det ropt: «Willy Brandt an
.
p
nære frIgjørmgsbevegelser». Fullstendig uten varsel beinngå avtaler med sine poli- die Wand!» Noen foreslo
Med sm forbl~ff,ende for- Den kapital den hessiske gynte disse «frigjørere» å
tiske brødre i øst, uten noen også at kansleren skulle få, ~ts~enhet va~,?U1slmg egent- kirke stiller til disposisjon overfalle
avsidesliggende
større inngripen fra opposi- enveis billett på statens be-I hg mgen ~ohtIker. ,Han v.ar for geriljakrigere i Mozam-I farmer og landsbyer med
sjonens side.
kostning til Norge, for der-· for kantet. Kunne Ikke vm- bique, Angola, Rhodesia og delvis portugisisk befolkMen det er dog mennes- ved å bli kvitt ham for godt. i ne, hverken «massep» selv Syd-Afrika, skal gå til, som ning. De hvite i Angola bor
ker i Vest-Tyskland som setFor det store regjerings-I eller de av massen Innsatte det offisielt heter, «uteluk- ikke - slik som englendere
ter fedrelandet høyere i akt parti var ønsket om å henge nøkkel1?e:s~ner.Og han k~ar- kende humanitære formål». og boere - adskilt fra de
enn stemplet «gode demo- Brandt på veggen i drøyeste I te al~rI a fa «massen» til å Men hvem kan kontrollere svarte, men midt iblant
krater» på sin panne, En del laget. SPD hevder at slike Iforsta at han mente hva han hva pengene går til?
dem. Mange portugisere er
høyreorienterte organisasjo- uttalelser er oppfordring til sa. ~et parti han laget ble
For å søke bifall blant ny- også gift med svarte, så
ner med NPD i spissen vil mord og vil ha demonstran- aldrI noen massebevegelse. demokratene i BDR, uttaler blodbadene gikk like mye
anspore folket til motstand tene straffet.
Det ble det minst ensrettete, synoden at støtten skal ut over de innfødte som komot Brandts «gibort»-poliFridemokratene vil også mest individualistiske parti «hjelpe ofrene fra rasedis- lonistene. Her kom også
tikk i øst. De har dannet være med på heksejakten. Norge no~n gan~ har ha~t. kriminering» i de nevnte stamme-motsetningene til å
«Aktion Widerstand» for å En sekretær i videnskaps-I Ikke fordI ha.n VIlle det slIk land. Rasediskriminering er vise seg i praksis. Mange
markere at ikke alle tyske- ministeriet, medlem av· det- - men fordI han var den et begrep her i Tyskland svarte fra andre stammer
re er sauer. Organisasjonen te parti, spekulerer på om han var: En selvstendig na- som setter emosjonene i som var ansatt i portugiserble grunnlagt i Wtirzburg/ ikke også F. J. Strauss har tur - og en ~r?fas~ fedrenes tjeneste falt som offer
Bayern den siste oktober.
hatt en finger med i dan- landsvenn; UVIllIg til komfor «frigjørernes» våpen.
For å markere dagen gikk nelsen av «Aktion Wider- prornisser unntagen i slikt bestod i at han hadde skaf·
. T t' t
som ha f t
' d · fet sitt folk en mildere
I Rhodesia bekjemper to
ml la IV agerne i fakkeltog stand». For å provosere
n an. av mm re m- k
forskjellige «frigjøringsbegjennom byen under det frem en stillingtagen til or- tere~se. Det gjaldt bl. a. øko- s jebne enn det fortjente.
vegeiser» i første rekke hversvart-hvit/røde
rikskrigs- ganisasJ·onen fra CDU's _ nomiske
spørsmål.
Oscar
Aall
tid h
andre, i annen omgang de
I t t kk
flagg med jernkorset i, men eller Strauss' side, lurer denneo uper an
ar
P.S. Det er sant: 24. okt. hvite. Den ene, ZAPU, (Zimmotdemonstrantene var på ne sekretær på om partiet sl~ppet lettere enn Norge - er jo også FN's stiftelses- babwe African Peoples Unipletten og det kom til sam- offentlig vil ta avstand fra pasto H7 en gang.
dag! Jeg vet ikke om det er on), får sin militære og økomens tøt mellom de tog- den «nasjonalistiske hetztiDet torde være riktig. helt rettferdig å si at denne nomiske støtte fra Kina.
marsjerende og SPD's til- rade».
Men det var hverken H7 el- forening bare har vært et Den andre, ZANU, mottar
hengere.
Hvilket efterspill dannel- ler noen av hans regjering, globalt saltvannsakvarium hjelp fra østblokkstatene.
Den allestedsnærværende sen av denne nasjonale or- og enda mindre heimefron- for verdenspolitikkens store Ingen av disse har lykkedes
radikale propagandist og ganisasjon kan få, er det for ten som var formidlere av I maneter, men har der å gjøre livet surt for de hviforfatter, G. Grass, har an- tidlig å si noe om. Men ett denne guddommelig beskyt-I' egentlig vært mere fred i t ·
t
t t kn·
klaget sJ·åføren aven høyt- er sI·kkert . RadI·kalerne vI.I tende nåde. Det var den disse 25 år enn det man van- Grunnen
el noen serørre
mg.i
at udes re
svarte
talerbil fra nasjonalistenes gjøre sitt ytterste for å ta mann som om morgenen ligvis har hatt etter en slik Rhodesia alarmerer det hvileir for ~or~forsøk. Denne li:,et av ethvert tilløp til na- den 24. oktober 1945 møtte kjempeutladning som siste te politi så snart de opp·
skulle angIvelIg ha skadet to sJonal -og sunn opposisjon døden på Akershus foran en verdenskrig? Med andre dager geriljasoldater i nabo~otdemonstranter.
Reak- mot de rødes fremmarsj i I norsk eksekusjonsnelotong. ord: Har FN skapt annet laget for å få dets beskytS.lOnen nå dannelsen av «Ak- Vest-Tyskland.
Jeg vil ikke påstå at han enn avisoverskrifter - om telse. Det eneste terroristetion Widerstand» lot ikke
H.P.
var uten Skyld: Hans skyld taler og resolusjoner?
ne hittil har oppnådd er å
.
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De vestlige

