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.25 AR EFTER: 

Jo~ vi lDinnes o;:så ---

I Ralph Hewins' bok «Quisling - profet uten ære» het det på side 374 i den 
norsk utgaven: 

«N orge byttet simpelthen gestapoterror med hjemmefrontterror - selv 
om verdenskrigen nu var slutt - og den varte ulykkelgvis opp til dobbelt 
så lenge som den tyske okkupasjon. Den siste politiske fange kom ut av 
fengslet 1957, etter en soningstid som gjennomsnittlig for mordere.» 

Trass i at utgiveren Hans S. Jacobsen bare hadde sørget for at et feilaktig 
årstall var blitt rettet i den norske utgaven og ellers gjengitt formuleringen i 
den engelske original, ble han av begge retter erklært for historieforfalsker å 
være i denne forbindelse. Men Oslo byrett medgir at «det har forekommet 
overgrep som har vært stygge og meget beklagelige, men det har da gjeldt 
svikt hos den enkelte person», så de ansvarlige myndigheter har altså intet an
svar - i motsetning til hva tilfellet er når det gjelder de tyske myndigheter i 
sin tid, for ikke å snakke om myndighetene i Hellas, som den norske stat gikk 
til sak mot fordi de skal ha det ansvar de norske i sin tid ikke skulle ha. Forstå 
det den som kan! 

Vi noterer kort og godt at Oslo byrett, med senere tUslutning av Høyesterett 
ikke'er «i tvil om at han (Jacobsen) har 'vært klar over hvordan fremstillingen 
måtte oppfattes og at den ga et meget falsk billede.» 

Det er vel riktig her å la leseren selv avgjøre, og da kanskje helst ved å gjengi 
noen utdrag fra Martha Steinsviks bok «Frimodige ytringer», som ingen har 
kunnet anfekte, selv ikke Oslo byrett, som nevner boken og spakt anfører at 
«beskyldningene til dels har vært overdrevne.» 

I mars 1946 oversendte 
Martha Steinsvik på vegne 
av «En komite hvis medlem
mer står helt utenfor NS
bevegelsen» et skriv til for-

.. #.,..,.#.,##".,.##.c####""'~#"Q#Ø#'##"#####"#####~~"'~##'''######"#",,,##########..,..,., mannen i Stortingets justis-

På Akershus ble de l Jergeløse fanger utsatt for de groveste mishandlinger. Det gikk i første rekke ut over 

tyskere, men også mange nordmenn satt fengslet der. Det var de nye britiske okkupanter som hadde 

ansvaret for fengsle'!, men de brukte en lang rekke nordmenn som sine hjelpere. 

komite. Det fremholdes i det
te skriv noe som har sam
menheng med dommen i Lø
bergsaken forsåvidt dette 
punkt angår: 

«Når hertil kommer at 
fangene som skulle være 
varetektsfanger, i mange 
tilfeller NOTORISK BE
HANDLES ETTER DE 
TIDLIGERE TYSKE ME
TODER, da må det an
tagelig være på tide for 
Stortinget og for de høy
ere myndigheter å gripe 
inn». 

Myndighetene ble således 
her i tillegg til tidligere kla
~er varslet om at fangene 
ble behandlet etter de tidli
~ere tyske (Gestapo) meto
der. Men heller ikke denne 
henvendelse hadde synderlig 
virkning. 

Når det gjelder metodene 
kan ellers fangene på Ilebu 
fra den tid bevitne at det 
som leirreglement ble be
nyttet de gamle reglementer 
fra den tyske konsentra
sjonsleir Grini. 

I samme skriv heter det I 
også: 

«Som tidligere nevnt 
henledet jeg oppmerksom
heten på de politiske fan
gers behandling i våre 
fengsler. At denne i mange 
tilfeller er en skjensel for 
vårt land, vil Stortingets 
medlemmer sikkert innse. 
De som fremdeles ønsker 
streng straff over NS-med
lemmer måtte vel kunne 
nøye seg med hva de i 
disse måneder har gjen
nomgått. De tallrike selv
mord, selvmordsforsøk og 
sinnsyketilfeller taler sitt 
tydelige språk.» 

PAAL BERG GARANTERER 
AT «UI"VETIDEN ER OVER 

Og da eksessene i fengs
ler og fangeleire hadde star
tet, de eksesser som selv 
rettene av idag delvis iall
fall innrømmer, da talte 
høyesterettsjustitiarius Paal 
Berg om den gjenopprettede 
rettsstat i Høyesteretts førs
te møte efter den tyske kapi
tulasjon, nærmere bestemt 
14. mai 1945. Han sa: 

«I alle disse lange årene 
har den norske rettsstaten 
ligget i grus. Men ulve
tiden er nå over. Vi er 
igjen et rettssamfunn av 
frie borgere med våre 
grunnlovshjemlede men
neskeretter og borgerret-

(Forts. side 6) 
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SIDE 2 FOLK OG LAND FREDAG 8. MAI 1970 

~ltut Cf n.-6 'AA.U.A • • Hvis krig var det så? d'1.._ .. nu n Lit memorLam Forbundets 
0-

arsmøte 
I sitt gilde jubileumsnum-

mer for 9. april beretter VG Godt fremmøte og stor vilje til fortsatt kamp for sannhet 
(I anledning Norsk Rikskringkastings «minneprogram» også om en rendøl som skal og rett. 

18. mars 1970.) - ha gjort en stor innsats og 

Den siste høvding fra en svunden storhetstid 

ble fulgt til graven - av sin familie. 

I talende - stillhet blev den mann begl'az'el 

som var en røst fra Norges fortid, 

Den siste av «de store tre». 

- - - Midt i den jet!ne borgerlighet 

av hyggelige, underholdende skribenter 

som ble lest høyt i lange 1}interkt'elder 

(familien mett efter aftensmaten, samlet omkring lampen, 

broderende og strikkende, far med sin kveldseigar) 

stod frem - til manges skrekk - de ANDSGIGANTER, 

Bjørnsjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og KNUT HAMSUN .. 

Vi leser i historiens annaler hvordan disse 

ergret og forarget borgerskapet . .. 

De t'ar så fæle, ja ugudelige . .. 
de refset samfunnet, det fredelige . 

de sa at det t'ar HYKLERSK -og kjedelig . .. 

at selvrettferdighet og middelmådighet 

dvask bredde seg i plysj og gyngestoler, 

at folkels høye mening om seg selt' t'ar - lIbegmnnet, 

at kristendommen slik som den ble praktisert var - falJkneri, 

at folkets fremtid, ja dets eksistens var tme! 

fordi det var blitt ormett i sin marg 

og kalte LIVSLØGN sannhet. la, det flyktet 

bestandig fra et møte med seg selv. 

- Gå utenom! sa bøygen, se deg for! 

- Det kunne KOSTE, koste deg for meget. 

- Det tilgis aldri, aldri her i Norge 

å være annerledes enn de andre, 

de mange har jo rett fordi de er: 

ALMINNELIGE. 

Den siste høvding fra vår litterære JforhetJtid 

ble flllgt til graven - av sin familie. 

Han kaltes jo forræder. 

Hva var de andre store? 
Var de da «annerledes» enn Knut Hamsun? 

(For DEM ef samlet folk ved graven gråt.) 

'* 
V AR han Kllut HamsIIn hvis han ikke 

hadde sine meningers mot? 

Var det å tjære Knllt Hamsun 

forræderi mot Norge? 
KAI NORMANN 

som ikke har blitt belønnet 
efter fortjeneste. Han drev Fredag 24. april ble det interesse og oppslutning om 
med flyktningetransport holdt årsmøte i Forbundet det nyetablerte Institutt for 
over til Sverige efter at han for Sosial Oppreisning på Samtidshistorie, som nå vil 
1. mai 1940 sammen med en Restaurant Grotten i Oslo. ta fatt for alvor på arbeidet 
svensk eventyrer og noen Det var som vanlIg godt med okkupasjonshistorien 
andre laget et overfall på fremmøte og forsamlingen sett fra en annen synsvinkel 
noen tyskere ved Akrestrøm- tok livlig del i forhandlinge- enn den autoriserte. 
men. Den militære hensikt ne. Møtet ble ledet av for- Det var liv Hg meningsut
med dette kan synes noe tå- mannen, Anders Hafskjold, veksling om de forskjellige 
ket eftersom det ikke lenger Li~r.. emner som ble drøftet og 
pågikk kamper i Sør-Norge Arsber~tnmg og regnskap det ble gitt uttrykk fra alle 
og tyskerne hevdet da også ble godkjent og de uttre~en- hold om vilje til fortsatt 
at han og hans kamerater de styremedlemme;,r ble gJen- kamp for sannhet og rett. 
hadde vært sivilkledte da de valgt. Styret. bestar av: An-
overfalt dem. Som følge av ders Hafsk] old, . f?rmann, Efter møtet var det selska
det ble han arrestert etpar Georg Stray, KnstIansand, pelig samvær og mange gam
ganger og fikk ublid behand- nestfor~ann, ~ac: Skylstad, le venner og fangekamerater 
Hng. Men han overlevet den TrOn~h81m, Fndt.J0v Ba~ke, fikk atter anledning til å hil
dog og var i såpass fin form SkodJ.e, O. J. LIe, VaLset, se på hverandre'. Også i den
at han altså resten av okku- SolveIg Stang, Oslo, Johan ne forbindelse har disse års
pasjonen kunne arbeide som Myrdahl, Osl.o, J. Engebreth- møter med deltagelse fra så 
flyktningefører. En hvilken- sen d. e., SkIen, Hans S ... Ja· å si hele landet sin store mi
somhelst annen hær ville na- cobsen, Oslo og Paul J. Rmg, sjon. Vi vil anbefale tidlige
turligvis bare på mistanken Lomen. . re NS-!ol~ å være oppmerk
ha skutt mannen på flekken Man drøftet en rekke m-I som pa dIsse mø.ter og den 

I 
som franktirør. terne saker og det var stor hygge man kan fmne der. 

Nå får dette stå ved sin 

I verd og det er vel bare rett 
og rimelig at også han får Kings Order the name of' ...... -----------
sin krigsskadetrygd efter å . fenrik Egil Sand was placed 
ha oppdaget at nervene var on record as commended for 
ødelagt av alt dette. Det vi brave conduct. I am charged 
vil feste oppmerksomheten to express His Majesty's 
ved er at i det Norge, som high appreciation of the ser
altså efter både høyesteretts- vice rendered.» 
dom og Skodvinhistorie var Så kan jo enhver gjøre 

" 

krigførende den hele tid, seg opp en mening om hvis I 
ble denne mann som fraktet krig de i virkeligheten del

I norske flyktninger over til tok i de som «fortsatte Nor
I Sveri!!e belønnet med et hri·. ges krig». For Sand var aldri 
I tisk tapperhetsdiplom, som i England under okkupasjo-
VG til og med gjengir. Diplo- nen, han gjorde sin innsats 
met er utstedt 22. mai 1948 i det «krigførende Norge»). 
og undertegnet av selveste Hvorfor så en britisk takk 
premierminister Attlee. Det og anerkjennelse? 
heter i diplomet: «By the 

HELLAS 2S ette .. 

Min kjære mann, vår 
gode far, svigerfar, bes
tefar og oldefar 

Egil Heiaas 
døde fra oss 15. april 
1970, nær 80 år gam
mel. 

Anna Heiaas 
Anneline Kristoffer 
Knut Eva 
Marit 
Berte Thorbjørn 
Barnebarn og oldebarn 

Bisettelsen har funnet 
sted. 

Skandinavia, og da i sær- ner ble Haugland nektet inn-I 
deleshet Norge, har en egen reisetillatelse og måtte dra 1--"---' -------
evne til å blande seg opp i skuffet hjem til Norge. Om ke rettsapparat, som herr 
andre lands indre anliggen- rettssaken i Athen sier Haug-/ Haugland tar så sterk av
der. I den siste tiden er det land (Arbeiderbladet 28. 3.) I stand fra, kan sammenlignes 
Hellas, som på grunn av blant annet: ({Jeg har som 1 med det norske rettsappa
sin «anti-demokratiske hold- ~orsk jurist aldri sett noe I rat i 1945. Det har aldri hers
ning», er blitt gjenstand for lIknende. De dokumenter ket så lovløse tilstander i 
intens hets fra norske parla- som de greske myndigheter Norges historie! Dengang ble 
mentarikere. Norske sofa- har lagt fram mot de 35 nettopp det å ha en annen 
krok-demokrater prøver et- tiltalte - for det meste av politisk oppfatning enn mas· 
ter beste evne å omvende I Hellas' mest prominente sen, straffet med dØd og lan
Hellas til å bli et like godt personer - mangler side- ge fengselsstraffer. Enhver 
og harmonisk samfunn som stykke i vår rettspleie. Her bør feie for sin egen dør. 
vi kjenner det i Norge. kjøres det opp med ankla- S.S. 

«Fredag 27. mars ble 34 ger om at eksempelvis det I 
grekere framstilt da retts- å ha kommunistiske tanker . 

GLEM IKKE saken mot en gruppe mot- er straffbart.» I 
standsfolk begynte ved en Jeg tror norske parlamen- kontingent og/eller stø-
militærdomstol i Athen», tarikere bør gå ytterst stille' 
som det så søtt het i norsk I i dørene når det gjelder å nad til FORBUNDET 
presse. Selvfølgelig skulle forfekte Norge som en de- før ferien. Det trenger 
demokraten Ola overvære I mokratisk rettsstat. Har 
retssaken, idet stortings- herr Haugeland glemt de vid
mann Jens Haugeland reiste underlige dagene i 1945 da 

oppslutning fra alle go
de krefter for å kunne 

Knut Hamsun var æresgjest ved det store pressemø,te i 

Han ser ikke meget avfeldig tit her. 

W' . 1943 1 til Athen for om mulig å det norske demokrati slo 
ten l . omvende Juntaen. Sammen ut i full blomst, og da «rettS-I 

med sine skandinaviske ven- oppgjøret» hersket? Det gres- "---__________ ~ 

fortsette sitt arbeide for 
den felles sak. 
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FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

8. MAI 

FOLK OG LAND 

Vi har fåt det sørgelige 
bud at vår kjære gamle 
venn og kampfelle gjennom 
de mange år, Egil Heiaas, 

-- Tomter avgikk ved døden I 
15. ds. nær 80 år gammel. 

Heiaas var en stillfarende 
kar, trygg og stø i troen på 
den rettferdige sak, og der-

Så er det 25 år siden hin 8. mai 1945 som man sier til uredd og urokkelig som 
bragte Norge friheten og verden fred og sikkerhet. Som selveste Dovrefjell. De man
seg hør og bør i dette fest· og bautaglade land skal det ge vil kanskje best huske 
avsløres bautaer og tales salvelsesfulle ord. Ja, selv Stor. ham som nestformann i For-

bundet for Sosial Oppreis
tinget skal holde minnemøte idag. For partipolitikerne ning fra 1960 til 1967, da han 
står alltid i første rekke når det skal innkasseresbeund· efter eget ønske trakk seg 
ring og ros - og stemmer naturligvis - fra et takknemlig tilbake fordi helsen sviktet. 
folk. Det var et verdifullt arbeide 

La dem feste! For svært mange lesere av dette blad har for felles sak han ydet i dis-
se år, ikke minst som med

imidlertid den blanke skillingen også en bakside som er lem av arbeidsutvalget, sin-
alt annet enn blank. Og her sikter vi da ikke bare til at dig og avbalansert som han 
de «seirende» landsmenn, som fosset over av fordømmen- var og med bondens røtter 
de ord om tyskernes fengsler og konsentrasjonsleire dypt i norsk jord. Bondeyr
brukte «frigjøringsdagene» til å fylle de nettopp tømte ket og jordbrukets proble-

. . mer lå ham naturligvis 
leire og fengsler med nye fanger som fIkk den mest gemene sterkt på sinne og han var 
behandling, slik det bl. a. omtales på annet sted i dette også et interessert og aktivt I' 

nummer. Alt dette er ilde nok og er noe man ikke kan medlem av organisasjonen 
hykle og feste seg bort fra selvet kvart århundre efterpå. Norsk Jord. 
Men like ilde er det kanskje at man har vandret slik i Budskapet om Egil Hei
blinde i disse 25 år at man fremdeles idag ikke er klar aas' dØd, som nådde gamle 
over at intet ble slik man hadde forespeilet folk. meningsfeller på årsmøtet i 

Vi skal ikke her på festens dag være så ufine at vi min. det Forbund han ofret slik 
tid og interesse og hvor han ner om stortingspolitikernes innsats i Norges berømme· i årrekker sto på en frem-

lige fortsatte krig efter kapitulasjonen. Men det er sundt skutt og utsatt post, vakte 
å tenke på at denne 8. mai 1945 nok avvæpnet de tyske naturlig nok vemod hos alle 
okkupanter, men den bragte oss også nye okkupanter både som hadde hatt den glede 
nordpå og sørpå i landet - okkupanter som i traktats' å t.reffe ?am ~å møtene i ar
form til all overflod hadde sikret seg hånd. og halsrett beD Id tOgt i festlI{f samkkvær. 

. e ynnes l re ene og 
selv over de norske medkJempere. dobbelt smertelig er det når 

Naturligvis er det riktig at disse okkupanter trakk seg et av de store trær faller. 
ut igjen da verdenskrigen var definitivt slutt og verden 
i henhold til de vestalliertes fete løfter skulle gå inn i en o li' J B . . I grep pa re glOnen. o, erg'l 
ny æra med fred og SIkkerhet og demokratI. Men hadde grav og hans feller i stats .. 
ikke når alt kommer til alt også tyskerne gjort det når kirken har sannelig sådd en 
verdenskrigen var over? Vi minner om at Hitler under vakker sed under og efter sin 
siste møte med Quisling i slutten av januar 1945 ifølge I «~irkekamp~> .. Og skal sant 
offisiell melding fra Hitlers hovedkvarter sendt ut til I SIes tr?r V.l Ikke selv den 

o mest mnbltte tyske mot· 
verdenspressen «bekreftet pa nytt det vedtak som han lot stander av kristendommen 
Reichskommissar Terboven gi den norske offentlighet kunne ha oppnådd det kris. 
kjennskap til allerede i september 1943, nemlig at Norges tendommens voktere innen 
fulle frihet og selvstendighet vil bli gjenopprettet når den den norske kirke har klart. 
europeiske skjebnekamp er seierrikt avsluttet, mens Nor-I V· b l k k' o 

, • o l Ør ve ans Je ogsa 
ge overtar de forplIktelser som faller pa den norske stat I nevne den mishandling av 
i samsvar med den felles sikring av det europeiske folke· fanger som har funnet sted 
fellesskap.» i Israel og kanskje også i 

Slik det gikk har Norge som kjent også måttet påta seg Hellas. Det er vel også ut· 
slike forpliktelser, bl. a. i NATO. Og snart må man også slag av den fre~ og sikk~r. 

o " het som de. alliertes seler 
pata seg forpliktelser l Fellesmarkedet. skulle bringe verden. Men 

Når det gjelder dette med løftene til Churchill, Roose- mere var vel kanskje ikke å 
velt og Stalin om den nye og fredelige verden, så behøver vente eftersom en startet 

Hvem var han? 

Det lyder et rop i heien. 
Det hvisker i skogens SIlS. 

Det nynner i gress ved veien 
det synger i stormens brus, 

-, 

Et skudd bakom Akers murer -, 
et sukk og et mannefall 
gir gjenlyd i berg og lirer, 
ja, helt opp til tingets hall! 

Et stønn aven trykket smer,te -, 
en klage i viddens vind, 
en ulmende ild i hjertet -, 
et spørsmål i norske sinn: 

Hvem var han, ham vi lot myrde - , 
den steile, fåmælte mann? 
Fikk vi en blodskylds byrde 
lagt på vårt folk og land? 

Var han en I/ssel sviker 
som høkret med landets nød? 
Eller mannen som aldri viker, 
trofast i liv og død? 

TORE ELG 

SIDE 3 

opp det hele ikke bare i Nor· 
vi vel neppe ofre mange ord på det. Den som har øyne ge, men .i flere land i den 
han se! Vi tror knapt den fantasi·hitleren man opererer vestlige verden hvor demo. ------" .... ---.. ----------.. --
med kunne ha gjort det bedre. Det har vært krig opp og kratiet var gjennomført og 
krig i mente fra første fredens stund med utdrivelse av friheten etablert. kring ellers i den svarte og 
millionbefolkninger med undertrykkelse av groveste art Det eneste løfte man holdt I den gule verden allehånde 
. ' ..' var å sikre som .politisk sys- underlige avarter av dette 

med krIgsforbrytelser av de store dImenSJoner, mens tem det de ok t' lb d l' d k t' t • I m ra l som man, esyn er Ige emo ra le 
bombene har drønnet og fosfor fra himlen har drevet vel må være noe av et ånde. som kan dekke alt under 
sivilfolk i døden. lig slangemenneske for å I sin skitne kappe. Hadde 

Og innen de enkelte land i vesten brer anarkiet seg med kunne kalle så. Dette «demo- Hitler levet idag ville nok 
gatekamper og vrøvl med undergraving av all autoritet krati» er vi velsignet med han også vært innregistrert i 

, .. ' overalt, i øst har man folke· de demokratiske rekker. 
med studenterspetakler og narkotIkamIsbruk, med grov I demo kr t' . t l't'k D t k k' 'kk 'k .. . . a ler, l ves po l l er- e er ans Je l e rI • 
pornografI l aVIser og blader, med blasfemI og med an· demokratier og rundt om. tig av oss på denne «befri. 

elsens· dag» da the Estab· 
lishment feirer og skåler å 
minne om dette, men på den 
annen side er det ,in ik:ke 
noe nytt i at også en frihets· 
mynt har en bakside. Og 
eftersom en stor del av det
te blads lesere hovedsakelig 
er presentert for denne bak· 
siden får det være oss tilgitt 
at vi holder oss til den. 
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SIDE 4 FOLK OG LAND FREDAG 8. MAI 1970 

JUBILEUMSÅRET 1970 

Vi er inne i et år som er 
preget av jubileer. Det er 
30 år siden vi ble okkupert 
av tropper fra Det Tredje 
Rike og 25 år siden de sam
me forlot oss, Norge ble 
«fritt» i 1945. 

FOR UNGDOMMEN 
Det er forbausende at no

en tør fremlegge en offent
lig rapport om tortur og 
mishandling av politiske 
fanger i Israel, gjør virkelig Bed.: Hall-vard Il. Paasche 

Selv om vi ikke hellighol
der hverken 9. april eller 8. 
mai, anser vi det nødvendig 
å minnes de datoene, riktig-

Men nye slekter fødes! 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. 

nok ut fra andre premisser. , 
enn «seierherrene» fra 1945. noen hJelp utenfra - alliert Vi har god grunn til å 

. . eller ikke. Derfor er vår opp- minnes alle dem som i rett-
VI husker 9. aprIl s~m en I gave idag å føre en uten- ferdighetens navn dengang 

av de mørkeste dager l den-I rikspolitikk som betyr sik- ble torturert og mishandlet, 
ne manns~lder, hærtatt !lg I kerhet for nasjonen og veien fratatt liv og eiendom, for
Okkupert, l fe~ lange ar. dit heter Nøytralitet i or- dømt på livstid og gjort til 
K~nne VI unngatt den. van-, dets egentlige forstand. Det Norges pariakaste. De ble 
skJebne som ble oss til del har ennå ikke politikerne gjort til syndebukker for at 
den gang? • forstått, de liter på at andre mobben skulle bli tilfreds-

ru:ed en ~e~ll og apen nøy: skal påta seg oppgaven. En I stilt, gi oss Barabas fri, lød 
tralitetspobtlkk • hadde VI større villfarelse er vanske- ropet dengang. 
uten tvIl klar~ a holde oss lig å leve i. De «gode» nordmenn sier: 
utenfor konflIkten ~ello~ Vi må ikke glemme. 
stor~akten~,. men slIk var For nøyaktig 25 år siden Vi sier også: Vi unge glem
utenrl~spolIhk~ ble ført sluttet andre verdenskrig. mer heller ikke! 
frem tIl de skJebnesvangre Samfunnslivet skulle kom- * 
aprildagene, var vi nødt til me i normalt aJ 'enge igJ'en 
o bli d tt' . l t I ~ , a ra lUn l rna s røm- fred og fordragelighet skul-
men. le rå _ trodde man. De som ISRAEL ANVENDER OGSÅ 

Det er dessverre tydelig å var voksne den gang og stod TORTUR! 
merke at våre mer eller på «feil» side, fikk føle noe Det er «pop» i vårt land å 
mindre ansvarlige politike- annet. For å lede oppmerk- hyle høyt om tortur av po
re idag ikke har tatt lærdom somheten bort fra dem som litiske fanger i Hellas for 
av det som skjedde for 30 var skyld i tyskernes inn- tiden. Man har faktisk gått 
år siden. Vår alliansepoli- trengen i Norge - politiker- så langt som til å blande seg 
tikk i efterkrigsårene har ne med regjering og storting inn i landets indre anlig
sikret oss deltagelse i kom- i spissen - satte myndig- gender, uten å rødme av 
mende storkonflikter. Her heten igang inkvisisjon mot skam på egne vegne - for
ligger en stor og viktig opp-I NS-folk. En forfølgelse un- følgeisene av egne lands
gave for den yngre genera- der dekke av «rettsoppgjør», menn i tiden efter 1945 er 
sjon: å forhindre gjentagelse I men drivkraften var ren øyensynlig glemt. 
av det som hendte vårt land hevnlyst. Politikerne stod Vi er ikke istand til å 
den gang. Vi liter ikke på bak og gliste i skjegget. gjendrive påstanden om tor-

ØYSTEIN ULV: 

Nasjonen Europa 
om et forenet Europa vært 
levende blant vår verdens
dels virkelig høyreorienterte. 
Med mellomkrigstidens na
sjonale oppstand fra den un
ge generasjon, først og 
fremst i Tyskland og Italia, 
så håpet ut til å få reali
teter å bygge på. Da så den 
2. verdenskrig brøt ut, følte 
vel ingen denne mer inderlig 
som en meningsløshet enn 
Europas nasjonale ungdom. 
Dette er en broderkrig, sa 
Englands høyreradikale fø
rer, Sir Oswald Mosley. 
Hans reaksjon var typisk. 
Det var en hel generasjons 
håp om et samarbeidende 
Europa bygget på livsnære, 
nasjonale prinsipper som 
hadde sunket i grus. 

tur i greske fengsler, men vil 
henlede oppmerksomheten 
på forholdene i et annet 
land, nemlig Israel. 

Amnesty International har 
nå lagt frem sin rapport 

I Guds utvalgte folk noe slikt? 
Kanskje det finnes andre 

folk enn tyskere og grekere 
som bruker knytteneven på 
personer de har en høne å 
plukke med? 

I alle fall er rapporten 
egnet til å henlede folks 
oppmerksomhet mot andre 
enn de «tradisjonelle» sadis
tene. 

* 

med alvorlige anklager om UNGDOMMEN FORDERVES 
tortur av politiske fanger i 
Israel. I forordet til rap
porten sies det at det er 
med den største beklagelse 
man har vært nødt til å leg
ge frem de foreliggende fak
ta om mishandling av arabe
re, og det tror vi så gjerne. 
Men for å unnskylde Israel, 
tilføyes det at slikt fore

Den moralske og fysiske 
utglidning blant ungdom
men tiltar stadig i omfang. 
Misbruk av narkotiske stof
fer blir mer og mer utbredt 
i de unges rekker, selv om 
helsemyndighetene forsøker 
å advare mot denne ødeleg
gende og nedbrytende gift. 

kommer også i araber lande- For kort tid siden gjorde 
ne i like stor utstrekning. politiet i Roma razzia i en 

Vi skjønner meget godt at ungdomsklubb i byen og fant 
rapporten blir offentliggjort over 100 unge gutter og jen
med tungt hjerte. ter som midt på dagen fes-

Amnesty har forgjeves tet vilt under innflydelse av 
forsøkt i over ett år å få narkotika. Disse unge var i 
Israel til å tillate en nøytral alderen 13 til 13 år og gikk 
granskningskommisjon å på skole. Men istedenfor å 
foreta de nødvendige under- følge undervisningen, som 
søkeiser i landet, for å prøve foreldrene trodde, deltok de 
sannhetsverdien av påstan- I i narkotika- og sexorgie. 
dene om tortur. Dette har Det er ingen trøst, tvert 
den israelske regjering av- imot, at også de katolske 
slått, og sikkert ikke uten land har meget store prob-
grunn. (FortJ. side 10) 

densdel er også en vesentlig I mennesker og maskiner be
stimulans for oss som kjem- traktes som likeverdige, må 
per på et slikt grunnlag her I nødvendigvis den industri
i Norge. elle-, tekniske og økonomis-

Hvorfor et forenet Eu- ke Utvikling med stor U få 
ropa? alt å si. 

I året 1970 skulle ihvert
fall en hovedgrunn ligge 
klart i dagen: Bare samlet 
kan vår verdensdel stå opp 
som jevnbyrdig ved siden av 
de to supermakter. Men den
ne samling og den makt den
ne bærer med seg, er ikke 
og kan ikke være noe mål 
i seg selv. Bare hvis dette 
kan gi grobunn for et gjen
født Europa, der de verdier 
og den egenart en tusenårig 
utvikling har formet igjen 
får livets rett, bare da har 
en Nasjon Europa noen ver-

Det som skulle yære mid
delet har ikke bare blitt må
let, men herre over dem 
som engang startet hele den
ne prosess, nemlig mennes
kene. Det er teknokratene 
som hersker i EWG, og de
res komma-øyne oppfatter 
ikke verden, men bare en 
skygge av den. Og følgelig 
skal verden bli en skygge av 
seg selv, in casu: Målet blir 
Fabrikken Europa, med an
dre ord, et ødelagt Europa. 

«Med fullt medlemskap i 
EWa blir Norge for alltid 
et utkantområde, og med 
alle de ulemper EWG alt har 
fra sine utkantsområder, og 
som vi kjenner fra våre eg
ne avfolimingsdistrikter», 
sier Hans Borgen i en Far
mand-artikkel 14. mars hvor 
EWG nok en gang utsettes 
for et helsides angrep fra 
den solide Akershusbonden. 
Striden om Norges forhold 
til de forskjellige markeds
blokker i Europa ser ut til å 
ha nådd et nytt høydepunkt. 
Bakgrunnen er vel at tiden 
nå er kommet for at vi må 
velge hvor vi vil stå -- og bli 
stående. 

Borgens argumenter mot 
EWG-tilslutning kan ingen 
avfeie. Alt det flere og flere 
finner forkastelig ved mo
derne kapitalisme og tekno
logi ser ut til å ha funnet 
ypperlig vekstvilkår innen 
EWG. 

Menneskene rives bort fra 
alle naturlige og forståelige 
livs sammenhenger , familie, 
natur, jord og arbeid bry
tes ned som helhetlig møns-

ter. Vi får et «tingliggjort», 
atomisert og anonymt mas
sesamfunn. Alt det er Bor
gen inne på. Han trekker 
også frem et ankepunkt som 
det vanligvis er forbeholdt 
oss politisk kriminelle å 
hamre på, nemlig det fri ar
beidsmarked i EWG og bl. a. 
raseproblemene dette natur
nødvendig fører med seg. 
«Men Farmand er kanskje 
innstilt også på import av 
arbeidskraft», spør Borgen 
hånlig og fortsetter: «Det er 
fortsatt utallige arbeidsløse 
i Syd-Italia. England vil 
gjerne re-eksportere en god 
del av sine immigranter. 
Med felleseuropeisk arbeids
marked, fri etableringsrett 
og fri kapitalbevegelse, kan 
det snart bli slutt på den 
relative idyll på de norske 
arbeidsplasser». Kort sagt 
må man bare underskrive 
stordelen av det Borgen 
skriver. 

Men drømmen levde vi- di. Og her er jo hovedinn
dere blant de hupdretusener vendingen mot EWG: Den 
helt unge europeere som ser ut å ha som siktemål et 
kjempet i det nu legendaris- Lilleputt-Amerika, en eneste 
ke Waffen-SS. Og efterkrigs- høy-teknologisk, europeisk 
tidens spredte og under- fabrikk som har like mange 
trykte nasjonale grupperin- datamaskiner og like impo
ger har bevart lysglimtet i nerende salgskurver som 
den dypeste av alle ned- forbildet hinsides havet. Nå 
fallstider . Betegnende nok I kan ingen stanse den tekno
kaller ett av tysk (og euro- logiske og industrielle ut
peisk) nasjonal fronts mest I vikling, det er vel ikke en-

Men er det ikke en selv
motsigelse at vi som kaller 
oss nasjonale arbeider for 
en politisk enhet utover 
statsgrensene? Jeg naener 
nei generelt fordi bare en 
organisasjon større enn na
sjonalstaten i dag kan reali
sere og verne om de verdier 
og ideer vi tror på og kjem
per for. Ja, enda mer: Den 
som begrenser seg til stats
nasjonalisme legger forhol
dene til rette for at de mek
tigere, ikke-europeiske mak
ter fritt (fortsatt) kan for-

Men saken er for oss like- seriøse tidsskrifter seg «NA- gang ønskelig. Aldri har vel 
vel mer komplisert enn et TION EUROPA»). Kontak- menneskene stått overfor en 
enkelt NEI til EWG. Gjen- ten med andre høyreradikale slik mulighet til fremskritt 
nom lang tid har drømmen I bevegelser innen vår ver- eller ødeleggelse. Men hvis (Forts. side 10.) 
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OSCAR AALL: SIEGFRIED: 

Symmetri må det være! Hva Høyres Centralstyre hadde 
rørt seg under full våken
het uten ringeste anestesi -
så må det ha vært en f æ l 
opplevelse! 

Vi forutsetter altså en 
barmhjertig tilsløret under
bevisst-- virksomhet i dem. 
Men også den del av men
neskets psykiske utrustning 
har sin logikk og det oven
nevnte krav om symmetri 
eksisterer også i den. 

å berette om 9. april 
Både om «mobiliseringen», kampviljen, forhandling og kaos. 

Efter at Oslo byrett assi
stert av avdanket stortings
mann Løberg har gitt seg til 
å skrive historie og attpå til 
har fått skriveriene sandpå
strødd aven, riktignok in
habil, Høyesterett, har det 
påny oppstått adskillig for
virring omkring både 9. ap-

* ril 1940 og litt av hvert an-
Både de rømte hyrder og net. Riktignok har briten 

de gjenværende tingmenn ble Ralph Hewins i en artikkel
raskt klar over at det var serie i FOLK OG LAND over
svært unnskyldelig, både det bevisende klarlagt hvorledes 
de hadde unnlatt og det de det sto til med både «mo
hadde prestert å foreta seg: biliseringem, lmmpviljen og 
Når man gjorde seg litt nær- mulighetene til overhodet å 
synt - samtidig som man utøve noen regjeringsvirk- Hambro kommer til Hamar 9. april 1940 og overtok straks dirigeringen 

~ fikk gjerningene på god av- somhet under krigen i Nor- av det hele. Bl. a. innprentet han Stortinget at England hadde lovet' 
.. stand - var det intet i veien ge, som hvis den overhodet. . . . 

for å forestille seg at moti- kan betegnes med et slikt hjelp, noe Nygaardsvold sttllet seg svært skeptIsk itl. 

vene var rene, selv om deres navn iallfall sluttet i og med 
l ethvert samfunn, ja, i. nedfelling i praktiske hand- den totale kapitulasjon i I deIsene 9. april 1940 slik de' ble godkjent av Stortingets 

enhver organisasjon, må be-jlinger lot endel tilbake å Trondheim 10. juni 1940. I beskrives av Høyres Central- presidentskap og utgitt som 
lønning for gode og straff ønske. Og da det hadde gått Hva dette siste angår har styre i en brosjyre redigert «Stortingsdokument nr. 2 
for dårlige gjerningerutgjø- en stund _ ikke så svært som kjent det berømmelige I av general Ruges pressesjef, for 1945». Her gis også refe
re et slags speilbillede av lenge forresten _ fant man norske rettsvesen erklært Birger Gotaas, på et tids- rat av stortingsmøtet på Ha
hverandre. Den skala man også ut at det man hadde det for historieforfalskning Dunkt da man fremdeles næ- mar før Elverumsmøtet og 
vurderer handlinge~e etter g j ort _ var prisverdig, _ å være å hevde det samme ret ønske om å behandle det er dette dokument, sam
må beherskes aven VISS sym- igrunnen. _ Men hva var nu som den tyske øverstkom- Nygaardsvoldregjeringen ef- men med det brosjyren kal
metri: Når en type adferds- det egentlig? Jo, 1) Man manderende, den tyske for- ter fortjeneste. Nevnte bro- ler «opplysninger fra andre 
mønstre belønnes - må den hadde proklamert, _ men handler og for eksempel den sjyre heter «Det skjebnes- sider» som er grunnll'tP."et for 
motsatte straffes. l. e~ hær ikke praktisert nøytralitet, norske statsstipendiat i hi- vangre døgn 9. april 1940 og det som berettes i brosjy
har man f. eks. pleId a løn- 2) Man hadde gjemt hodet i storie, advokat Sverre Hart- statsmaktenes forhold av- ren. 
ne tapperhet og å straffe sanden når noen kom med mann hevder, og har altså speilet i offisielle dokumen· Ellers er det naturligvis 
feighet. Men ikke alltid og plagsomme advarsler, godtatt legenden om at det ter,» ikke den historiske sannhet 
alle steder har dette vært 3) Forsømt forsvaret. 4) Til- som fore~ikk pare var e~ En hadde som kjent i Lon- som har li~ge~ Høyres C~n
slik: Den jødiske hær i gam- slutt hadde overhyrdene l<?k:=tl kapItulasjon f~r 06. dl- don operert med et «;referat» tralstyre pa ~Jertet. HenSlk
meltestamentlig tid lønnet reist og overlatt det norske VISJon .Og dette e~ a.ts3: hva fra stortingsmøtet på Elve- t~n .med bros}Yren h.ar tyde
ikke tapperhet, og prakti- folk som gisler i hendene på man na har lov til å Sl, er- rum 9. april forfattet efter hgVIS vært a angnpe Ny
~erte ...:.- lo~isk nok - hel.ler en «fiende», hvis grusomhet klærer Løberg optimistisk! hukommelsen. og den var ty- gaards:roldregjeringen og å 
Ikke den rmgeste antydnmg man stadig pratet om og Men hvorfor gjorde så tre deligvis skrall. Det var «Elve-. forherlIg~ de to hårdnakke
til straff for feighet. vel også trodde på. Men alt medlemmer av Nygaards- rumsfullmakten» på basis de Eng.andsvenner, kong 

Men har man det ene, så sammen var altså skjedd vOldregjeringen med stats- av dette «referat» man hen- Haakon og stortingspresi
må man nødvendigvis også utfra rene og edle motiver.! ministeren i spissen forsøk viste til som regjeringens d~nt Han:bro. Der hvor alt-
ha det annet. Jeg vet ikke akkurat når på under Skanckesaken å be- konstitusjonelle grunnlag s~ heller Ikke det denn~ bro-

* det var at et lyst hode kom nekte at de overhodet hadåe for utferdigelse aven flom sJyre avslører, bl. a. tIl be
P~ den ide. å d~le ut borger- sett kapitulasjonsavtalen, av «forordningen), bl. a. de lysning av nå avs~gte histo
~adsm.edaIJer til de freJ?me- trass i at deres navnetrekk nye straffebestemmelser mot nske «dom!ller)~, gIr den hele 
llgste l de ovennevnte . Idret- sto på den kopi som ble, de politiske motstandere i 015 fulle hlstonsk~. sannhet, 
ter. Men det er helt SIkkert sendt til London? Og enn NS som forble i Norge og f~r en ta ?en polltI~ke hen
at fra selvsamme øyeblikk videre: Hvorfor blerTjcnpar- varetok landets interesser SIkt. med l. betraktnmg. 

Sommeren 1945 gikk jeg 
og gjette sauer i fengslet. 
En vakt som satt i solveg
gen og kjedet seg, synes vel 
at jeg så bibelsk ut der jeg 
gikk med min lange krokete 
stav, og spurte så - på le
ven: «Er du nu den gode 
hyrde?» - «Tja», svarte jeg, 
jeg var liksom ikke riktig 
med på notene straks -
«åssen da da?» - «JO», sa 
han, «hvis det nu kom en 
sint sjæfer, ville du da sette 
ditt liv til for fårene?» -

- «Nei», svarte jeg kon
tant: «da reiste jeg til Lon· 
don!» 

* 
De norske politikere der

borte i årene 1940-45 kan 
ha hatt en anelse om at det 
passet bedre å betegne dem 
som leiesvender enn som 
gode hyrder! Men ellers tror 
jeg at deres motiver for en 
stor del var å finne i det 
underbevisste, for skulle de 

at de:~me ide ble godtatt .var ten aven lokal avtale over- der. Efter hjemkomsten i VI ~kal Ik~e her ta med 
det SImpelthen nødvendIg å p'"ldet sendt over til eksil- 1945 oppsto det imidlertid hele mnledmngen ordre.tt, 
skyte noen! folkene? tvil om riktigheten av dette men starte :med ?~n redegJø-

(Forts. side 15) Men, la nå dette bero. Vi «referatet», og det dukket reIse ytennksr:r:mlster Koht 
skal her se nærmere på hen- opp et virkelig referat som ga pa møtet l Hamar og 

Fra Stortingsmøtet på Hamar 9. april 1940. 

, Høyres bemerkninger til 
det. Det heter om Kohts be
retning at han også kom inn 
på spørsmålet om «mobili
sering» og sa at «Der ble re
gjeringen sittende samlet 
helt til den lyse morgen (9. 
april) og drøftet de tiltak 
som kunne bli gjort rent 
militært. Det ble bl. a. ved
tatt full mObilisering i 1., 2., 
3. og 4. brigade, forteller 
han, - og efterhvert som vi 
fikk meldingene drøftet vi 
hvorledes en skulle ta de 
forskjellige ting. Men selv
sagt, det var just ikke meget 
som kunne bli gjort av ved
tak, la han til.» 

(FortJ. side 12) 
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Jo~ vi minnes o;:så - «En saklig sammenlig-' 
ning mellom kvinneleiren 
på Grini under tyskerne og 
kvinneleiren på Bredtveit 
under nordmennene, VIL-, 
LE SIKKERT IKKE FAL-I 
LE UT I FAVØR AV DE 
SISTE. Kfr. bl. a. intervju 
med frk. Annie Kionig i 
«Alle Kvinner» nr. 1 i år.) 

gene befant der seg også 
en del syke, bl. a. Henrik 
Aulie fra Lillestrøm. En av 
leirens læger gjorde opp
merksom på at fangens 
sykdom var aven så al-' 
varlig karakter at han 
burde fritas for straffe
appellen, men fangesjefen 
var aven annen mening. 
Smertene ble etter hvert 
for voldsomme for ham, 
og han sank sammen og 
satt nå -huk. Dette var ikke 
tillaft, og som straff for 
dette ble han beordret 
fram til en forhøyning 
hvor han måtte stå i stram 
givakt. Etter en stunds 
forløp sank fangen helt 
sammen og ble fjernet. 
Neste dag avgikk han ved 
døden. 

Straffeeksersis var en yndet fornøyelse i de norske konsentrasjonsleirene 
og den ble dre1Jet uten smIdige hensyn til alder og helbred. 

(Forts. fra side 1) 
ter. Vi har atter her i lan
det retten til å ytre oss 
fritt i tale og skrift. Atter 
gjelder Grunnlovens for
bud mot tortur, mot vil
kårlig fengsling og mot å 
gi lov tilbakevirkende 
kraft. Vi er atter et sam
funn av frie menn som 
bygger på det gamle bu
det i Gulatingsloven: «Med 
lov skal land byggjast. -» 

dømte etter. Det har vært 
åpent innrømmet også av 
folk fra den annen side. Og 
hva torturen angår, så for
teller det efterfølgende sitt, 
selvom altså byretten senere· 
har blandet kortene og kjent 
for rett å være. at den ikke 
var akkurat lik Gestapoter
roren.- Akkurat som om det 
avgjørende var den boksta
velige likheten og ikke selve 
det at det fant terror sted. 

En vet faktisk ikke enten Slik var det 
en skal gråte eller le når en Om dette skrev Martha 
frisker opp dette hykleris~e Steinsvik uanfektet og ube
vrøvlet av den øverste m- stridt bl. a. dette i sin bok 
stans for den nye rettsstat. \ «Frimodige Ytringer», en 
Men så var han da ogs~ e:n bok som selv Oslo byrett ik
mangetunget og mangesIdIg l ke helt kunne skyve tilside 
herre~ann. !l~n berømmet i bestrebelser på å la Løberg 
offe:t;tt1I.g QUIslmg for hans injuriere ustraffet: 
patrIotisme da. denne over-
tok makten 9. april 1940 og 
ga den fra seg igjen efter 
et komplott mellom Berg og 
hans feller samt represen
tanter for den tyske okkupa
sjonsmakt. Han var senere 
- efter først å ha båret ad
ministrasjonsrådet (som 
samarbeidet med tyskerne) 
til dåpen - med på å virke 
for opprettelsen aven norsk 
regjering (riksrådet) iste
denfor Nygaardsvoldregje
ringen og i den sammenheng 
å avsette kong Haakon. Så 
var han hemmelig leder for 
hjemmefronten og dermed 
Quislings hovedmotst~nder 
nr. l, hvoretter han sluttelig 
satte seg til doms i høyeste
rett over den samme Quis
ling. 

Når det gjelder dette å 
ikke gi lover med tilbake
virkende kraft, så var det jo 
nettopp det som karakteri
serte landssvikforordninge
ne som Bergs høyesterett 

«Følgende faktiske opp· 
lysninger gis herved om 
hvordan de (varetekts
fanger) i virkeligheten er 
blitt behandlet: 

Den behandling de er ut
satt for i og utenfor fengs
lene, betegner en helt ene
stående sjelelig tortur. 
Det har foranlediget man
ge selvmordsforsøk og 
fullførte selvmord. Og 
mange er blitt vanvittige, 
eller de har fått sin hel
bred ødelagt for livet. 

Fra første stund har 
hjemmefronten opptrådt 
på den brutaleste måte -
også mot kvinner og små 
barn. Unge mødre er revet 
bort fra sine tildels syke 
barn, som de har måttet 
forlate «avsindige av 
skrekk» - «helt hvit og 
stiv av redsel» uten å vite 
hvordan de senere er blitt 
tatt vare på. 

Under arrestasjoner har 

man hånet og krenket fan
gene og stillet dem opp til 
givakt-stillinger - tildels 
i mangfoldige timer. Dette 
gjelder også syke men
nesker, gamle folk med 
hjertefeil og tuberkuløse VAKTMANNEN 
med åpne sår og smitte- BERETTER 
farlige. Disse siste er en- , . 
dog blitt satt sammen «~ve:dTlver» så. Martha 
med friske eller stuvet StemSVIk, som selv Ikke had
sammen i trange celler. de noe med NS å gjøre? La 

Det har også hendt at de o~s da se hva en vaktmann 
er blitt bakbundet og satt pa Ilebu, Th. Løstegård be
i mørkecelle. Og lenket retter .13. j~nua.r 1~46 i en 
sammen under transport. erklærmg gjengItt l boken: 

Ikke engang et stykke 
tørt brød har man kunnet 
sende dem. Og alle har jo 
visst hvor de har sultet 
de første måneder. Vekt
tapet har vært betydelig 
og Beri-Beri konstatert i 
stor stil - etter oppgave 
fra lege ca. 75 pst. - på 
Ilebu. 

Da der virkelig også er 
arrestert gravide kvinner, 
er naturligvis også disse 
rammet av sykdommen. 
Dertil kommer fengslings
inntrykkene - til skade 
for dem selv og barnet. 
I Åkebergveiens fengsel 
fikk en fange et barn i 
straffecellen klokken l om 
natten og hun fikk ikke 
hjelp før om morgenen. 

På tysk maner er fange
ne blitt kalt sammen til 
straffeeksersis og straffe· 
appeller. Den bekjente 8 
timers appell krevet en 
fanges død. Etter juristers 
uttalelser er det iallfall 
uaktsomt drap (kfr. dr. 
Scharffenbergs artikkel i 
«Arbeiderbladet» 24. au-
gust 1945.) I 

Midt på natten er selv 
febersyke blitt hentet ut 
til timelang appell. Fange
ne er endog blitt tvunget 
til å åle seg fram på ma
gen over grov pukkstein 
og til å legge seg ned med 
ansiktet i sølen. 

På sadistisk vis stilles 
de mot veggen i flere ti
mer. Gjør de da en «ulov· 
lig» bevegelse., får de spark 
og slag av vokterne. Disse 
kan da også finne på å 
sette sitt våpen truende 
mot fangens bryst og har 
da spurt: Hvem har mak
ten i dag - du eller jeg? 

Protesteres det mot 
straffeeksersis eller annen 
ulovlighet, er man blitt 
truet med å bli skutt. Tat 
men sjansen skytes der 
virkelig. Flere er derved 
blitt såret - noen drept. 

Frontkjempere, hvorav 
flere er invalider, er særlig 
gjenstand for mishand
ling. 
---» 

«Det er vel ikke lenger 
noen hemmelighet at man
ge av de straffemetoder 
som våre motstandere tok 
i bruk, og som vi forban
net som sadistiske og 
umenneskelige, har vært 
tatt i bruk, innen våre 
konsentrasjonsleire. Man 
måtte ofte få inntrykk av 
at vår kamp i disse fem 
årene ikke hadde vært en 
kamp mot voldsmentali . 
teten og brutaliteten, men 
at vi tvert imot hadde tatt 
den i arv. Bruken av den 
kollektive straffemetode 
var legalisert i våre fange
leire, på· tross av at vi 
fordømte den sterkt under 
krigen. 

Fra en arbeidsgjeng på 
utekommando fra Ilebu 
rømte det i den første ti
den en fange. Neste mor
gen ble hele fangeleiren 
kommandert til straffe
appell som varte fra kl. 
halv ti om morgenen til 
kl. 17 om aftenen. I denne 
tiden måtte fangene stå 
oppstilt på appellplassen 
uten avbrytelse. Blant fan-

Det avskyelige og lite 
menneskeverdige med «ål
ing» er ikke noe ukjent be
grep på Ilebu. Over appell
plassen som den gang var 
dekket med grov pukk
stein, måte fangene «åle» 
seg > fram, og hvis noen 
prøvde å hjelpe til med 
albuene, ble de beordret 
tilbake for å begynne på 
nytt. 

Tusenvis av skudd er 
blitt avfyrt gjennom celle
vinduene når fangene for
søkte å få et glimt av hva 
som foregikk utenfor git
tervinduet. At det ikke er 
gått menneskeliv med 
skyldes ikke fangevokter
ne. En natt kl. 2 ble samt
lige fanger på brakke 20 
som er en sykebrakke be
ordret ut av sine senger 
for oppstilling uten i gan
gen, uten å få lov til å ta 
på seg annet tøy enn det 
de lå i. Fangevokterne som 
den gang besto av vår lov-

(Forts. side 13) 

Når det spesielt gjelder 
forholdene på Bredtvedt, he- Med nesen opp mot veggen, steingun i ryggen og utsatt for de groveste 
ter det bl. a.: krenkelser har tusener av tidligere NS-folk stått i 1945. 
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FREDAG 8. MAI 1970 FOLK OG LAND 

SIEGFRIED: 

Legenden om det uprovoserte 
tyske overfall 

Fra boken om det som ikke kom fram under seierherrenes Nllrnbergrettergang mot de 
tapende. 

2. 8.2. 1940 heter: «5. Rute til 
Sverige - - De norske mili-

Vi omtalte i forrige num- tære, som ble stillet spørs-
mer boken «Die Niirnberger målet under foregivende av 
Geschichtsenstellung» av militærtransport til Finn-
Gerhard Brennecke, som iår land, har tiltross for de for-
er utkommet på Verlag der deler havnen i Bergen byr 
deutschen Hochschullehrer- for en hurtig utskipning, fra-
Zeitung. Boken har som un- rådet dette i enhver form. 
dertittel «Quellen zur Vorge- Bare havnene i Trond-
schichte und Geschichte des heimsfjorden og Narvikhavn 
2. Weltkriegs aus den Akten er etter deres oppfatning 
der Vertidigung.» Vi gjenga egnet for en slik operasjon 
endel fra boken i forrige - - 6. De norske militære 
nummer og skal i det føl- anslår hastigheten pr. time 
gende se litt nærmere på ved deres jernbanetransport 
hva der anføres: .i et slikt tilfelle til 20 km -

SlUK ., 

Vi nevnte i forrige num- Admiral Raeder i fengselssellen. - 8. Kartene fra Norge -
mer at den norske general ble - anskaffet før Deres De ødela Norges forsvar. ligere, og det ikke bare mot 
LiD:dback-Larsen nylig i en! grepskrig. Mot dette prote- spørreskjema kom.» De prisga Norges nøytrali- okkupanten, men også mot 
artikkel hevdet at det var sterte den britiske anklager, Utdrag fra 13. 2. 1940: tet. hjemmeværende norske 
Tyskland so~ først la pl~ner Sir David Maxwell-Fyfe: «Jeg «Spørsmål a): Lengde og De nødte derved sammen menn og kvinner som i 
om angre~ pa Norge og Ikke vil her rette oppmerksom- dybde av kaiene __ De med England og Frankrike rømlingenes sted forsøkte å 
de vestallIerte. p~t sa.mme heten mot nummer 4, mot et foran nevnte seks skipsdem- Tyskland til å okkupere Nor- opprettholde ro og orden 
hevd~s ~opp~ør~Ig I skrIft og dokument som behandler ninger og kaier i Ilsvigbuk- ge og til der å binde en be- i landet og samtidig for
tale I dIsse JublleuI?sdager, den anglo-franske politikk ten er godt egnet for ut- tydelig del av sine strids- svarte Norges interesser 
bl. a. har den utrolIge sam- med en krigsutvidelse k' . k krefter. mot alle fremmede. 
tl'dshistoriker professor M·· - - SIpIng av manns ap.» 

.. r . Vi reiser - - protest mot Tillatt av retten ble imid- De påførte samtidig sitt De angrep i tale, skrift og 
SkodvIn reIst.land og st and ethvert bevismiddel på dette l t'd k' f d k eget folk radio. De fikk hJ'emmevær-rundt med lIknende toner, . er I s rIV ra en nors e 
skjønt han vel bedre burde punkt, det være s~g muntl.lg sendemann i London av 5. 1) kamphandlinger på norsk ende norske statsborgere til 

't ell.er dokumentarIsk bevls- feb. 1940 (funnet av tyskerne grunn å assistere. Spesialutdanne-
VI Ieboken anføres det at Hit- mIddeL» i .Oslo): «Beretning fra !ega- 2) krigshandlinger på norsk de voldsmenn begikk, efter 
ler ga ordre til å forberede Som følge av dette ble en sJonens. pressem~darbelder: grunn, all sannsynlighet uten at 
Norgesforetagendet gjennom rekke dokumenter fra for- Churchill var emg med Mr. 3) plikten til å finne seg i rømlingene ville dette, men 

Alexander i at den beste må . f 1 dog i overensstemmelse med OKW 14. desember 1939. svarets side avvist av retten, o " • - alle folkerettslIge ø ger 
Om situasjonen på dette det gjaldt bl. a. omhandlede te a trekke oss Inn I krIgen av okkupasjonen og hetsen, de groveste forbry-
tidspunkt erklærte Chur- hvitbok og oppgaver over på - noe som va: det store 4) risikoen for konflikter telser. 
chill: . Begge admiralstaber spionasjeoppdrag fra britisk ~ål -. var at VI sloss på med okkupanten. De nøyet seg ikke med den-
var på grunn av strategiske side i Norge. fInsk Side. - :- Han p~ofe- ne agitasjon. I strid med 
overveielser kommet til de De vestalliertes planer t~rte stadIg ~any at krIgen De forlot, da tyskerne ryk- Norges statsforfatning, i 
samme slutninger» (Memo- mot Norge fremgår klart av Ville komme tIl å vare lengr.e ket inn og det nettopp gjaldt strid med folkeretten og til 
arene I, 2, 175), - 16.12. leg_I de dokumenter som ble nek- ~mn han hadde tenkt seg til at hver mann ble på sin post, tross for at de i England 
ger Churchill frem et me-I tet fremlagt for retten da a begynne med.» antagelig drevet av ond sam- ikke kunne gjøre noesom
morandum om avskjæring den britiske anklager prote- Tillatt ble likeledes (men vittighet og frykt for at eng- helst uten at England tillot 
av malmtilførslen til Tysk- sterte. Og spesiell interesse naturligvis underslått i de lenderne og franskmennene det eller så gjennom fingre
land. Deretter blir stabssje- har det kanskje i forbindel- såkalte referater fra retter- skulle komme for sent eller ne med det, opptrådte de 
fer pålagt å utarbeide planer se med påstanden om at gangen) et skriv fra den utebli, i hui og hast sine ar- som «Norges lovlige regje
for en mulig· invasjon i Quisling ga tyskerne militæ- franske ministerpresident beidssteder og sitt arbeide, ring». Og ikke det alene. De 
Skandinavia. re opplysninger i denne tid, Daladier til den franske sen- stakk av, brakte seg selv i opptrådte også som Norges 

Om Norgesforetagendet at det i ett av de nevnte do- demann i London av 21.2. sikkerhet og lot Norge og lovgivende forsamling. De 
erklærte Goring: «Da vi had- kumenter, utdrag av svar på 1940. Skrivet beskjeftiger sine landsmenn i stikken. utferdiget «anordninger» og 
de bestemt oss for - - å et britisk spørreskjema av (Forts. side 20) De sa, skrek og skrev fra forlangte, at det norske folk 
besette Norge, hadde vi jo fluktens første øyeblikk av, skulle respektere og efter-
allerede ganske inngående at de flyktet for å frelse fed- leve disse ulovlige istand-
og detaljerte underlag om relandet, og fikk ved skri- brakte og derfor ugyldige 
den besettelse som England kets styrke, ved sine med- «rettsregler», som folket 
og Frankrike hadde til hen- skyidiges og sine åndsfellers dessuten hverken kjente el-
sikt å foreta, noe vi også assistanse og under det inn- ler kunne kjenne. De be-
senere fikk bekreftet i de trykk, som synet av frem- stemte at norske menn, som 
engelske papirer og franske mede soldater på norsk av visse grunner oppholdt 
generalstabspapirer vi tok grunn naturlig måtte gjøre, seg i England, skulle ha rett 
som bytte.» den mest overfladiske del av til på samme tid å ha flere 

Men EI:1gland ønsket ingen det norske folk til uten nær- koner. 
nærmere dokumentasjon mere eftertanke straks å tro De og det tilbehør, som 
om disse forhold, og det er at det, de sa, var sant. de efterhånden hadde fått 
vel også derfor norske gene- De ble følgelig ikke stan- og stadig fikk mere av, levet 
raler og historikere kan skri- set, hverken av norske menn såvidt vites av norske penge-
ve og tale som de gjør i dag. eller av norske myndigheter, midler som de på en eller 
Gorings forsvarer, dr. Stah- kom seg vekk, slapp ut av annen måte skaffet seg, og 
mer, fremla her (de tyske) landet og slo seg ned hos hadde det forsåvidt sann-
hvitbøkene og hevdet at for- sine engelske venner. synligvis meget godt. 
svaret hadde rett til å kreve De gikk der i Englands, De skjønte allikevel snart, 
dem fremlagt idet innholdet . /. Frankrikes og egen interesse at de i lengden ikke kunne 
var av avgjørende betydning bltlw"e ttU!'!'(f1 k:wr Jor mntastmg Ilt a~/g1~p mo~ Norge 7. aprtl. 1940'1 straks igang med å opp- holde det gående i et frem-
for spørsmålet om en an- Men tyskerne kom dem såVIdt I forkJøpet - - . hisse det norske folk ytter-I (Forts. side 11.) 
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ALEXANDER LANGE: 

Tabu-bakgrunnen for 9. april 1940 
Løberg og hans hofforgan 

fordøyer dommen 
Litt professoral teknikk i temaet 

OG LØPER LØPSK I ANLEDNING AV «SEIEREN)) 
I Syn og SEGN, hefte 3 gjeld minelegginga 8. april 

1961 har den i Ullensvang 1940 - - - