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Yngvar Ustvedt og «Norges 
allierte under krigen» 

IVesterlandets genbyrd 
Betragtninger over dagens situation med udgangspunkt i 

Vidkun Quislings «Russland og Vi., 

Av Ralph Hewins 
(M.A., Modern History, Oxford) 

Fra en av våre danske ~'enner har vi mo,ttatt efterfølgende 

artikkel om Ves.terlandets gjenfødelse. Han tar sitt utgangsptmkt 

i Vidkun Quislings bok «Russland og Vi» og selv om nok 

enkelte kan være uenige i hans syn på tttviklingen, så er det 
iallfall interessante beiraktningerhan kommer med. 

1. 
Mengden av tvilsomt his

torisk stoff tutet inn i ørene 
på nordmenn gjennom deres 
NRK-monopol synes å være 
grenseløs. 

Dr. philos. Yngvar Ustvedt 
skriver således om sin løp
ende radio serie, «Troen på 
en fører»: «Vi har ikke først 
og fremst villet ta opp spørs
målene om denne fascis
mens forutsetninger, dens 
forhold til okkupasjonsmakt 
historie og utvikling, dens 
og til Norges allierte under 
krigen, men derimot det mer 
begrensede om dens ideolo
gL» (Morgenbladet 13.2.70. 
Mine uthevelser). 

Min kommentar: 
Spørsmålet om hvorvidt 

Norge var «alliert» tIDder 
am.lan ;;srdenskrig or mil 
dest talt omstridt. Det er 
derfor tendensiøst av Us
tvedt på forhånd å gjøre 
sine tilhørere forutinntatte 
med et aksiom ex cathedra 
fra Marienlyst. 

Dette er mere enn en aka
demisk, teknisk detalj av 
perifer interesse. Det er sen
tralt for den norske selv
følelse i dag og en fast be
standdel av den offisielle 
norske tese at «Kampen var
te fra 9. april 1940 til 8. mai 
1945». (Jens Christian Hau
ge, 18.3.69), grunnlaget for 
«rettsoppgjøret og for det 
nåværende norske «estab
lishment». Som britisk bor
ger er også jeg innblandet. 

Den påståtte «allianse» er 
først og fremst bygget på 
ett dokument ifølge «Nor
way and the Sec ond World 
War» (Andenæs, Riste og 
Skodvin), som det norske 
UD sto fadder til i 1966. 

Dokumentet er «Nor
wegian-British agreement on 
the Norwegian armed forces 
in Great Britain (28.5.41). 
«Formal and detailed» kaller 
UD-boken denne traktat. I 
virkeligheten er den tvety
dig og komplisert, noe som 
var uunngåelig under de 
usikre forhold som Ny
gaardsvoldregjeringen arbei
det under i England i 1940-
41. Forståelig nok ble den 
ikke frigitt til offentliggjø
relse før lenge efter krigen. 
( «N orges Overenskomster 

Slik så en karikaturtegner dengang 
på eksilregjeringens (representert 
ved Kongen) uavhengighet i Eng-

land. 

med Fremmede Stater 1940 
-1945,» utgitt av Det Kgl. 
Utenriksdepartement, Grøn
dahl, Oslo 1950). Da var 
norsk offentlig opinion blitt 
så indoktrinert at den ak
septerte «alliansen» som en 
indiskutabel. kjennsgjerning . 
Det begynner: 

«The Government of Norway 
and the United Kingdom, affir
ming their determination to pro
secute the war to a sueeessfull 
conclusion, agreeing that one of 
the objeets of the war in the 
re-establishment of the freedom 
and the independenee of Nor
way through its complete libe
ratiol1 from German domina
tion, recognising the importance 
in their common interests of 
maintaining the armed forees of 
Norway, and desiring to estab
lish the principles on whieh 
those forees will be organised 
for cooperation with the Allied 
Armed Forces, have agreed as 
follows -

«Article 1. The Norwegian 
Armed Forees in the United 
Kingdom (comprising Land, Sea 
and Air Forces) shall be employ
ed either for the defenee of the 
United Kingdom or for the 
purpose of regaining Norway. 
They shall be organised and 
employed under British Com
mand, . .in its eharacter as the 
Allied High Command, as the 
Armed Forees of the Kingdom 
of Norway allied with the Uni
ted Kingdom.» 

(Regjeringen i Norge og 
United Kingdom, som bekrefter 
at de er bestemt på å føre krigen 
til en seierrik avslutning, idet de ##_-.,~#.,#,#.,##'#.,.,#.,.,#.,.,.,.,--..-###,----.,..-.,#_#### 

er enige om at et av krigens mål 
er å gjenopprette Norges frihet og sender rumskibe til maa-
og uavhengighet gjennom dets nen. 
fullstendige befrielse fra tysk, For den, der ser lidt mere 
herredømme og er klar over be- nøgternt paa tingene, er der 
tydningen av i felles interesse imidlertid mange interessan-
å opprettholde Norges væpnede te perspektiver ved disse to 
styrker, og som ønsker å fast- magters indre struktur. 
sette de prinsipper efter hvilke U.S.A. er paa vej ind i 
disse styrker skal organiseres for borgerkrigen og drab, mord 
samarbeide med de allierte væp- og gadekampe er daglig kost 
nede styrker, er blitt enige om for amerikanerne. Denne ud-
følgende - vikling fortsætter, og fra 

Artikkel 1. De norske væp- Cuba vender bataljoner af 
nede styrker i United Kingdom unge negre tilbage til sta-
(omfattende land-, sjø- og luft- terne efter at være blevet ud-
styrker) skal anvendes enten til dannet til guerillia krig af 
forsvar av United Kingdom eller erfarne fOlk." Det vældige 
i den hensikt å gjenvinne Nor· lands kræfter ~% fremover 
ge. De skal organiseres og an- ... .. . E blive brugt til at ~kæmpe 
vrndes under britisk komeKtnd0, , Q:i1s:tng hadde?vtJl~n~: ~m :t~ro- borgerluigen. først) selve 
i dennes egenskap av alliert over- PUJ ]remtld o/)J': t sm . Ok "v 1:).)0 U.S.A., dernæst naar-det syd
kommando, som de væpnede «Russland og rt»· Den er tltga~gs- amerikanske fastland rejser 
styrker til kongeriket Norge pltnkM. for var damke ~enn~ ana- sig mod pengevJBldets udbyt
alliert med United Kingdom). lysermg av dagens sttllasJon. ning af disseI~mde. Dermed 

. b k l I afskjærer U.S.A. sig fra at 
En kan gjøre hva en vil I. sm . o om ~u.ss and I være verdens førende magt 

ut av dette overens stemmen- sknve; .vIdkun Qmslmg,. at I og andre vil tage magten, 
de med ens forutfattede me- ~nten ohver .den. kommumst- hvor det er muligt. 
ninger, og det har vært gjen- ls~e ~evolutlOn I Rusland en Sovjet viser sin store svag
stand for juridisk strid mel- aSIatIsk bevægelse med alt, hed ved at maatte bruge po
lom ledende norske og inter- hvad ~eraf følger, eller den lliti og militær til at holde 
nasjonale jurister i en gene- kan blIve. en ny gen~yrd f.or orden paa sit imperium. 
rasjon. den nordIske race. Her mm- 30 aars kommuniststyre 

«Det offisielle Norge» klyn- de~ .han om, at det gamle har ikke kunnet fostre en 
ger seg til den siste setnin- SVItJod omfattende baade ungdom som vil marchere 
gen (foran), eller rettere til vesterlan~e~ o~ Rusland, under d~ røde faner, tvært
den siste halve: «- - as the som paa vIkmgetIden var ?e- imod. 
Armed Forces of the King- hersket af nordboer. KIev 

(Forts. side 6) hed Kænugaard,Rusland hed 
Gardarike, Nisjninovgorod 
hed Holmegaard, og Kon
stantinopel hed Miklagaard 
eller Mikkelsgaard. 
i Det er interessant i dag at 
se, hvorledes kommunistsys
temet bryder sammen paa 
flere fronter. Dels er det 
umuligt at lave en verdens-I' 
kommunisme dirigeret fra. 
Moskva. Det er slaaet helt I 

fejl. Dels har det været umu
ligt at udrydde nationalis
men og nationalfølelsen hos 
de folk, som er blevet under
tvunget, og endelig er selve 
det socialistiske system i 
vild opløsning og er ved at 
tilpasse sig en økonomi, som' 
virker vesterlandsk. I 

Imidlertid synes alting i 
dag at være laaset fast i den 

,kendsgerning, at de to super- I 
To krigførende herrer: Nygaards-I magter Sovjet og U.S.A. 

vold og Ljttngberg. staar paa deres magts tinder 

(Forts. side 2) 

NESTE NUMMER 
av FOLK og LAND kommer 
som nevnt på grunn av påsken 
først 11 .. april. Av innholdet 
nevner VI: 

Slutten av Rafp I-lEWINS' 
interessante drøf.telse av hvor
vidt Norge var «alliert», 

fortsettelsen av Alexander 
LANGE's gjennomgåelre av 
hva der er skrevet om mobili
seringen som uteble, 

en artikel av Oscar AALL: 
«Fram for pekttniær Lønnsom
het!» agen omtale av to glemte 
jttbileer, en artikkel som setter 
fingeren på viSJe hendelser for 
25 år siden som dagens minne
feirere gjerne vil glemme. 

Forttten UngdomSJiden og 
annet stoff. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 2 FOLK OG LAND 

Herr redaktør! 
Vesterlandets genbyrd «Inhabilitet» 

(Forts. fra side 1) 
De nationale kræfter i de 

undertvungne lande staar 
parat til at marchere mod 
øst, den dag frihedens time 
er inde. 

. . Som et supplement til min 
Der er mgen grund tIl at artikkel «Inhabilitet» i Deres 
tro, a~ Kina vil gaa længere utgave for 21.2.-70 vil jeg 
end tIl Ural: De. store op- gjerne henvise til us ed van
gaver for Kma lIgger mod lige uttalelser av høyeste
Syd. Indien, Sydøstasien, retts advokat Herman Knudt
Indonesien o:s.v. Her er de zon i Morgenbladet (14.12. 
lande, som Kma ~an behers- -68) som jeg har oversett. 
ke og udI?-ytte, og m!?e~ mag.t Han beskrives som «poli
karl: forhmdre. et seJrrIgt KI- tifullmektig» med adresse: 
na l. at tage dIsse 0I?raader. Landsvikavdelingen, Victo-

LØRDAG 21. MARS 1970 

Til herr gransker av «historier», 
Skodvin 
Før var det jernbyrd de bmkte ti! belJ;Jet, 

det IJar i mørke middeletiderår. 

nå er det «for.r.bling» som de bmker for å l)iJe 

ett det er hz·itt det som [Jar Weltt igår. 

Og når dli får l'ett.rbeskyttet din «hiJtorie» 

.rom kjerringer kan dømme trygt Ilt fra 

da vil jeg anbefale deg en liten glorie 

som jeg tenkte velr vår herreJ rett å ha. 

MIXER 

Det var ikke tjekkernes 
ønske om en anden økono
-misk politik, som fik Sov
jet til at skælve, det var de 
nationale kræfter, som plud
selig skød op over jordens 
overflade med en overvæl
dende styrke. Først da, blev 
Sovjet angst og kaldte paa 
pansertropperne . 

VI er oppdraget tIl at tro, ria Terasse Oslo i «vel halv
at kun hvide mænd kan re- annet år fra mai 1945 til 
gere disse lande godt. Det er desember 1946», og «var fra 
g~lt. Japanerne h~r regere.t tidlig under krigen aktiv i 
SIg selv fortræffelIgt, og Kl- Milorg.» Han burde derfor ~ AJ:ZJUZAAAAJUI 
na har en hæ~skare af unge vite hva han snakker om }O,,·{Jo<,,',.u<.Jo<}-<"'-' ..... -'"'->V-<J-V-{J<J<JV"v-v~ 

Men de gamle mænd i 
Kremel er skræmt. De ved, 
at ungdommen venter paa 
Frihedens time, og den kom
mer, naar det vældige Kina 
beslutter sig til at gaa i 
aktion mod Sovjet for at 
vinde magten over Asiens 
folk. 

mænd og k~mder, .som er når han diskuterer «retts- man kunne utnevne Solem 
veltr~ne~e til at brmge or- oppgjøret»: som habil dommer i Quis- Bistand til fienden 
den I. dls~e samfund, som «Jeg tjenestgjorde i Mil- Hng-saken når han ikke bare 
lever I mIddelalderen eller org da jeg ble bedt om å hadde forberedt landsvik
oldtiden. være med å etablere et sek- «lovene», men faktisk var 

Indien er et tydelig bevis retariat under den illegale medlem av det politikorps 
paa, at vesterlandske meto- politile~else -:- :-: Kontakten som arresterte og sperret in
der slog fejl. Men Kina er et med. RikspolltisJefens kon- ne Quisling og utallige med
effektivt folk, og Mao har tor l. London og Rettskonto: lemmer av hans parti? 

Professor Tage Ellinger, større psykologisk forstaael- r:t l Stockho.lm hadde. ':1 For min enkle britiske 
som vil være «Folk og se for jævne mennesker end gjennom d~~ Illegale polItI- tankegang er dette kvintes
Lands» læsere bekendt fra kloge folk i Vesterled. ledelse. PolItIledelsen bestod sen av «inhabilitet». Men jeg 
hans interessante bog om De to superrnagters for- av Sven~ Arntzen, Erik 80· tar tydeligvis feil ifølge 
«Den forunderlige Krig», er fald, vil give plads for helt lem, Heme Meye:;, T~ge Pet- norsk rettspleie og etikk, 
vor førende Kinaekspert. nye folk, og at Kina vil be- ter?on og Lars L Abee·Lund. idet Høyesteretts avgjørel
Han har været i Mao Kina herske Asien staar klart, (Mme uthevelser) ser ikke kan appelleres og av 
mange gange og levet blandt men hvad med Europa? Og: «Det var jo landsvik- den grunn kan Solems dom
kineserne og er velanskrevet Ungdommen i Vesterlan- avdelingen. En landsvikav- mervirke i Quislingsaken og 
af systemet derude. det Vesteuropa er syg paa deling under forberedelse _ Paal Bergs forkastelse av 

En israelsk rett dømte for 
en tid tilbake en FN-sykesøs
ter til 16 måneders fengsel 
fordi hun hadde pleiet en 
såret arabisk geriljasoldat. 
Anklagen lød på «vedvaren
de omgang med fienden». 
Dette får oss uvilkårlig til å 
tenke på vårt eget «retts
vesen» som i jubelåret 1945 
dømte en gammel dame for 
landsforræderi fordi hun 
hadde solgt stearinlys til 
tyske soldater. De skulle 
bruke dem til en katolsk 
Mariamesse og retten fant 
at hun derved hadde gjort 
seg skyldig i «bistand til fi
enden». 

Han siger bl. a. «Mao for- sjæl og sind. Det staar gans- _ i 1943 __ Landsvikopp- Quislings appell mot den til
bereder Kin~erne paa en ke klart. Men det drejer sig gjøret startet de facto i Lon- bakevirkende dødsdom frem
kommendfri" krig. Det være ikke blot om Vesteuropas don i 1942 og i Oslo i 1943 - deles ikke anfektes! 
sig en J\tfJmkrig, en bakterie- ungdom. - Jeg undertegnet 12000 ar- Ralph Hewins 
krig (d'i!"for fluejagten) eller . I østeuropa er der vokset restordrer, mens krigen var 
en kon,ventionel krig. Sov- en helt anden ungdom op. i full gang - - Det skurer i øret når en huggorm 

kjærlig klirrer, 
og ulv og erel fløyter frihetssanger. 

(Heinrich Heine) 

Der taleJ ikke mer om frihet 
enn når el petrt; vil lmderklle 
et annet. 

(Goethe) 

jets overlegenhed paa det Den er spartansk, krigersk, «Ja nær sagt hvert eneste 
tekniske omr.aade skal ud- national bevidst og vant til medl~m av NS var registrert 
lignes ved at organisere det at kræve meget af sig selv. i sekretariatet, systematisk 
vældige riges folkemasser i Den er heroisk indstillet og katalogisert i arrestasjons
enheder helt ned til 10, som er ganske fri for alle de kategorier, i henhold til '######-#"""'###########_################"########_#####"~ 
nøje ved, hvordan de skal bakterier, som fordærver IlandsvikanOrdningen . av 
optræde under en kommen- den vestlige ungdom. 1942.» 
de A.B.C. krig.» - . I Det er højst sandsynligt, Jeg vil p.eke på at «land-

Det . er f.ørste gang l ver- at den nye førerelite for sv~kano!~m~gen» bare var 
~enshistOrIen, at s~a mæg- Europa vil komme fra de mIdlertIdIg l 1942 og var to
tIgt. et folk. s?m Kmas paa unge, som i dag lystrer Sov- talt ukjent for. NS ell:r noen 
7 tIl 800 mIl.llOner menn~s- jet og terper russisk gram- utenom en lIten HJemme
ker systemat.Isk og g!Undigt matik for at komme paa front-klikk, soI? ~åledes for
forberedes tIl en krIg, som universitetet men i hemme- beredte seg pa a arrestere 
tager ~lle muligheder i be- lighed drøm~er de om Fri- tusener av medborgere for 
tragtmng. Den oplyste ung- hedens Dag og den europe- en ennu ikke eksisterende 
dom flyttes· fra storbyerne iske Morgenrøde, hvor sov- «for.brytelse» .. 
ud paa landet, og ?vert en~~- jetkommunisterne er jaget VIdere må Jeg spørre om 
te omraade orgamseres mIll- bort og en ny æra indtræf
tært,. ja hver eneste fab~i~ fer for Europas folk. ------------
og virksomhed er en mIll- Naar Sovjet forblø der og For vore øjne toner da det 
tær enhed. sender sine hære mot Kina, gamle Svitjod frem; og naar 

Denne storslaede organi- vil østeuropas folk frigøre Bolsjevismens taagebanker 
sationsform som slet ikke sig selv for Sovjets jern- er svundet bort, bryder den 
kendes noget andet steds i greb uden bistand fra Ves- nationale Morgenrøde frem 
verden, vil gøre Kina i stand tens folk, som bare vil sidde over hele østeuropa, og vi 
til ikke alene at modstaa i stuen og titte paa T.V.- vil møde en fri og frank 
Sovjet, men ogsaa at knu- skærmen. Vestens folk er ungdom, som vil være i ~ 
se Sovjet i Asien. trællebundet og dets ung- stand til at række vore egne 

De tyve millioner russere, dom er ude af stand til at unge en haand, og føre dem 
som danner bolværk mod tænke og se realistisk. ! ind i en ny æra, hvor stolt
den røde Stormflod fra Ki- Derfor vil det frigjorte hed, national bevisthed, so
na, skal dække en grænse østeuropa frembringe de cial retfærdighed og folke
paa mere end 6000 kilometer mænd og kvinder , som vil fællesskab vil være de bær
og selv med brug af rum- føre de nye nationale fri- ende tanker. 
skibe, kan de ikke klare hedstanker frem. Den ungdom i Norden, 
denne opgave. Kina vil have Det fælles fangenskab hos som i tide indstiller sig paa 
de landomraader tilbage, russerne har gjort, at de dette perspektiv, vil høste af 
som Zarens Rusland røvede gamle nationale motsæt- sit fremsyn og blive det gen
fra Kina i sid ste aarhundre- ningsforhold er kulet ned og fødte Nordens kommende 
de, og Kina vil formentlig forstaaelsen for samarbejde mænd og kvinder. 
tage hele Sibirien til Ural. er vokset frem. Junker Jørgen 

Spesielt frontkjempere 
Vil HA INTERESSE AV DISSE BØKER: 

Boken om Divisjon «Wiking»: 
PETER STRASSNER: Europeaische Freiwillige. Die Ge

schichte der 5. SS·Panzer-Division "Wiking» 448 
sider, 110 bilder, tallrike skisser og medfølgende 
hver bok «ein Armelstreifen der SS-Division «Wi
king». Pris innb. kr. 55,-

Og Regiment «Nordland»: 
WILHEM T1EKE: Trag6die um die Treue. Kampf und 

Untergang des Ill. SS-Panzer.Korps. 244 sider, 68 
bilder, 11 skisser, 9 dokumenter. Pris ib. kr. 45,-

For dem som var innesluttet ved Tscherkassy: 
DER KESSEL VON TSCHERKASSY. Die Flut verschlang 

sich selbst, nicht uns. Ein Dokumenten- und Kar
tenwerk im Format 23 x 30 cm. mit umschreiben
dem Text und 20 vierfarbig gedruckten Lagekar
ten. Ein Gemeinschaftswerk der Truppenkamerad
schaft der 5. Division "Wiking». Leinen mit Gold
pragung, Cellophanschutzumschlag. Pris kr. 38,-

Og for alle fra Waffen-S5: 
GENERALOBERST PAUL HAUSSER: Soldaten wie andre 

auch - Der Weg der Waffen-SS. 371 sider, 11 
bilder, 170 sider dokumentasjon. Pris ib. kr. 58,-
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LØRDAG 21. MARS 1970 FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND «Nazister» også i India? 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
" Tenkte vi det ikke! Nå har 

det dukket opp noen fæle 
«nazister» også i India. Det 

Hva e.. det lo.. slags I .. i· 
gjø .. ing som skal lei .. es? 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

Endelig klar tale 
-

Det var ikke noe Jor tidlig at en seriøs norsk historiker 
tok bladet fra munnen og offentlig sto frem med sann· 
heten om den norske krigsavslutning i juni 1940. Og det 
er kanskje av spesiell betydning at dette skjer i det jube
lens år 1970 da det offisielle Norge belager seg på å feire 
25·årsminnet om avslutningen av den tyske okkupasjon 
av Norge, en avslutning som dessverre førte til grove 
politiske rettsovergrep mot en ikke ubetydelig minoritet. 

En får vel si at både historikere og- jurister har stått i 
forreste linje når det gjaldt å forsvare en historielegende 
:som ble mere og mere tynnslitt og likevel fortsatt ble be
tegnet som det juridiske grunnlag for det såkalte «retts· 
oppgjør». Så det er forsåvidt i sin orden at det nettopp 
er statsstipendiat i historie, advokat Sverre Hartmann, 
som avliver legenden om Norges fortsatte krig. Det skjer 
i FARMAND, nr. 10 for 7. mars iår - et nummer som 
domfelte NS-folk vil ha megen glede av å skaffe seg. 

gjelder den pOlitiske orga- Et spørsmål fra advokat Helliksen som AFTENPOSTEN 
nisasjon Shiv Sena (Shivas ikke ville trykke 
hær), som allerede skal ha ____ ####_##*'-####_##_######_,# ............... _ ............... _ ................ ___ ... . 

over en halv million med
lemmer, hovedsakelig i Mar
harashtra (Hovedstad Bom
bay). Shiv Sena er militært 
organisert og leder er den 
43 år gamle Bal Keshav 

Efterfølgende innlegg fra advokat Svene Helliksen ble 
sendt AFTENPOSTEN 27. februar, men såvidt vi har kunnet 
se er det ikke trykket ennå, og blir det nok ikke heller kjenner 
vi bladet og dets forhold til meningsfriheten rett. 

Thackeray. Organisasjonen ____ ...... _." ......... _ ...... _ ...... _ ... _# ... ####*'-###~#####*'-__ # __ • 

har flere ganger vært i kon-
flikt med den demokratiske «Frigjøringen feires nøk-' ne landsmenn deltok i de 
regjering og under siste ternt» meddeler Aftenposten britiske krigsanstrengelser 
sammenstøt med politiet ble i morgennumret i dag. så langt det var mulig». Nem
mere enn 50 demonstranter Tillat meg da å opplyse at lig fordi norsk-tysk krig
drept. Flere indiske parti- Norge ikke ble fritt 8. mai føring var avsluttet 7. juni 
politikere har sammenlignet 1945. Den dagen ble Norge 1940 ved statsrådsvedtak: 
ideene til Shiv Sena med okkupert av de allierte ifølge «håpløst for Norge å fort
de til det tyske DNSAP. Da Alliertavtalene med Eng- sette krigen» og Kongens og 
reportere spurte Thackeray land, U.S.A. og Sovjetsam- regjeringens «befaling» til 
om dette, benektet han at veldet av 16. mai 1944 «om Ruge - Norges forsvarssjef 
han så på seg selv som en sivil.administrasjon og juris- - om «å innstille fiendtlig
ny Adolf Hitler, men han sa prudens i norske områder hetene». Det Aftenposten 20. 
også: «Samlet ikke Hitler befridd av allierte styrker». juni 1967 s. 14 også rappor
Tyskland og ga sitt folk en Punktene 1 til 5 og 13 viser terer var det norske Justis
føleIse av å ha en misjon, det. Likeså at det var norsk departements og tysk stats
en stolthet over fortiden og plikt til «å gjenopprette de advokats mening i prosess 
et håp for fremtiden?» kompetente norske myndig- mot gestaposjef Reinhard, 

heter i samsvar med norsk og det ble også tysk dom-
I rettferdighetens navn skal det ellers sies at Sverre . lov». Alliert Okkupasjon sto Is mening og senere tysk 

Hartmann - trass i sin utgangsposisjon som aktiv del· svars Sivilorgamsasjon ved ,fremgår av «Overenskomster høyesteretts. 
taker ilandsvikoppgjøret - ved en rekke anledninger tid. Administrasjonsrådets ,be. I Med Fremmede Stater 1940- Man kan ikke i Norge 
ligere har vist stor vilje til objektiv historiegranskning og slutning. av 6 .. august 1940.» 11945», s. 139 ff. utgitt av fordi man ønsker å komme 

Heller Ikke I teksten lar I Utenriksdepartementet i -50 bort fra en tapt krig se bort 
det er en egenskap som visselig krever både mot og rak- Hartmann det råde noen tvill etter ca. 6 års hemmelig~ fra at naturligvis vet Eng-
l'yggethet i det Norge som så trofast har bygget på historie. o.m hva som er historisk rik· holdeise av Nygaardsvolds land, de allierte og Tysk
forfalskningen. Hartmann har lagt frem en rekke avgjør. hg: «De avtaler som ~or- og Gerhardsens regjeringer. land og dets f.orbundne 
ende dokumenter når det gjelder den norske krigsavslut. svarets Overkommando mn· Intet annet tysk-okkupert hvem de var i krig med eller 

gikk med n~n!yske over'lland måtte tåle dobbeltok- alliert med og ingen :;'W dem 
ning i 1940 og dermed bidratt- til å sette også de senere ~o~mando I tiden· 9.-11. kupasjon, en skam vi må ville okkupere Norge hvis 
hendelser i den riktige belysning. Vel har vi på enkelte Jum 1940 medførte en opp., beklage istedetfor å feire. Norge var alliert. / 
områder, kanskje spesielt når det gjelder bedømmelsen av heyels.e av den fak~iske Alliertavtalen bestemmer I England.xegn.et man i 
Quislings forhold før 9. april 1940, vært dypt uenig med krlgstIlst~nd og forplIktet og Norge vedtar i punkt 6, 1940 norsk-tysk våpenstill
Hartmann men på den annen side er jo det et forhold som I forsvarssjefen med den at nordmenn i den allierte standsavtale 10. juni 1940 om 
vel berøre; rettssaken mot Quisling men som i og for seg norske forsvarsmakt som ekspedisj0l!sstyrke «er un- felles norsk--:-tysk grense
. . ..'.. . han underskrev på vegne av, der lagt allIert rett» og «vil vakt mot SovJet m.m. som 
mtet har med «rettsoppgjøret» I sm almmnelIghet å gjøre. til ikke å gripe til våpen mot ikke bli ansett som med- antialliert. I Norge ble den 

Saken er jo nemlig den at vel ingen av dem som senere Tyskla;nd eller. dets a~ierte lemmer av de norske væp- hemmeligholdt i ca. 7 1/2 år, 
ble dømt for landssvik kunne ha noen slags anelse om hva !or krigens v~rlghet. Hlstor- nede styrker i denne for- men Haag-reguleringen Ar
Quisling eventuelt måtte ha foretatt seg før 9. april, og Is.k og. rettslIg ~ar det seg bindelse». Ingen norsk mi- tikel 37 (Lovt. 1910 s. 498) 
b t lit d l d h dd h d t gjøre a føre beVIS for dette litærenhet deltok da den bestemmer- «Våpenstillstan-are en mege en e av em a e over o e noen .• fl . b dl' . . . . .' . _ . pa ere mn yr es uav lengl- allIerte Invasjon i Norge ble den mdstIller overalt de krIg-
befatnmg med hendelsene før efter den norske kapItula· ge grunnlag.» effektiv 8. mai 1945. Det I førende staters krigsopera-
s,ionen i juni 1940. Så for den alt overveiende del av de Hartma~n. er ikke nådig fremgår bl. a. av Norsk I tioner». Dessverre har folke
domfelte er spørsmålet om krigstilstanden opphørte i mot de militære vrøvlebøt- Rettstidende 1946, s. 702, SiS-I :etten vært temmelig u~j~nt 
juni 1940 av avgjørende betydning, eftersom de ikke kunne t~r s~m ha~ fork~udr~t de te avsnitt: «Milorg ble først I Norge. Skulle Norge Igjen 
d ft § 86 lik d bl h · k' t'l t d hIstoriske kJennsgJermnger, mobilisert ved tyskernes noengang få en okkupaSjon 

ømmes e er - s e e - VIS ngs I s an en . It få R h N' l I spesle r ose er le sen kapitulasjon 8. mai 1945. Før kan den norske tro på at 
var opphørt. sitt pass påskrevet: «En del bar de «ikke uniform eller krigs.plikter gjelder under 

At så skjedde har de domfelte hevdet uavbrutt den hele av de vidtrekke!lde ~isfor- kjennetegn, heller ikke sine en o~kupasj?~ bli farlig. 
tid og legenden om den fortsatte krig har bare kunnet ~tåelser omkapd~asJonens våpen åpent. De har følgelig FølgelIg er ~eIrIng av ~enne 

.. . mnhold og rekkeVidde har ikke hatt rettigheter som sol- vantro nasjonalt farlIg og 
opprettholdes takket være besynderlige Vitneprov og ut· sin opprinnelse i denne Ro- dater». Dette er kjent av mi- å gi kunnskap herom er pat-
taleIser av den mann som på general Ruges vegne under- seher Nielsens beklagelige Ilitære og administrative i ut- riotisk. 
skrev våpenstillstandsavtalen for verdenskrigens varighet feilerindringer og uriktige landet. ------------
i Trondheim 10. juni 1940, nåværende general Roseher versjon - -» I Enhver form for feiring 
Nielsen. Han har fått en viss forvirret støtte fra den offi· Hva så med Oslo byretts. av dObbeltokkupasjon 8. mai 
ser som undertegnet den siste kapitulasjonsavtale ved dom i Løbergsaken, som er i -45 bør nasjonalt og ansten-

. . . like besynderlig som Ro· digvis unngås og det norske 
B~ørn~fJell, ob~rstløytnant Wrede Holm, og den samtIds· seher Nielsens utsagn? folk må få vite sannheten. 
historiske velSignelse av vrøvlet har professor Magne I Vi synes det er av spesiell Den er jo uimotsagt inntatt 
Sk04vin beredvillig gitt, med slik iver at han i sine publi. interesse at Hartmann har i Aftenposten 20. sept. 1946: 
kasjoner dels uteglemmer hele Trondheimsavtalen og dels lagt frem disse historiske «Britisk takk til norske bor· 
lager legendestøttende trykkfeil i general Ruges dagsbe· kjennsgjerninger før Høyes. gere». Ambassadør Collier 

. . . terett har truffet sin avgjø- skriver der 20. aug. 1946 til 
faling ved krl~savslutmngen.. reIse i saken. Vi har en følel- Kong Haakon at hans regje-

Efter etpar mnlegg av Wrede Holm I FARMAND synes se av at de høye herrer ikke ring ønsker «offentlig å gi 
åpenbart statsstipendiat i historie Sverre Hartmann at kommer til å like seg noe uttrykk for sin takk til de 
det går for vidt med vrøvlet og tar bladet fra munnen. særlil{ - fordi det jo er norske borgere som frivillig 
Hans artikkel har fått titlen: «Sannheten om den norske riktig som Hartmann også deltok i de britisk.e (ikke 
. ni-k itulas ·onen. Opphevelsen av den faktiske krigs- sier, at «Disse ~jen!lsgjemin- norske eller felles) krigsan
J~ ap J... ger har betydnmg I en rekke strengeiser». Kongens svar 
tilstand den 10. Jum og oppløsmngen av Det Norske For- relasjoner». 6. sept. 1946 slutter slik: «mi-

To gode bøker i billigutgave 
Cappelen har som Uglebøker 

sendt ut to av de bøker vi tidligere 
har omtalt her i bladet: Richard 
Herrmanns «Paradisveien» og Erik 
Byes «Munnspill under åpen him
mel.» Begge er meget leseverdige 
og trenger forsåvidt ikke ytter
ligere anbefaling fra vår side. 
Begge forfattere hører til «kjen
disene» som radio og fjernsyn har 
gjort berømt og begge kan skrive. 
Vi synes ikke Bye alltid er så 
sympatisk i sine synspunkter, men 
det må man kunne se gj ennom 
fingrene med fordi denne uhyre 
allsidige mann faktisk også kan 
skrive. 
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SIDE 4 FOLK OG LAND 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: HøU"Vard·B. Paasche 

Men nye slekter fødesl der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 
og borni spring på tun att og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

LØRDAG 21. MARS 1970 

Quo vadis Eu .. opa? 

TORNEROSESØVNEN MÅ 
AVSLUTTES! 

Den sovjetiske historiker, I Foruten den marxistisk
A. A. Amalrik (Kiev), har leninistiske opposisjon som 
offentliggjort en dyster prog-, er Pekingvennlig, finnes ?er 
no se i vest. Deri heter det i Sovjet utpregete slavlsk
bl. a.: «Jeg er ikke i tvil om nasjonale og religiøse hem
at dette store østlige slaviske melige grupperinger og pub
rike - Sovjetunionen - likasjoner. Det viktigste av 
grunnlagt av germanere, by- de mangeartede under
santinere og mongoler, går grunnsblad er «Aktuelle be
mot de siste tiår av sin eksi- givenheter» som har kom

ser på høyrefløyen i norsk tikk har ikke bruk for filo- stens. Sovjetregimet er for- met ut med 30 sider pr. num
politikk, men de har stadig sofer, det er personer med eldet og humper mot slutten. mer siden april 1968 i alle 
manglet kraft og innsats- innsatsvilje og pågangsmot Den uunngåelige krig mot deler av Sovjet. 

Det kan knapt være noe il· D t f- vi trenger! De nasJ·onale må KI'na VI' l fremskynde sam-menneske med sine fulle v Je. emnes personer Sibir, som i stor ut strek-
fem i orden i dette land som som selv karakteriserer seg a~sjol~tetre for ~ nå sinek mtåtl, menbruddet. Krigen vil bry- ning består av uutforskede 

som nasjonale, men innrøm- VIse l av sm opps_ ry e te ut mellom 1975 og 1980. • . 
ikke ser hvilken radikaliser- mer det bare under fire øy- offervilje, ellers sovner de Sovjetunionens satelittstater homrader n:ed, Ul~?ktde mulIg-
ing vårt samfund gjennom- ne. av i sofakroken! i Europa vil svikte. Tysk- et dert 0!5kt~mte!a Il ommder, 
går i dag. Tendensen er ikke F·l d d· t d * land vil bli gjenforenet. I er . e VI IgS e reservoa! en 
ny, hadde den det vært, var. el en .me Isse ~r a e Russland vil det oppstå kao- hVIte menne~kehet har l dag: 
det til en viss grad forståelig f1!l~sten~l~ .m~ngler ~nnsats- tiske tilstander da de demo- Innflytelsesnke krefter l 
at så ytterst få reagerte på vIlJe ~g ImtIatIv. De lIker seg KRIGE~S «GENTlEMEN» kratiske krefter er for svake. R~ssland har allerede er-
utglidningen. Nei, hele det b~st l sofakroken, hvor de I dIsse dager er ~et ut- Sammenbruddet vil finne k~ent dette. Det er .nødven-
20. århundre har vært en Ul~otsagt. kan Skryte. av kommet en ny bok pa mar- sted fem år efter begynnel- dl~ a.t de !edende I K~~ml 
stadig sterkere venstrevrid- ~:~:: :;;n~e d;å:k:::a~~ ~: kede~. «De 900 ?-agene» av sen av den kinesiske krig, slar mn pa en ny polItIkk 
ning, og spesielt efter siste innflydelse. Skal man ta sliR Harnson E: SalIsbury. ~m- dvs. mellom 1980 og 1985. I oyerfor Tyskland. ~are et 
verdenskrig har den akselle- ke talemåter alvorlig? Tvil- I:a~dler Lenmgrads belelnng konflikten med Kina tør ik- gJensk~pt Tysklan?- l en stor 
rert voldsomt. somt! l tIdsrommet 1941-43. Byen ke Sovjet sette inn sin atom- europeIsk fol~eumon fra At-

Det heter at efter enhver D t d 'k lt . ble sterkt bombardert, store e o ermakt og vil derfor lanterhavet tIl Amur, kan 
aksjon kommer der en re- e e sa a e ~rogr~ss!ve deler av den lagt i ruiner, ar. . v. . • samtidig tjene Russlands, 
aksjon, men aksjonen har nå· krefter på hø~reslden l vart og sivilbefolkningen led for- blI ll;mvlklet l en arelan~, Tysklands og den hvite men
vart i flere ti-år uten at samfund av. l da~ trenger, ferdelig. Leningrads skjebne masslY og hensynsløs partI- neskehets interesser. Bun-
noen reaksjon har funnet er en dynam~ttladnmg t.,tnder er bare ETT eksempel på sankng». des republikken anbefaler en 
sted! l~nesto!e". slIk at de v~kner krigens brutalitet. slik folkeunion, hvis dens 

Vi kjenner til at enkelte tIl ak~Iv mnsats før lIktor- De alliertes overgrep mot den og Hamburg ble totalt menneskerettigheter og kul
over et glass øl innrømmer ne~e l der~s b~øt~~e deler den tyske Sivilbefolkning er I utslettet av de allierte, og turelIe autonomi kan bli ga
sin gru over de radikales vo ser seg or yp. alltid blitt fortiet. I de fleste med hensikt: Den tyske na- rantert. Bare på dette vis 
fremmarsj. Men hvem tør De fleste som kaller seg historiebøker, som omhand- sjon måtte tilintetgjøres! kan også Russland oppfylle 
stå frem og åpent si sin nasjonalister i dag, elsker ler den 2. Verdenskrig, blir Dresden hadde ingen indu- sin gamle misjon på det eur
mening / om tingenes til- å planlegge og filosofere over den tyske soldat fremstillet stri av betydning, men måtte asiatiske subkontinent, nem
stand?: hvor fremragende alt kunne som «das Schweim> og den likevel legges i ruiner og lig å være Europas vokter 

Der bar vært spredte til- vært hvis de kom til makten. engelske som «the gentle- hundretusenvis av kvinner og forkjemper overfor det 
løp til "organisasjonsdannel- Men høyresiden i norsk poli- mam). Byer som KOln, Dres- (Forts. side 6) indre Asia. 

Nyfascisme blant franske 
studenter 

Med hovedbastion i det juridiske fakultet på Sorbonnes 
avdeling iLatinerkvarteret 

Følger en med i dagspres- I Frankrike er man uberørt 
sen får en faktisk inntrykk av utviklingen, later det til. 
av at det man kaller <my- En dansk avis, «Aftenavisen» 
fascismen» er i sterk utvik- hadde således 26. februar 
Hng blant ungdommen så å et stort oppslag over en hel 
si verdens over. Vi har hørt side om «Nyfascisme blandt 
begredelige toner, spesielt franske studenter». Bladets 
fra DAGBLADET over «ny- artikkel er skrevet av Eigil 
fascistisk» ungdom i Tysk- Steinmetz og vi skal her 
land, i England og andre ste- gjengi noen av bladets be
der, og like ilde sett fra et kymringer. Det omtaler først 
«nydemokratisk» synspunkt et «Solidaritetsmøte» som 
later det til å være i Eire, var berammet i Paris og som 
i India og til og med i vel- man ventet ville bli forstyr
ferds-Sverige. ret av venstreradikale kref-

Så er det kanskje ikke så ter. Noe som tydeligvis var 
underlig at det også foregår ønskelig og i orden. Om mø
saker og ting i romanske tet heter det ellers: 
land, selvom norsk dagspres
se ennå ikke har rukket å 
felle noen tårer over det. Vi 
har jo hørt om et forholds
vis sterkt nyfascistisk (og 
her kan man kanskje bruke 
betegnelsen med rette) par
ti i Italia, og fra Belgia 
har vi hørt at man holder på 
å nyetablere rexistpartiet til 
Degrelle. Og heller ikke i 

«' Solidaritetsmøtet', som arran
gementet het, var planlagt aven 
ytterliggående høyreorientert 
studentergruppe som kaller seg 
'Ny orden' og til møtet var inn
budt representanter for Italias I 
nyfascistiske bevegelse og det 
som nynazistisk betegnede 'na
sjonaldemokratiske parti' i Vest
Tyskland. 

NYF ASCISMEN 

Møtet er - selv om det altså 
ikke blir avholdt - et av de 
hittil sterkeste symptomer på at 
det i Frankrike eller nærmere 
bestemt i franske studenterkret
ser er ved å bli skapt en ny
fascistisk bevegelse, som har tra
disjoner tilbake til førkrigstidens 
«Action Francaise» og de senere 
års idag oppløste studentbeve
gelse «Occident», men som -
det erkjennes av bevegelsens 
motstandere - må betraktes 
som farligere enn forløperne, 
ikke fordi 'Ny orden» ennå tel
ler mange medlemmer, men for
di de intellektuelt sett står langt 
over de ledere som preget de 
tidligere fascistiske og antise
mitiske bevegelser. 

Bevegelsen synes å ha sitt ut
spring og sine sterkeste basti
oner i det juridiske fakultet ved 
Paris' universitetet. 

Man har jo i Frankrike 
som andre steder hatt stu
denteruroligheter før også, 
men sier bladet: 

«Det nye og foruroligende 
ved studenteruroen (nå) er imid
lertid de fascistiske tendenser, 
som nå i høyere grad enn 
venstreordenteringen, fremført av 
«les Gauchistes» - - preger 
studenterbevegelsen». 

Og da er det naturligvis I 

fare på ferde! 
Og bladet forteller videre: 

«Stadig hyppigere opptrer nå I 
ved slagsmål som finner sted i 
og utenfor universitetene fascist-
iske commandogrupper 
hjelmkleclte og væpnede. Urolig
hetene er ikke lenger i første 
rekke et oppgjør mellom stu
dentene og «The Establishment», 
universitets- og statsledelsen, 

men mellom studentene selv -
og det har spesielt efter den 
krise som har oppstått efter 
Frankrikes Mirage-salg til Liby
en, fått et 'storpolitisk fortegn'. 

De venstreorienterte grupper 
har påtatt seg å kjempe for 
arabernes sak og blir i mange 
henseender mere og mere anti
semitisk preget - de fascistiske 
grupper kjemper (paradoksalt 
nok, når man minnes at tid-

(Forts. side 7) 

Studenturoligheter i Paris. 
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LØRDAG 21. MARS 1970 FOLK OG LAND SIDE 5 

ALEXANDER LANGE: 
I H. FRØYSTAD: 

Mobiliseringen SOln uteble Med Benjamin Vogt i eksil 

Mobiliseringen som realisabel realitet 
Ufrivillige avsløringer om den norske «krigføringen» i 

hans bok «Vår ære og vår avmakt» 

Mindre smålig flisespikking - Mindre historieforfalskning - Mer usminkede historiske I «Vår ære og vår av-
realiteter! _ Professor Skodvin! makt» forteller Benjamin 

Ifølge foreliggende referat 
uttalte professor Dr. Magne 
Skodvin i Dr. Sverre Kjel
stadlis dotordisputas følgen
de, oversatt til riksmål: 

«1"ridisk tenkning opererer 
med gamle kategorier og termi-
17i" også folkerettslige, Jom V 1 
ikke kan t,1 hensyn til. V J spør 
ikke etter jl/S og papirer. VI 
behandler de! lell ende liv. --

ale evner kan bli Norges 
prektige historieskrivende 
diamant! 

-0-

Vogt om noen av sine opp-
levelser under krigen i Lon
don, Montreal og New York. 
I følge med konsultativ 
statsråd Sunde og skips
fartsdirektør Lorentzen reis
te han fra Stuguflåten om-

Ordren om stille mobiliser· kring 22. april og kom over 
ing 9. april kunne ikke kom· til London på et engelsk ' 
me til eksistens, utførelse! orlogsfartøy. De skulle etter 

La oss nu i den professor- oppdrag fra Regjeringen 
ale folkeopplysnings tjenes- bygge opp en administrasjon 
te just lese litt innenat i det for den norske uteflåten. 
av Skodvin anviste «April- Alt 9. april var jo våre vik
dagene» av UK. Det er så tigste havnebyer okkupert 

«Det levende liv» overset- meget mer nødvendig som og rederne der avskåret fra 
tes hermed til realiteter! Byretten ser ut til å ha til- kontakten med sine skip. 
Under overskriften «Kor- trådt Skodvins votum som En betydelig del av den 
rekt?» skriver Skodvin 13. «vitne», hvis man forstår norske handelsflåte var bort-
juni 1969 i Morgenbladet et oss rett. På side 202 henvises leid til engelskmennene alt 
svar til oberst O. Munthe- til de dagjeldende mobili· i november 1939, og det kun-
Kaas seniors innlegg i sam- seringsregler, .fa~tsatt ved ne tenkes at de ville ta ~ånd BenjamIn Vogt. 
me blad 22.3., under tittelen: Professor MaO"ne Skodvin settes kgl. res. av 24. JulI 1935. Har om resten også. Det gjaldt I 
«Sk~dvins . vitnemå~ .ukor. under lupen a~ artikkelforfatteren. Skodvin lest dem oog vet han o~ å f~ opprettet en adm!- givning at General Ruge had
rekt.» hvon bl. a. star. I at ~e ~r endret pa grunn a~ mstrasJon for h~l~ ute~la- de bedt Regjeringen om at 

- «Det er forferdelig å I Undersøkelseskommisjonen regJen~gens tabb~ natte? til ten - - en adI~llmstrasJon nordmenn ikke måtte settes 
høre professor Magne Skod· av 1945, mest utførleg i bilag ~. apnl? Den. kjente Ikke som kunne tre l stedet for inn i kamp utenlands, en 
vin som vitne i Løberg-saken I nr. 7 «Aprildagene» side 202 mnholdet av sme egne mo- den enkelte reder. Det var grunngivning som uteluk
gjenta den høyst ukorrekte til 214. Avsnittet har tittelen bilis~ringsregle~! . ~enne institusjonen. som kende var et påskudd for å 
påstand om at Regjeringen «Mobiliseringsbeslutningen Kjenner RegJermgen Bor· fIkk navnet Nortrashlp. slippe å nevne den virkelige 
Nygaardsvold 9. april 1940 for hæren natten til 9. april. ten dem~ H:;tr statsrådene Ett d l _ t'l d l omstendighet - åteksilsty
gav ordre om «alminnelig Det er dessverre alt for lite satt seg mn l dem? Oberst h d er d enft · e '~k es ret følte seg bundet av vil-
mobilisering» sier oberst kjent» Såvidt Skodvin O. Munthe-Kaas sees å opp- aIr kme rø mger'dg1o den- kårene i kapitulasj~hsav-

'. . . l . M bl d t 20 4 65 ge sennene me pa en- . . O. Munthe Kaas sen. til Mor- yse l orgen a e . ..- ne ordnin en _ vesentli talen av 10. Jum 1940. Den 
genbladet.» * at begrepene «delVIS» og flg t bO d ff~ passet det ikke å referere t'll b T' 'kk som ø ge av a a e o 1-

(f(~ l e» . mdo l lsermgb'l~ eserer og mannskaper nektet til eller nevne i det hele tatt 
Skodvin svarer: 
«Dette spørsmålet - om 

innhald og omfang av det 
mobiliseringsvedtaket den 
norske regjering gjorde natt 
mellom 8. og 9. april - har 
eg i det heile ikkje uttala 
meg om som vitne i Løberg
saka - -» 

«Derimot uttala eg meg 
om den framstelling som er 
gitt i boka «Quisling, profet 
uten ære», s. 214, og som ly
der slik: «Det finnes ikke 

Vi er så hjertens enig med 
professor Skodvin at UKs. 
behandling av dette tema er 
altfor lite kjent. Men har 
professoren selv lest det noe 
særlig innenat? Selv våre 
storartede bedrevitere synes 
å ha glemt at denne idrett 
er vesentlig - til motarbei
deise av for eksempel «his
toriesortering», et ypperlig 
ord av Skodvin som jeg nett
opp har funnet i «SYN OG 
SEGN». 

skygge av bevis for at Norge Skodvin sier at han ikke 
noensinne mobiliserte eller har uttalt seg om «INN· 
var på krigsfot, før Tysk- HALD OG OMFANG AV 
land erklærte krig, etterat MOBILISERINGSVEDTA. 
britene var kommet tilbake KET». Men det er innhold 
fjorten dager senere.» På og omfang av dette som gjør 
same side heiter det vidare: det til en realitet eller til 
«Hele historien om mobili- et militært nullum! Og ett 
sering var et påfunn.» For- moment er enda mer ve sent
fattaren påstår altså at den lig når man skal vurdere 
norske regjering ikkje gjekk «MOBILISERINGEN» - og 
til mobilisering i det heile, vurdere bør professorer ide
det ve re seg ved «delvis og ligen når de har fakta på det 
stille» eller «full og åpenlys» rene, og det er at TIDS
mobilisering. PUNKTET for et mob.ved-

Denne framstellinga har tak kan gjøre dette til et mi
eg karakterisert som GROVT litært ingenting. Men poli
MISVISANDE OG I STRID tisk kan et slikt lissom·ved. 

'MED DEl MEST OPEN· tak brukes til allehånde og 
BERRE KJENSGJERNIN- det er det også blitt! Det vet 
GAR.» (Uthevet A.L.) ingen - absolutt ingen bed· 

Skodvin slutter sin artik- re enn Skodvin . . . som, 
keI slik: «Når det gjeld mo- når det blir «moderne» å 
biliseringsvedtaket, så er det- skrive faktisk historie om 
te spørsmålet, så vidt eg kan I disse ting - takket være sine 
forstå, i all hovudsak klår- utvilsomt gedigne, men hit
lagt for lenge sidan, ved· til tilbaketrengte, professor-

lnnes l e nye mo l lser- o '1 d l k fl - hverken under verdens-. d 159 1950 a sel e un er enge s agg. . 
m1s~0~:~ ~~eve' ~ller 'dØ» Benjamin Vogt fikk jObben kt·rllgen -k b~. fa'lka~ htenf~kynk 

. o som sekretær for Nortra- l nors e Sjø o l ra l 
sknver daværende statsrad h' . d bl h 'kk på England og norske fri
Trygve Lie på side 15: «Vi s lp, m?n ~lt en dean ~ e villige i engelske styrker _ 
hadde ikke for hånden noe g:;tmme. k hun er klOPP ygd- eller endog etter krigen -
eksemplar av mobiliserings- mngen r: t an fU a~ mek særlig av hensyn til retts
reglene. De tekniske detaljer ~PJesfen~,n ~n ~. or~l oppgjøret - det såkalte 
ble ikke drøftet ... Noen e er or un - ysmg - rettsoppgjøret. 
protokoll ble ikke ført.» I se? - og kom mer ~ller 
FARMAND 17. mai 1969 mmdre uforvarende til å Har noen sett denne av
skriver oberst Munthe-Kaas tråkke amba~sad.ør Colban tale med sine vilkår gjengitt 
sen.: «Det var kriminellt at P~ tærne. BenJaI?m Vogt ble i noen avis (bortsett fra 
regjeringsmedlemmene i sa forflyttet til Montr~al Folk og Land), bok eller 
1940 ikke visste forskjell på som styrer f.or. en avdelmg bokverk om siste krigen, el-

(Forts. side 7) for Nortrashlp l Can~da un- ler hørt den omtale i radio? 
der hovedkontoret l New Som vitner i Skancke-saka 
York, der Lorentzen var sjef. i 1948 lot Nygaardsvold og 
Men også med ham røk Koht som de ikke husket 
Benjamin Vogt uklar og noe om eller av denne av
endte til slutt som sky te- talen, og det enda navnene 
instruktør i den norske bri- deres sto på den. Og denne 
ga den i Skottland - et par glemsomhet godtok retten -
tusen mann - hvalfangere, Heller ikke Benjamin Vogt 
stanset på heimveg, sjøgut- nevner denne avtalen med et 
ter, ungdommer som hadde ord. Under krigen kjente 
tatt seg over til Skottland - han sannsynligvis ikke noe 
en flokk som «drev med til den - hverken han eller 
høyre om og venstre om til andre emigranter - utenom 
krigens slutt» - i følge Ben- eksil styret - og kanskje 
jamin Vogt, en ytring som ikke alle av det en gang. 
neppe noen norsk rett kun- Det Benjamin Vogt - som 
ne ta til inntekt for «fort- mange andre emigranter -
satt norsk statlig krigføring» foruten offiserer i handels
- like så lite som det en flåten merket seg og heftet 
annen (R.Ulstein) har fortalt: seg ved, var eksilstyrets ta
lom Brigaden - at den under. fatte holdning til krigen, til 

Ljungberg fastholdt den delvise og invasjonen i Frankrike i juni tiltak som betød virkelig 
stille «mobilisering» som general- 1944 ville være med og fore- krigsinnsats. Dette forholdet 
stabssjefen og KG erklærte ikke spurte eksil styret i London ga opphav til kritikk av og 
lot seg gjennomføre med fienden om det, men fikk avslag - opposisjon mot eksilstyret. 

i landet. med den merkelige grunn- (Forts. side 8) 
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SIDES FOLK OG LAND LØRDAG 21. MARS 1970 

«Nor;:es allierte» 
En kjennsgjerning er imid-I Haakon VII og den britiske 

lertid klar. «En ny avtale ambassadør begge nord
ble undertegnet 5. juni 1940, mennene i de britiske væp
gjeldende fra 1. juli s. å. nede styrker som «frivilli-

(Forts. fra side 1) . I av den noksom bekjente nevnt i brevet, heller ikke Grunnhyren ble øket med ge». HVIl: «de norske bor-
dom of Norway allied with «Elverumsfullmakt» på hvil- tok norske styrker del ispits- omtrent 10 %, og risiko til- gere som frivillig hadde del
the United Kingdom.» Men ken eksilregjeringens såkalte bergenraidet. (Stalin refe- leggene ble satt ned til kr. tatt i britiske krigsanstren
hvorleds kunne de væpnede myndighet var·bygget. Refe- rerte også til norske solda- 100,- pr. måned gjeldende gelser». 
styrker til the Kingdom of ratene fra stortingsmøtet i ter i Britannia som «frivil- på alle hav». Det vil si at 
Norway samtidig være «alli- Elverum viser meget klart lige».) . forskjellen mellom statusen 
erte» og «organised and em- at «fullmaktem> bare var Videre beskriver den of- for de norske og de britiske 
ployed under British Com- midlertidig og internasjona- fisielle beretning om Vadsø- sjøfolk ble opprettholdt. 
mand», ikke bare teoretisk, le jurister mener at under Måløy-raidene i desember Som «Facts about Norway» 
men ned til de minste detal- enhver omstendighet hadde 1941 dem som «perfekt ko- (Aftenposten 1948) korrekt 
jer, innbefattende operasjo- ikke Stortinget noen konsti- ordinering mellom (de bri- sier: «I juni 1940 ble denne 
ner, utstyr, bevæpning, av- tusjonell rett til å overdra tiske) marine-, hær- og luft- flåte stillet til disposisjon 
lønning, disiplin og jurisdik-- sin makt på den antatte må- styrker» i hvilken «skip fra for de allierte - -». På den 
sjon, slik det er fastsatt i til- te. De svenske eksperter på- den norske marine var med annen side er det unøyaktig 
legget? På basis av det ville står vider at fullmakten ikke oss», og understreker såle- når Statistisk Årbok 1950» 
det være rimelig å fortolke eksisterte*) og at den svens- des at nordmennene ikke oppfører 3 568 «sjøfolk i 
avtalen (<<alliansen») som en ke regjering handlet over- var integrerte «allierte» en- handelsflåten» under «Krigs
politisk fiksjon, skrevet med ensstemmende med det gjen- heter, men underordnede re- dødsfall 9.4.1940-8.5.45». AI
tanke på pro-allianse-frak- nom hel okkupasjonen, spe- server. «Den norske (Ny- le de 33758 «krigsseilerne» 

(Forts.) 

For UDG'dolDmen 
(Forts. fra side 4) 

og barn drepes. De allierte 
drepte med kalt blod! 

N å må de alliertes «gentle
mansmentalitet» avsløres og 
deres overgrep mot den tys
ke sivilbefolkning behørig 
belyses! Rettferdigheten vil 
seire! 

s.s. 
* 

sjonen i Nygaardsvoldregje- sielt når det gjaldt spørs- gaardsvold) regjering deltok gjorde tjeneste hos det bri-
ringen i eksil. British For-' målet om tysk militær tran- ikke i forberedelsene til dis- tiske Ministry of War Tran- NOE OGSÅ FOR NORGE 
eign Office's konsipister er sitt-trafikk fra Norge til se raids» sier «Norway and sport, til hvem 1100 norske k · h t t D' Efter den sener tids fly-
berømte eksperter i slike Finnland. Men det er et an- the Second World War» (O. S lp var c ar re. Isse ver- katastrofer, hvor passasjer-
knep og siste setning i inn- net viktig spørsmål som jeg Riste, s. 108). difulle menn var alle fri- flyer blitt sprengt i luften 
ledningen er tydeligvis for- ikke kan komme nærmere Selv de norske «krigssei- villige, mere eller mindre vil- av uansvarlige personer, har 
met slik for å dekke over den inn på her. Ustvedt burde lige, i den britiske handels- Schwel'z og østerrl'ke l' nn-lere», som «vant krigen for flåte og hJ'alp således pa' 
ellers åpenbare tvetydighet. studere det ordentlig før de allierte», slik norske sko- ført streng passkontroll ved 
Under enhver omstendighet han uten videre snakker om ingen måte med til å gjøre lebarn blir indoktrinert, var No Il' t (D t f k grensene. Med restriksjone-er det et meget skrøpelig do- en «allianse». rge «a ler ». e a-
k å b underlagt britisk kontroll. turn at disse menn og deres ne e: det ~ent å hindre l1:t-

ument ygge en katego- . Som Samtidshistorisk Forsk- skip var under forvaltning lendm~e: l å begå sabotaSje 
risk erklæring på, slik som Arten av den. «~ng» .som ningsgruppe (Bjørge Aske- av «Nortraship» er irrele-' mot SIVIl luftfart. Bestem
Ustvedts, eller et «rettsopp- d~n nors~e regJen~g (l ek- lund) sier i «Mellom nøy- vant.) I meIsene er direkte rettet 
gjør» som berørte 93 000 SIl) forplIktet seg tIl «å føre trale og allierte» (1968): På samme vis var de me-! mot arabere, men kan selv
medlemmer av Nasjonal til en seierrik avslutning» «Den 11. november 1939 un- get omskrevne norske sabo-I sagt også ~om~e til å gjelde 
Samling som var ukjent med spesifiseres i artikkel 1, nem- dertegnet Norges Rederfor- tører frivillige i britisk tje-1 andre naSJonalIteter. . 
noen slik «allianse» helt til lig «forsvaret av United bund en tonnasjeavtale med neste. Som E. H. Cookridge, For ~and som Østernke ?g 
efter krigenag var av nø y- Kingdom», hvor Nygaards- den britiske regjering. Den- skrev i «Inside SOE» (Spe-' S?hWelZ . kommer restnk
aktig motsatt oppfatning ef- voldregjeringen opptrådte ne såkalte Scherrte-avtalen cial Operations Executive), I sJonene l sen~ste laget, da 
t~r «æe gesamten» kapitula- som re~:utter~ngsagenter for gikk ut på at britene innen efter il ha intervjuet hundre-I der al1e~ede vnmler av men
sJon ~0.6.40. de bntiske. væpnede st yr- utgangen av 1940, fra dato, vis av SOE-menn og kvin- nesker l alle mørkere hud-

ker, og «å gJe~vmne Norge» skulle få befrakte ca.2,3 mill. ner, innbefattet nordmenn: I farver. • • 
En kan også spørre hvor- (<<the re-establI~hment of the tonn dw. norske skip». . «Linge-kompaniet og alle de I Flere l~nd~ og:;;a vart eget, 

leds den kongelige norske freedom and mdependence Askel!md legger ~ldere kjente sabotør- og mot- ,burde ga tIl lIgnende ~e
regjering i eksil kunne for-o of Norway through its com- vekt pa at norske Sjøfolk standsfolk som Gunnar Søn- stemmels~r overfor utlendm
plikte det okkuperte Norge, plete liberation from Ger- sto i en annen stilling ennsteby Max Manus Knut Hau-I ge~, og Ikke bare .arabere. 
og hele dets befolkning til man domination», som inn- de britiske sjøfolk. Således: kelid' Odd Starheim Gun_!HVIS de nord-europeIske folk 
en allianse med United King- ledningen uttrykker det.) «Avtalen inneholdt også en vald 'Tomstad, Leif Larsen skal.kunne opprettholde sin 
dom når internasjonal lov Rekkevidden av avtalen ger:er~ll. b~stemm~lse om og de mange, mange andre s~es1811e egenart, må det, 
hadde trådt ikraft og var var således strengt begren- kngsnslkotIllegg tIl norske som fortjener nevnes stod slIk ~om lektor Hoaa~ he,:
godkjent også som norsk set til to områder, først og sjøfolk. Den gikk ut på at under SOE's kontroll. Det, der, .mnføres strenge numl
lov? Og når ledende menn fremst til United Kingdom, befrakterne (dvs. britene) var aldri mangel på norske: grasJonsbestemmelser. 
hjemme i Norge, pluss størs- hvor de norske flyvere, sjø- k 11 b ld"k t"li I 
teparten av befolkningen, be- folk og soldater var inkor- s u e . eta e e n~l o ~ egg'! frivillige. Det hersket ingen * 

som tIl enhver tId gjaldt, bitter strid mellom den 
t~~kteio S~~;~k~g» s.omA~u~t p~r~t i de ~.~i~s:e ;:pne~e efter overenskomst mellom I danske motstands-bevegel-, SUF MÅ FORELØBIG 
e er .. . g nar ml- s yr er, og l e o uper e de norskE" sjømannsorgani- SOE l d l 'l'k IRESIGNE 
nistrasjonsrådet handlet ut' (<<German-dominated») Nor- . ~ sen og - e e sen, s l RE 
fra den naturlige antagelse I ge på et eller· annet ukjent I sasJqnene og Norges Reder- som tilfellet var i fo~hol~et I SUF fikk ikke flertall i Det 
at internasjonal lov var gjel- tidspunkt. Det var ikke tatt· forbund.» n:ellom . SOE og eksllregJe- Norske Studentersamfunds 
dende? . I med noen vending som in-I Denne situasjon ble ikke rmge~ l Norge - - ~OE økonomistyre. Bakgrunnen 

Under disse omstendighe- volverte «Norges' væpnede prinsipielt endret da «Sta- ~atte I bet:?ynnelsen av kngen for valget er den: For en tid 
ter hadde eksilregjeringen styrker» (i UK) i verdens-' ten (Nygaardsvolds flyktnin- ~ gang ;aId: ~ot bn~rsk~k:ys- ; siden ble det vedtatt et mis-
plikt til å informere det ok- krigen. geregjering) hadde rekvirert en og ~e o s~ o :~a'l~~o- tillitsforslag mot formannen 
kuperte Norge om bestem- den norske handelsflåten på ner me nors e nVl 1ge og to av medlemmene i Stu-
meIsene i den påståtte alli- Den ikke-allierte og under- Stuguflåten 22. april 1940». ~tetn å ha varStl~ltl de n.olrdske dentersamfundets økonomi
anse, slik at det ble unngått ordnede status til eksilnord-I Da the Norwegian Ship- ms anser :- I l egg ~l ~n styre. 
å gjøre forrædere av de mennene illustreres gjen- ping & Trade Mission (tele- n?rske stnd~n mellom regJe- Ved månedsskiftet ble det 
nordmenn som tenkte og nom avsnitt i Churchills an-I grafadresse «Nortraship») rmg~n .o~ MIlorg var. det og- holdt nyvalg og SUF håpet 
handlet i· den tro at de var net bind av «The Second var blitt etablert i London så mlstIlll~ mellon: MIlorg og på å få inn flere av sine' 
under internasjonal lov. Men World War». Han skrev for I i mai 1940 av skipsreder Øi- SOE - Mlsstem:r:mgen varte folk i styret, men det gikk 
eksilfolkene gjorde aldri det. eksempel (20.7.41) til Stalin vind Lorentzen (direktør), l~~e og/ørte tII.~t m~ng: ikke slil~. Riktignok måtte de 
Trygve Lie sa i Stortinget om Spitsbergen (Svalbard): 'I Benjamin Vogt jr. (sekre- a sJonsp ane: rna ~ u se -I moderate sosialister, DKSF, 
i 1945 at avtalen var «hem- «Marinestaben (den britis- tær) og banksjef Arne Sunde tes. eller skrmlegges . -:- --:- gå med på et kompromiss 
melig» og at UD fant at det ke) har i tre uker forberedt (rådgiver), begynte den bit- Stnden blusset. ~pp Igjen l' ved å støtte A-stud og Uni
ikke var «a formal» allianse. en operasjon med sjøbårne re forvirring som har om- 1~42, da stats. mInIster. c~ur-I versitetets SF's kandidater 

Det er derfor høyst tvil- fly' mot tysk skipsfart i gitt denne misjon i de siste Clll press~t pa ~or å. fa gJen- for å hindre SUF-medlem
somt om avtalen hadde noen Nord-Norge og Finnland - tredve år. Som Vogt skrev no~ført. lI~vasJon. 1 ~orge'l mene i å bli valgt inn. 
gyldighet i det okkuperte 1- for det annet sender vi i «På lykke og fromme» EksllregJermgen gIkk Imot». DNS har betydelige midler 
Norge, noe konsipistene sy- straks noen kryssere og de- (1966): «Han (Lorentzen)(~ftenposten 2~.3.69). (Cook- til disposisjon og disse ser 
nes å ha vært klar over ved stroyere til Spitsbergen - - hørte imidlertid ikke hjem- ndge var selv l SOE). I radikalerne gjerne de får 
å slå fast at den angikk den Det finnes ingen norsk lett me i gruppen av storredere, Endelig beskrev i en offi- hånd om for å gjennomføre 
kongelige norske regjering. divisjon.» Nygaardsvoldre- og det var vel ingen av disse siell brevveksling mellom sin påtenkte revolusjon, eller 

Så kommer man da inn gjeringen ble ikke engang som ville tatt en stilling i støtte ekstremister i andre 
på det omstridte spørsmål (Trygve) Lies forsynings- *) For eksejnpel «Jupiter» (1942) land. Hittil har SUF blitt 
om ektheten og rekkevidden *) S. 47 Svensk Hvitbok, (1948). departement.» log «Bodyguard» (1944) hindret i sine transaksjoner 
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LØRDAG 21. MARS 1970 FOLK OG LAND 

Mobiliseringen som uteble • • • 
(Forts. fra side 5) generalstabsjefens kontor. vil her bemerke at det er en 

mobiliseringsmåtene. Etter Tilstede var Kommanderen- feil av statsrådene ikke å ha 
norsk lov var det bare regje- de General, generalstabsje- satt seg inn i mobiliserings
ringen som kunne sette mob. fen, -statsrådene Ljungberg terminologien på forhånd. 
apparatet i verk -» og Lie. Han hørte her på at Dette var det så meget mer 

På side 202 i UKs «april- Ljungberg uttalte at briga- grunn til å gjøre som mobi
dagene» står: «Den (første dene skulle innkalles under liseringsordningen var oppe 
mobiliseringsdag) ble dog stille mObilisering, altså uten til drøftelse i Regjeringen så 
fastsatt til 11. april. Mobili-I bruk av kringkasting, avi- tidlig som i regjeringsmøtet 
ser ingen kunne da først av-j ser, oppslag osv. Hatledal l. september 1939 og fordi 
sluttes noen dager etter 11.!protesterte meget sterkt mot mObiliseringsbeslutningen 
april, antakelig mellom 15. dette, men Ljungberg fast- ligger under Regjeringens 
og 20. april under vanlige holdt sine ordrer.» . . . ansvar.» 
forhold». Ennsi når fienden «Det er ganske visst så at 
sto i landet! Generalstaben Major L. C. Rolstad utenriksminister Koht under 
hadde forgjeves tryglet re- har i brev til Kommisjonen avreisen på Østbanestasjo
gjeringen om mobilisering av 5. desember 1945 også nen hadde et intervju ... i 
før 9. april. - forklart seg om Ljungbergs slutten av intervjuet tilleg-

SIDE 7 

PARTILEDARE LUNDEHALL inbjuder kuIturbe-
var ande manniskor från olika platsar av vår varld 
till lager på sin gård i Bohuslan under tiden 1. juli 
till 15. augusti 1970. 

- Vid lagereldem sken kanner Du odeJgemenskapen med 

gång17a slakten och med levande.' Avund och intolerans måste 

en gång få en Jlut. Ty Du Jjalv ar intet - Ditt folk ar allt . 

Anmalan om deltagande: 
. Side 205: Generalstabs- konferanse på generalstabs- ges Koht den ytring: «at det 

Sjefen, oberst Hatledal for- sjefens kontor. Hans forkla- i natt gikk ut ordre til al
klarer for U~ .a~ .. : «De ,ring faller i alt vesentlig sam- minnelig mObilisering.» 
f~este av dIvIsJonssJefene, men med Munthes ... At 

FUP, Partistaben, Elløs, (SVERIGE) 

~mgte opp og sI?~rte om ~et I Ljungberg under møtet i Kommisjonen bemerker: Frisinnade Unions-Partiet/Nordisk Ungdom 

Karl-Erik S. Nilsson 
Stf·pt. 

Birgit Anderson 
Rk. 

Bo Stenkvist 
Rul. 

Ikke ~kulle m?blllseres (nat-, Generalstaben bestemte inn- «Det er dog ingen bekreftel
ten til 9. apnl). Han kunne kallelse av brigadene og stil- se på at regjeringsbeslutnin
bare svare som. s~nt var at le mobilisering blir bekref- gen .~ar .vært alminnelig i 
e:t;t ventet på regJ~rmgens av- tet av kaptein (Asle) Haug- mobl11sermgsreg~enes. for
gjøreise. ~ndehg mellom lie og oberstløytnant Wrede st.and ... Det rna o~sa .være __ ~######"##""~"###'_"#""#o:""'#'###"~'''''' 
klokken 3 . .50 .og klokken 4 Holm. Hauglie (senere ob- p,a det rene at RegJ~rmgen 
ble han kalt til Kommande- erst) forkla,Yer 29. oktober !ll{ke .. har. bestemt apenlys _.r,.r.r.r.r_# _______ _ 

rende General som nettopp 1945 at han traff Ljungberg mO~Il~senng.» Månadsbladet Nyfascisme ...... 
hadde ha!t t~lefonsamtal~ da denne forlot bilen for å. Savidt Undersøkelseskom-
med statsrad LJungberg: Bn- O'å inn i bygningen Klokken misjonen av 1945. - FRIHUG-
~aden~ skulle kalles inn. Han ~ar da mellom ~3.15 og 3.30. * Upolitisk og romsynt or-
oemer ket - og Komman- Ljungberg sa at nå skulle gan for sunn og nasjonal kul-
derende G~neral b.ekrefte,t de mobilisere 4 brigader. I{ONKLUSJON tur, med artiklar om helse-
~et -:- at stI~le, delVIs mo'~n- Han svarte at det burde de «Vi må få hederlig histo- og samfundsspørsmål, spa-
hsermg nå Ikke var mulIg. gjort for flere dager siden. rieskrivning på dette områ- nandefylgjetongar,diktm.m. 
Kommander~nde General sa Wrede Holm forklarer i sin de (9. april) snart. Og ikke Fritt ordskifte om dei mest 
at _st~tsråcl_ LJungberg :rar på fr.emstiUingav 31. desember forvridde' sotstrålefortel11n- ulike emne: - Årspris kr. 
vel neCfover. Han tilkalte 1945, punkt 13, at han hørte ger om at regjeringen den 30,--. Postgiro for bladpengar 
obe::stløytnant Munt~e. en del av samtalen mellom gang gjorde hva den kunne. 80821. Prøvenr. mot kr. 2,50 

LJungberg kom mn .på Ljungberg og Hatledal. Han Poenget er nemlig: den kun- i frim. 
hans kontor, .og ga beskjed I hørte Hatldal protestere, og ne i k k e.» (Farmand 23. 4. Utgjevar: Erling Seim, 
?m at fe~tbngadene skulle si at det var for sent å sende 1960). Statsstipendiat Sverre K inn 
Innkalles l o,ve:ensstemmel- hver mann ordre i posten.» Hartmann skriver i Far-se med det tIdllgere alterna- d • .,.# __ .,. ___ ... _______ ,_ 
tiv l. Hatledal protesterte og * man 3. mai 1969 bl. a.: «l 
gjorde oppmerksom på at den pågående injuriesak 
DELVIS OG STILLE MOEI- UK bemerker, side 210: vedrørende den norske over-
LISERING NÅ VAR UMU- «Det er beklagelig at den setteise av «Prophet without 
LIG (uth. A.L.), men Ljung- (Regjeringens beslutning) Honour» er der ingen natur
berg sa at det skulle være ikke ble truffet formelt, for lige kontaktflater mellom 

ANNELIESE PAROW 
TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade

moen kirke - Voldsminde t'll b'! det historiske stoff som er sle mo Ilisering. (lnnk. da ville beslutningen vært rullet opp og det som er pr. post A.L.) Statsråd Lie klar og en ville ikke som i .,..,. ________ ,_.,. ____ _ 
kom i døren og ·ropte på dag ha motstridende opplys- selve prosessens gjenstand, 
Ljungberg at han måtte ninger fra regjeringsmed- stortingsmann Sverre Lø- Tannlege 
komme. Ljungberg gikk. lemmene selv om hva som bergs beskyldninger mot M ART I N KJE l D A A 5 
MObiliseringsordren ble så egentlig passerte. Kommi- disponent Hans S. Jacob-
sendt ut i tiden mellom kl. 4 sjonen bemerker videre: sen.» Hartmann gjengir be- Karl Johansgt. 23 - IV, tilv. 
og 6.» I «Som det fremgår av den skyldningenes ordlyd: «Jeg Telefon 334900 

Grunnet Hatledals og for I følgende fremstilling er det har injuriert før, og jeg vil .,. ___ .,. _______ , ______ _ 
eksempel general Fleischers I helt klart at de militære nå igjen injuriere Jacobsen 
initiativ ble det noe plusset I myndigheter etter pålegg fra for hans oversettelse og sær- . . . . 
på. Dvs. Fleischer gjorde statsråd Ljungberg har gått lig for hans tilføyelser til mske og h~ttIl karn.erebe
sitt på egen hånd. . . til delvis og stille mobili- Hewins' bok. Jacobsen bør fordrende stivkrampe l dette 

sering av brigadene med frivillig underkaste seg psy- tema, som man har sett, dog 
Side 206: Oberstløytnant første mObiliseringsdag 11. kiatrisk observasjon. Hvis fø~g~nde: «Og den. engelske 

MUNTHE, sjefen for mobili- april. Det må også ansees på ikke spesialistene kommer orIgmalen er faktIsk verre 
seringsavdelingen, sier i sin det rene at Generalstabssje- til at han har manglende enn d~n norske 0Il?-setjinga, I 
f kl sjelsevner er han en av de der em del rettmgar er 
or aring bl. a. at «omkring fen har protestert mot ord- største f~rfalskere og for- gjort». (Uthevet av Hart-

3.45 ble han kalt inn på ren, og fremholdt at det ikke fuskete av denne del av Nor- mann.) I 
var tid til å gå til stille mo-
bilisering, det måtte skje al- ges hi~torie som eksisterer.» Sverre Hartmanns kjerne-

(Forts. fra side 4) 
ligere franske fascist-bevegelser 
var preget av jødehat) nå åpen
lyst for Israel. 

Efter påny å lia,_~ått fast 
at 'Ny orden' har sin hoved
bastion i det juridiske fflkul
tet på Sorbonnes avdeling i 
Latinerkvarteret sies det at 

«Man kan (også) slå fast at 
fascismen, som en ventet og fryk
tet reaksjon på det venstrediri
gerte mai-opprør, er på marsj 
blant studentene. 

De nye toner kan bl. a. for
nemmes i det ytterliggående høy
reorienterte blad 'Rivarol', som 
kaller seg organ for 'den nasjo
nale og den europeiske opposi
sjon' og er like meget antikom
munistisk som det er anti-gaul
listisk. I det siste nummer søker 
en stor artikkel å rehabilitere 
de i sin tid for samarbeide med 
tyskerne dømte politikere "Phi
lippe Henriot og Pierre Laval -
i en annen artikkel bringes en 
hyldest til forfatteren Robert 
Brasillach, som for 25 år siden 
ble henrettet for kollaborasjon. 
'Rivarol' støtter Israel mot ara
berstatene, men kan likevel ikke 
skjule sin antisemitisme - så
ledes presenteres efter beste 
mønster fra 'Der Stiirmer' regje
ringens talsmann slik: Leo Ha
mon, 'alias Lew Goldenberg'. 

En særlig rubrikk i bladet he
ter «Nyheter fra fronten». I den 
oppfordres de 3 000 nasjonalist
iske studenter, som står rede til, 
tross forbudet, å møte frem til 
, solidaritetsmøtet' for å vise at 
den nasjonale motoffensiv som 
er startet på det juridiske fakul
tet har hele den franske ung
dom bak seg - -» 

da de ikke har hatt flertall minnelig mobilisering med A.L .. Dette fullkomne rør setninger er disse: «Det er i 
i økonomistyret som bestem- fremmøte straks. Ordren er kunne en rørebøtte servere iveren lett å overse hvorfor 
mer hva pengene skal gå til. imidlertid utført etter stats- Studentersamfundet i Ber- den endelige dom i en sådan 
Det fremsatte mistillitsfor- rådens bestemmelse, men gen! injuriesak ikke kan benyttes 
slag var et forsøk på å kvitte utvidet så meget som mu- Hartmann henviser til et som en stadfestelse eller un
seg med dem som ikke gikk lig. Gen.stabssjefens utvidel- intervju med Jacobsen og derkjennelse, heIt eller del
inn på SUF's linje, men ny- se representerer et tillegg av I Skodvin offentliggjort i «Ma- vis, av den historiske sann-/ 
valget resulterte ikke i flere ca. 14000 mann til de vell gasinet for Alle» den 7.-13. het på de områder som be- i 

røde i økonomistyret. 24000 som de fire brigadene· juni 1967. Her uttaler SkOd-1 røres.» I Så får en da se hvorledes 
--0-- omfatter ... Kommisjonen vin åpenbart under sin kro- (Fortsettes) dette kan utvikle seg! 
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SIDE 8 

Med B. Vogt i eksil 
(Forts. fra side 5) 

vakte bitterhet, ja fortvilel
se, og ble innen Brigaden i 
Skottland årsak til mange 
selvmord. 

FOLK OG LAND LØRDAG 21. MARS 1970 

ERDEN 
Opposisjonen og kritikken 

ble særlig hard etter at for- MORGENBLADETS C.C. land med den holdning Ja- BAK KULISSENE DEN FRANSKE UTENRIKS-
svarsnihilisten Oscar Torp har nye bekymringer på veg- pa. n. inntar. Man har de. r prin- POLITIKK 
ble fors r .. t M It kl foregår det tydeligvis litt av 

va smmls er. en en ne av Norges NATO-tilslut- slple er ~rt seg Villig .til 
forsvarsminister av den ty- ning. Denne gang er det det et samarbeide med SovJet hvert av skumle saker og kan vel forekomme mange 
P å · t 'kk å d ting - iallfall hvis en skal uforståell'g 'kk . t å 

en var s VISS I e noe svenske TV som har tråkket n. r .et gjelde.r.bl. a. moder- - I e mms p 
nytt for nordmenn' _ Mon- på redaktørens NATO-tær msermg av Sibirske havner, tro det «Washington Obser- bakgrunn av den sterke jø-
sen f. eks. Eksilstyrets ta- Og det som har skJ'edd var' utnyttelse av jordgassfore- ver» skriver i en januarut- diske innflytelse i landet. 
fatth t h dd k d å k gave iår. Det hevdes der at Den førte d o å 

e a e no an re r- dette at svenskene henvend- om~te~ m.~., men under a gs som man 
saker også enn den antatte te seg til den amerikanske henvlsmng tIl dette krever det eiendommelige tilfelle at vil vite til store demonstra-
middelmådighet _ for det ambassade i Stockholm _ landet eftert~ykkelig tilbake- gullprisen ikke som ventet sjoner mot den franske pre
første kapitulasjonsavtalen, og ikke til den norske _ for levering av fire sovjetisk ok- har steget i den siste tid, sident under besøket i den 
som ble holdt hemmelig _ å få tillatelse til å være til- kuperte øygrupper. men tvertimot falt, skyldes sterkt jødedominerte New 
og for det andre: Hva hadde t d at Sovjetsamveldet «hemme- York. Bakgrunnen for den 
eksilstyret å sette inn? Lite s e e under Arctic Express i * lig har solgt gull til Londons franske politikk menes imid-

d t å f 'kt Nord-Norge. Skal vi si vår gullmarked og det har blitt lertid av kJ'ennere å være at 
var eie med mens mening, så synes vi ikke det MØTETS Sø RegJ'eringen oppholdt e . DME overført med svenke hærfly tilnærmingen mellom Parl's 

s g I var så rart at svenskene D '" f Norge og enda mindre som holdt seg til husbonden og e to tys~e ref?iJermgssJe- ra Moskva.» Og hva har så og Marokko bare er en for-
eksilstyre. Til det kom en ikke t"1 h fer, den vestlIge Willy Brandt Sovjet fått til gjengjeld? Jo: løper for mere vidtgående 
tredje omstendighet: Koht ellers ~er~S~~lar:en. ~eid~r og den østlige Willi Stoph «Til gjengjeld for denne anstrengelser fra Quai d'Or
og i alle fall en del av hans nordm elg. ~~r e Ig skal snart møtes for å for- gunst, som holder gullpri- say. Frankrike, sammen med 
regjeringskolleger var fullt. ennen~ I e Est~b- handle om et mulig frem- sen nede og setter de vestlige Italia og Spania og også 
på det rene med at det var lIslhl~ent alltid er med ,sme tidig samarbeide Brandt til nasjoner istand til å stabili- noen nordafrikanske stater 

«a lanser» . - d 'nfl' den engelsk-franske politikk . * brakte som kjent krigen i se!"e eres I aSJonsøkono- har med stigende uro iakt-
overfor Norge som hadde ut- Norge og Sverige og arbei- ml, o~p.retthold~r. USA og tatt de amerikanske og sov-
løst det tyske framstøtet EIENDOMMELIG ER DET det flittig mot sitt fedreland. d~n brItIske regJermg sank- jetiske konsentrasjoner av 
mot nord. Heller ikke denne Stoph var riktignok gam- sJonene m?t Rhodes~a, som stridskrefter i Middelhavet. 
omstendighet kunne gjøres å sammenligne den vest- melkommunist men trass i resulterer I øket rUSSisk salg Striden mellom Israel og 
kjent blant emigrantene _ t~ske Brandtregjeringens at han hadde fått ideologisk av kromat-malm til Vesten araberstatene får på bak
uten å risikere munnkurv v.arsalg av gamle tyske ret- utdannelSe i Sovjet ble det drevet ut av slavearbeidere.>; grunn av dette en enda far-
fra vertsfolket. tIgheter og gammelt tysk ikke krummet et hår på hans Og på basis av dette slås ligere karakter. Denne situa-
. Også andre hensyn spilte h<;>de i Det tredje Rike. Stoph det resignert fast at «Det sjon, heter det, har ikke bare 
Inn. Alt i alt kunne eksil- . gjorde da også sin plikt l')om s~nes som om alle interna- foranlediget Paris til våpen-
styrets pas~e holdning væ- I .~kottland - det eneste soldat ved et artilleriregi- sJonale spørsmål når det salgene til Libya for å hindre 
re forståe1ig for dem som milItære forband som eksil- ment og ble forfremmet til analyseres tilbunns kan ko- en øket sovjetisk innflytelse 
hadd~ 'oversikt over omsten- styret forføyet over, drev overkanoner. Efter krigsinn- kes ned til et spørsmål om der, men har også ført til 
digh~tene, og det var _ etter som nevnt med «høyre om sats ble han stabsgefreiter dollars og. cent.» Man tenker at det er tatt opp forhand
mang~ å dømme _ bare en og venstre om til krigens og fikk jernkorset av annen ?a naturlIgvis også på olje- linger med Marokko og Tu
indre krets av statsråder _ slutt». klasse. Det er vel mulig at mter.essene, som spiller slik nesia med sikte på en mili
omstendigheter som har . Så når ~et fra norsk retts- han også opprettholdt en dom.me::ende rolle blant an- tærallianse. 
vært skoddelagt _ skodvin- lIg hold I forbindelse med hemmelig forbindelse med net I Midt-Østen og Nigeria, 
lagt _ i hele etterkrigstida det såkalte rettsoppgjøret det russiske efterretnings- for bare å nevne etpar ek- ----------... -
_ som sagt. ble :påstå~t «fortsatt norsk vesen, men ellers var han s~mpler. Skjønt en kunne KRISTNE VENNER 

Krigsinnsats som kunne statlIg krIgføring» etter ka- positiv nok. Han skrev så- ViSSt godt ta med USA's og 
karakteriseres som brudd på p~tulasjonen er det bare en ledes artikler i den nasjonal- Kinas strid i det fjerne 
kapitulasjonsvilkårene, kan pasta~~ - og intet annet - sosialistiske «Deutsche Ar- østen også. 

* det formelt ikke være tale en polItIsk formålstjenlig på- beitsfront» og skildret bl. a. 
om. Størsteparten av han- stand for bl. a. å gi de «an- henført sin militærtjeneste 
delsflåten vår vedble å seile ordninger.», som ble brygget bl. a. slik: «En opplevels~ 
for de to vestmaktene etter sammen I London et skinn av blivende verd var fødsels- EN FORBAUSENDE 
10. juni 1940 som den hadde av legalitet. Dessuten måtte dagsparaden forderFUhrer» ERKLÆ.RING 
gjort fra november 1939 påstanden opprettholdes av * . får en vel si det er når den 
Den eneste forandring å hensyn til di~tatet av 16. mai kjente israelske journalist 
snakke om var at i stedet 1944 fr8: seiersmaktene og MERE OM DEGRELLE og medlem av det israelske 

Har du lyst til å treffe gamle ven
ner i et åpent miljø? - Kristne 
Venner møtes den første fredag 
hver måned i Colletsgate 43. Etter 
en tale er det bevertning og an
ledning til selskapelig samvær. 

Møtetid kl. 19.30. 

Fredag 3, april nadverdsgudstje
neste ved sogneprest Løken og 

Kai Normann. for den enkelte reder, over- som eksIlstyret skrev under foreligger det nå D t h t parlament Knesset Uri Av
tok Nor~raship redernes rol- på - s8:nnsynligvis med at Degrelle klart~ åe fo ~ ~r neri i et intervju med 
le -. leien for skip og ut- glede - I hver~ ~all uten sin leilighet i Madrid førr :e~ den sveitsiske avis «Die ,..----------~ 
betalmg av hyrer - og sør- protest - fordi Innh?ldet I hemmelige regjerin sbeslut- Weltwoche» uttaler seg FOLK 
get for å holde igjen en viss fa!t sam~en med eksIls~y- ning om å utlevere g ham til slik: «Jeg kan ikke føle an- OG LAND 
pros~nt av begge deler til ~e ~ eFte s~ktemål. ~eller Ik- Belgia kunne gjennomføres net enn avsky for folk som! Kierschowsgt. 5, Oslo 4 
deknmg ay egne og eksil- e e e ~lktat er blItt truk- Det spanske sikkerhets oli~ koloniserer land de vet er Telefon 377696 
s~yrets utgifter. Hverken ek- ~et fram 1 dagspressen ~ller ti gjør nå jakt på ham i hele stjålet og hvis virkelige eiere Boks 3214 - Sagene 
sIlstyret eller de andre emi- I .noe bokverk om krIgen. landet. Det er imidlertid en fremdeles er i live - sann
gran~er burde falle vertslan- DI~~atet skulle holdes he~- pussig måte Franco griper t synligvis bare noen få kilO-! 
det tIl byrde. . me Ig - «Not to ~e publI.s- til for å rense seg fra fascis- i me~er fra grensen. Ingen 

Ble handelsflåt~ns. mnsats hed». (Jfr. Harsem. «UtrOlIg I men ved å sette seg ut over' SOSIal ordning som er bygget 
regnet som krIgsmnsats? men. sant» (s. 75-76). . asylretten, som er et runn-' på undertrykkelse av et an
I?et ble ,?et spurt o~ i Stor- . SlIke brenn?are sak~r <;>g lag i en rettsstat. Fra g annet net folk kan forbli beståen
tmget pa vårparten 1 1946 av ~ng tk<;>mmer I~ke BenJamm hold forlyder det at Degrelle de.» Når vi sier at dette er 
en representant. Til det svar- og Inn på 1 den nevnte skal ha kommet seg over til en forbausende erklæring 
te C. J. Hambro et blankt b<;>ka. Han forteller bare om en araberstat Forø' nettopp fra UriAvneri så 
nei.' og «det fordi vi tok be- slIkt han har lagt merke t~l det vel tvilso~t om v~~1 e.~ først og fremst fordi han! 
tallD~ for d~n.». Handelsflå- eller på annen måte fått dl- være til noen fordel for ~I tidligere har gitt uttrykk for 
tens mnsats, I krigen var den I ~ekte dokumentert - etter belgiske makthavere' å få De~ zionistisk militære synspunk
eneste ~ellende faktor. fra I et han opplyser. grelle utlevert. Man kommer ter. Han var bl. a. jødisk 
norsk Side. Nord~en~ 1 e~-. Og det kan jo være inte- vel ikke forbi en ny prosess k~mmandosoldat i den pale
gelske st~rker - tIl SjØS, tIl ressant nok. Men bakgrun- og på bakgrunn av de på for-I stmske krig. Kan dette være 
lands og 1. l~f~en - ble reg- nen for mangt som hendte, hånd store motsetninger i et tegn på at Israel som så
~et fo~ frIVillige - og. kom hopper han gladelig bukk landet, kan det vel hende litt dan begynner å ta til for-
I~ke ~nn under kaPltula-lover. av hvert. nuften? 
sJonsvllkårene. Og Brigaden H. Frøystad * * 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 .til kl.' 15. 
Mandag og lørdag holdes kon
toret stengt. 

Redaktør Melsom 'kan bare 
påregnes truffet efter forutgå
ende avtale. 

Abonnenmentspriser: 
Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr. 
halvår i Skandinavia. Utlandet 
kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 60,
pr. år, kr. 30,- pr. halvår. 

Bruk postgironr. : 16450 
Løssalg kr. 2,-

Utgiver AfS FOLK OG LAND 
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