- -

(Forts. fra side 5)
hvis norske partipolitikere
vet - at det bare er et tids- får trumfet sin vilje igjenspørsmål når Spania blir nom i strid med folkeviljen.
Det. vil også oppstå problefullt medlem av NATO.
Nixon fikk en storartet mer for Spania, bl. a. i foroffisiell mottagelse i Spania, bindelse med eksporten av
men Skorzeny bemerker at sitrusfrukter, hvor det er en
befolkningen ikke syntes å bitter konkurranse med Itamedvirke med særlig be- lia og Israel om det eurogeistring. Han mener at det peiske marked. I industriell
kanskje kan føres tilbake til henseende er Spania ellers
at de amerikanske soldater noe tilbakeliggende slik at
som i årrekker i tusenvis industrieksporten er liten.
har bodd i Spania ikke har
Spania har som nevnt i
vært de aller beste represen- mange henseender vært et
tanter for landet. Noe vi le- isolert land av politiske
vende kan forestille oss. grunner, selvom det har blitt
Han peker ellers også på at mere og mere avholdt av
spanierne ikke med særlig turister - ikke minst fra de
glede har vært vitne til den syke nordiske demokratier.
amerikanske masseturisme De har ikke kunnet unngå å
som har veltet inn over lan- legge merke til den lave kridet selvom den har innbragt minalitet i dette land og at
verdifulle dollars.
så å si alle forbrytelser raskt
Fra 1. oktober av er altså l blir oppklart - i motsetning
Spania også medlem av FeI-I til utviklingen i de vestlige
lesmarkedet og blir altså en demokratier. Spania har helav Norges nære partnere ler ikke avfunnet seg med
I

den degenerering av ung-,
dommen som særpreger
Vesten med åpen pornografi, narkotikamisbruk og
voldsbruk. Man har ført en
fast politikk i skole og samfunn og med et bemerkelsesverdig godt resultat sammenlignet med forholdene
ellers. Forøvrig på samme
måte som en har gjort det
i østblokklandene.
Også av denne grunn er
det da hyggelig å kunne slå
fast at Spania nå har befestet sin stilling som Kontinentets støttepilar på sydflanken og som viktigste forbindelsesledd til den arabiske verden.

Nasj onalsosialistiske (Forts. fra side 7)

Tys e og svenske

av
WehrmachtsfUhrungs«Der Konig von Norwe- amt:
gen und seine Regierung
«Betrifft: Forderungen
haben das Land verlassen.
an Schweden.
Wohin sie gingen, ist unNachdem durch die nor·
bekannt. Der Oberbefehls- wegische Kapitulation (uthaber der norwegischen hevet av oss) der BegrUndStreitkrafte in Raum von
ung SChwedens, seine
Narvik hat um WaffenNeutralitat
gegenUber
ruhe gebeten und seine
dem norwegischen BruVerbande angewiesen, den
dervolk wahren zu mUsKampf einzustellen.»
sen, hinfallig geworden ist,
wird vorgeschlagen, durch
(Kongen av Norge og hans
das Auswartige Amt folgregjering har forlatt landet.
ende Forderungen bei der
Hvor de dro er ukjent. øverstSchwedischen Regierung
kommanderende for de norske
durchsetzen zu lassen:
stridskrefter i Narvikomdidet
I. Durchfuhr von Kriegshar bedt om våpenstillstand og
gerat jeder Art durch
anvist sine avdelinger å innstille
Schweden zu Ausstattung
kampen.)
der deutschen Truppen in
Norwegen zur KUstenverPå side 463 finner vi dokument nr. 427, brev fra «Der
(Vedrørende: Krav til SveChef der Oberkommandos rige.
der Wehrmacht an der
Eftr at Sveriges begrunnelse,
Reichsaussenminister» :
at det må vareta sin nøytralitet

./

~.

~

-,-=.-

-.

Slik ser en tysk karikatur kirkens innsats.

.

overfor det norske broderfolk,

«Betr.: Durchgangsver- er blitt uaktuell gjennom den
kehr durch Schweden und norske kapitulasjon, foreslås det
Norwegen.
gjennom Utenriksdepartementet
Das Oberkommando der å reise følgende krav overfor
Wehrmacht bittet, mit den svenske regjering:
Schweden erneut Ver1. Transitt av krigsutstyr av
handlungen aufzunehmen enhver art gjennom Sverige til
mit dem Ziel, einen unge- utrustning av de tyske tropper
hinderten Durchgangsver- i Norge til kystforsvar - - -»
kehr fUr Transporte aller
Art durch Schweden nach
På side 492 finner vi dokuNorwegen zu erreichen.
ment nr. 705, telegram fra
Zusammenbruch statssekretær Weizsacker til
Der
der norwegischen Wieder- den tyske legasjon i Stockstandes nimmt nach An- holm, datert Berlin 17. juni
sicht des Oberkommandos 1940:
der
Wehrmacht
der
«Zur Information.
Schweden jeden Vorwand,
Gesandten
Richert war
den sie bisher den deutSonnabend zu Reichsausschen Forderungen entgesenminister bestent, der
genhalten haben.»
mit ihm Notwendigkeit
Durchfuhr von Kriegsge(Gjelder: Transitt gjennom
rat jeder Art, einschliessSverige og Norge.
lich Waffen und Munition,
Oberkommando der Wehrdurch Schweden nach
macht ber om at det påny blir
Oslo, Trondheim und Nartatt opp forhandlinger med
vik besprach, ferner ErSverige med det formål å oppnå
leiterung
Reiseverkehrs
en uhindret gjennomgangstrafUr Wehrmachtsangehorifikk for transporter av enhver
ge bei Dienst und Urlaubsart gjennom Sverige til Norge.
reisen, nahdem durch norSammenbruddet av den norwegische
Kapitulation
ske motstand berører efter
sich Lage fUr SchwediOberkommando der Wehrmachts
sche Regierung grundlegmening Sverige ethvert påskudd
end geandert hat. Gesandsom det hittil har benyttet mot
ter Richert fliegt heute
de tyske krav.)
Stockholm, um Angele*
genheit
mit Schwedischer
Så vidt den interessante
I en note til dette brev
Regierung zu besprechen.
beretning i «NBI» Som bil- finnes også følgende foreWeizsacker.»
det viser ser den modige dragsnote av 13. juni 1940
unge student svært anstendig ut. Sven Salicath, som ____________
(<<Til informasjon.
Sendemann Richert var lørdet annet bilde viser - begge bilder er hentet fra bla- bruke oppslagstavlen, så dag bestilt til riksutenriksminisdet - har ufortrødent holdt truet fraksjonen med å gå teren som snakket med ham om
nødvendigheten av transitt av
den hellige ild vedlike i de rettens vei og forlangte at
sosialistiske fraksjon -krigsutstyr av enhver art, innforløpne 25 år. Han er en den
ildsjel og utgir et stensilert «Studenterfronten» også ble befattet våpen og ammunisjon,
fra tavlen. På et mø- gjennom Sverige til Oslo, Trondblad «Fædrelandet», en fort- fjernet
i husledelsen ble saken så heim og Narvik, videre lettelse
settelse av det gamle blad te
avsluttet med at nazi-frak- i reisetrafikken for medlemmer
av samme navn.
Når det ellers gjelder de sjonen fikk lov til å beholde av Wehrmacht ved tjeneste- og
permisjonsreiser, efter at stillinnasjonalsosialistiske studen- sin plass på tavleJ?-o
(Fors. s. 16)
ters kamp for retten til å
*
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(forts. fra side 1)

O

melder seg ut av samfunnet.»
«Det samme med pornografien - unatur i renkultur . Vi står oss ikke på at
Danmark skal legge navn til
denslags.»
«Man går for lempelig til
verks mot aktivistene. En
myrde en svart landsbybor- samme er situasjonen i Syd- god omgang knippel suppe
gemester og en hvit rhode- vest-Afrika for Swapo og eller det som verre er kan
sisk farmer kone og hennes Swaru. Her kommer stam- ikke være for meget. Hver
barn.
memotsetningene sterkt inn gang politiet har gjort en
Begge disse organisasjo- i bildet. Swapo støtter seg god gjerning ved å stoppe
ner har sine hovedkvarter til negerstammen Owambo opptøyer, blir det hengt ut i
utenfor Rhodesia, henholds- og Swanu til Hereos. Når pressen. Jeg mener at presvis Tansania og Sambia. Den begge geriljaorganisasjoner sen må la politiet arbeide i
største fremgang disse har vil beherske landet, kommer fred.»
hatt er i å overfalle' hver- det uvilkårlig til sammen«Uten ellers å ville sitere
andre og gjensidig å bort- støt mellom dem.
Frits Clausen, hadde han
føre den andres tilhengere.
Under slike forhold er det rett når han sa .at man må
Grunnen til dette er at de den protestantiske kirke i seire i folket før man kan
ikke klarer å rekruttere fle- Hessen/Nassau har valgt å seire i staten.»
re medløpere blant svartin- bevilge 100 000 DM til «friårhus-frasjonens forbingene i Rhodesia. For i det gjøringsbevegelser» i det deIse med Sven Salicaths
hele tatt å kunne øke an- sydlige Afrika. Hvor på den DNSAP (Danmarks Natiotallet på sine geriljasoldater, ene side de forskjellige ne- nalsocialistiske
Arbejderanvender organisasjonene gerstammer bekjemper hver- parti), som efter formanvold eller lokker negre fra andre ut fra en blanding av nens opplysninger teller
Sambia til seg ved å love maktpolitiske- og rasemes- 1200 medlemmer, betegnes
dem utdannelse. Når en «fri- sige hensyn, og på den an- av Povl Riis-Knudsen med
gjøringsorganisasjon» må gå nen side å drepe eller for-, «venskapelig forståel.se» og
til så drastiske skritt som drive de hvite fra områder «regelmessig kontakt».
vold eller trussel om vold de har bodd på i mange ge- Fraksjonen er dessuten tilfor å skaffe seg tilhengere, nerasjoner. Man kan være Isluttet verdensunionen av
er ikke idealismen av stort sterkt fristet. til å påstå at nasjonalsosialister (WUNS),
kaliber.
synodens delegater' har mis- som har hovedsete i VirgiNoe sterkere står heller I forstått Bibelens ord i stør- nia, USA. Om fremtidsmuikke de innbyrdes rivaliser- re utstrekning enn tilgivelig lighetene for nazibevegelsen
i Danmark, sier Povl Riisende geriljagruppene i Syd- er.
H.P.
Knudsen: «Vi er muligens
Afrika, TAC og ANC. Den
for tidlig ute. Kanskje skal
det gå ytterligere 25 år, men
vi har tid til å vente.»
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Leirfall · (Forts. fra side 8)

Dette synes vi for en gangs
skyld er klar og åpen tale av
en riktignok bare fhv. politiker og stortingsmann.
Det ble som kjent strid
innen midtmennenes flokk
om E.E.C., og om den seier
soga til Leirfall bl. a.:

å innbilde folk! Det betyr at I ner og sådant mer~. F<:>r ik- drelag - CDU gikk kraftig
I det ikke finnes det nødven-I ke å snakke om TmnsJøfer- frem - men regjeringen ble
har pressen drevet med en I dige flertall i folket for deger og sådant mere? Og har likevel reddet gjennom valgGa~lup om Norge~ deltagel- nødvendige
grunnlovsend- ikke dette samme Norge la- manipulasjon.
se l EEC-forhandlmgene. Ef- ringer og at det - når be-' get en beredskapslov som
*
~er at det nå er kl~rt a~ de? tingelsene engang foreligger tvinger folk til folkerettstri«No hadde Borte-Per vorte l. EEC knesatte. flskenpoll- _ antagelig er et betydelig dig kamp under en væpnet OG IKKE NOK MED DETTE,
drottsete, og han gjekk da til tIkk er fulls~endI~ dr~pende flertall mot.
konflikt og som grovt kren- det er nå også avslørt mennene sine og sa at dersom for no~sk fIskerm~n?g og
*
ker de menneskerettigheter hvis man kan bruke et slikt
dei ikkje sa seg samde i at ein at det Ikke er mulIg a oppen nå krever at andre skal uttrykk om en bevisst proskulle godkjenne Romarbrevet, nå noen endring før even- I SAMME FORBINDelSE
respektere?
vokasjon - at Strauss' bayså måtte han vike stolen sin. Og tuelt efter at vi har slukt det
*
ernparti har forsøkt å overdet ville bli til stor skade både hele. Og efter at det nå står har vi også lyst til å Sette
tale en FDP-representant til
for han sjølv og for alle dei klart for enhver at det drei- !ingeren på at man nå prø- HETSEN OG GALSKAPEN
å gå over ved hjelp av økosakane som han budde seg på er seg om et politisk sam- ver å verve tilhengere blant er fremdeles på topp i USA nomisk bestikkelse. Han
å føre fram på tinget. Han let arbeide og ikke bare om et bønder som også er skogei- når det gjelder Hitler og hadde selv provosert frem
og ord falle om at flår det skulle økonomisk, fant storindu- ere ved å rosemale norsk tyskerne. Et forlag i Virginia tilbudet og røpet så det hele
tingast om korleis Romarbrevet strien og internasjonalistene treforedlingsindustris utsik- (Saucerian i Clarksburg) som et ledd i valgkampen.
skulle vendast og tolkas, så kom ut at her måtte noe gjøres ter i EEC. Vi tviler sterkt på har således sendt ut en bok Til gjengjeld har så etpar
han til åsetja hardare krav enn eftersom stemningen åpen- at dette kan være verdt of- som fører «bevis» for at av de tidligere avhoppere
Kåre den djupøygde eller Beint bart snudde seg mot norsk rene på andre områder. Og Hitler slett ikke er død fra FDP fortalt at de på sin
Magre. Dette tykte dei fleste av tilslutning. Så fant man frem hvorledes det nå er med det, (selvom han vel nå trekker side har vært utsatt for ligmidtmennene var klok tale, og en gammel Gallup-undersø- så kan det vel ikke berøre på årene), men befinner seg nende forsøk fra den annen
dei reid så heim til gard ane sine kelse fra september måned, de vanlige skog~iere. så ute i verdensrummet i en part. Så til syvende og sist
og fortal~e bygde-allmugen ~t som .hit.til ikke var blitt ~f- ste:kt.
,!,refo~edlmg~mdu- flyvende tallerken. Forlaget er det vel det tyske såkalte
visseleg VIlle Per laga det sltk fenthggJort, og med velvll- stnen s~nker JO stadIg om, meddeler at det nå er opp- demokrati, og med det Vesat Roma-mennene i.kkje vill~ ha lig hjelp av p:essen ble den Iat d~n Ikke får rå~to~f nok daget at «nazienes» største tens
svindel demokratier
nordmennene med 1 pakta Sl.
et brukbart vapen for EEC-I her l landet g ma Impor- kngshemmelighet var at de som er skadelidende. Men
Med dette slo ?ei fleste av folken~. ~ø.rst fortalte m~n tere ~ømme~, sa om det. skul- bygget slike flyvende tallerk- Dagbladets Bonn-korresponmidtmennene seg td ta1s.»
naturlIgVIS Ikke at det dreIet l~ bl~ noen m~skrenkmnger, ner for å føre krig mot så- dent har store dager med
seg om en undersøkelse fo- sa vIl vel. alltId. det norske vel de gudfryktige i Vesten stoff til ny hets.
Pluss Vera Grønlund, had- re tatt før de siste avslørin- tømmer fmne kjøpere.
som ateistene i østen. På en.
de vi nær sagt. (Jfr. innleg- j ger om EEC's sanne karak*
slik flyvende tallerken unn- EfTER DET EVIGVARENDE
get i forrige nummer av ter,men ikke nok med det.
kom så der Ftihrer og noen SLAGSMÅLET
FOLK OG LANl?L For sik- Under~økelsen viste at 51 % FREIDIGHET UTEN LIKE
trofaste og senere har de om hvorvidt Amerika ble
kerhets skyld tIlføyer også var .en~g m~d Borten og hans
kretset rundt jorden og er oppdaget av Leif Erikson elLeirfall:
re!?Jermg l at. man sk:ll~ må det vel være når akku- fortsatt ansvarlige for all ler av Columbus, har det nå
dnve forhandh;nger for a fa rat Norge føler seg kallet til verdens krig og elendighet. meldt seg en tredje konkur«Borte-Per la orda sine slik klarlagt forpllktelsene og å legge frem i FN et resolu- Det må være en bok for de rent. Og pussig nok er det
at det vart mange gissingar om eventuelt oppnå særordnin- sjonsforslag Dm at man skal norske hetsere også' Har ik- ikke en neger, som ifølge de
han var for eller mot Romar- ger (noe som enhver orien- slå fast en rekke grunnleg- ke Dagbladets Bo~nkorre- venstreradikale egentlig har
brevet.»
tert vet er utelukket annet gende prinsipper for tryg-. "pondent lest den?
oppdaget og oppfunnet alt
enn rent midlertidig)"Dette ging av sivilbefolkningen i I ~
*'
selvom ingen har fått greie
Nå skal man naturligvis utla da pressen (selv NA- væpnede konflikter! Mangpå det. Nei, det er naturligikke tro at boken til Leirfall TIONEN i all tåpelig forsik- ler da det norske Establish- DET BERØMMELIGE TYSKE
vis jødene! Iallfall mener
og Eskeland (og Hetland) tighet!) slik at 51 % av det ment enhve: skamfølelse? NYDEMOKRATI
arkeologene ved Brandeisbare dreier seg om Borte- norske folk v.ar for nor~k For skryter .lkke dette s8:m - har sannelig luftet seg i det universitetet i Jew York å ha
Per. Også de andre partipo- medlemskap l. EEC. 38 Vo me Norge .gJennom alle sme siste og levert nye bevis på funnet bevis for at jødene
litikerne skildres treffende var mot at man overhodet masse~e~Ia ~v den folke- hvor anbefalelsesverdig det omkring 1000 år før Columog ondskapsfullt. Men vi sy- skulle forhandle. Efter vår rettsstndIge mnsats un<;ier parlamentariske svindelsys- bus-og altså også før nordnes det har sin spesielle in- rill!~e mening må da dette de.n tyske okkupasjon, ~v tem er. Først hadde en val- mennene - oppdaget Ameteresse å høre hva Leirfall bety akkurat det motsatte mIsbruk av sykehus og ~Ir- get i Hessen, som var av rika på flukt fra romersk
virkelig mener om sitt parti, av det dagspressen forsøker ker, av prester som partlsa- spesiell
betydning
for forfølgelse og slo seg ned
sin partifører og dagens poBrandt-regjeringen eftersom der.
litikk. Nå kan han jo si det
regjeringens juniorpartner
åpent eftersom han ikke
opphørt? I en protestnote av var ute i hardt vær og sto
skal på valg mere.
samme dag heter det:
i fare for å miste represenFOLK OG LAND
tasjonen (få mindre enn
(Forts.
fra
s.
15)
Og boken er iallfall ustyrKierschowsgt. 5, Oslo 4
«Samtidig vil legasjo- 5 %). Dette kunne igjen ha
gen for den svenske regjering
telig morsom og kan anbefaTelefon 37 7696
nen gjøre merksom på at ført til at flere FDP-repreles på det beste. Eskeland har endret seg prinsipielt ved den
Boks 3214 - Sagene
det fremdeles består krigs- sentanter i Bundestag hadde
norske kapitillasjon. Sendemann
beskjeftiger seg med det såtilstand (uthevet av oss) hoppet av (jfr. rottene og Ekspedis jonstid: Tirsdag til
Richert flyr idag til Stockholm
kalte kulturlivet i Noregsvelmellom Norge og Tysk- det synkende skib). Hva fredag fra kl. 10 til kl. 15.
for å drøfte saken med den
det og er ofte god, selvom
land,
og at selv om fiendt- gjorde man så? Jo, det ble Mandag og lørdag holdes kon·
svenske
regjering.
Weizacker.)
vi ikke synes han er så morlighetene mellom disse to avdelt sosialdemokratiske toret stengt.
som som Leirfall.
land er opphørt, (uthevet særkommandoer som skulle
Som kjent offentliggjorde
Siegfr.
av oss) finner det dog sted manipulere slik med velger- Redaktør Melsom kan bare
det svenske utenriksdepartemilitære operasjoner mel- ne at FDP holdt seg over påregnes - truffet efter forutgåment 6. juli 1940 en melding
ende avtale.
lom Det britiske rike og 5 %-grensen som gikk ut på at siden
de skulle!
Selv om den kommer fra
Tyskland i Norge og på med andre ord sørge for at
fiendtlighetene i Norge var
Abonnenmentspriser:
kongemlInn
norsk sjøterritorium.»
opphørt, bortfalt de av kritilstrekkelig mange sosial- Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr.
er Løgnen løgn og blir aldri annet, gen betingede innskrenkninistiske velgere hoppet over halvår i Skandinavia. Utlandet
er den enn flettet i høytidsstllnd ger i transitt-trafikken til og
Kan
så
den
mangeslungne
I
til det betrengte FDP. Det kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt
og stenkt av bispen med vievannet fra Norge, likesom permitprofessor
Skodvin
vri
seg
skjedde da også - ja, i den omslag innenlands: Kr. 60.den kjennes best i sin dypest
terte tyske soldater ville få bort fra denne klare norske utstrekning at de betrengte pr. år, kr. 30,- pr. halvår.
gmnn: .
anledning til å reise gjen- erkjennelse av at fiendtlig- nådde opp i det dobbelte på
Bruk postgironr.: 16450
den freser vtllest der sannhet
nom Sverige.
hetene var opphørt i og med bekostning av SDP som gikk
Løssalg kr. 2,stande..
Men hva sa så Londonre- Trondheimsavtalen og at det tilsvarende og enda mere
Slgm. Esgem.
gjeringen til dette at Sverige altså hersket de facto fred tilbake. Regjeringskoalisj0- Utgiver AfS FOLK OG LAND
slo fast at våpenkrigen var mellom Norge og Tyskland? nen led altså et faktisk ne- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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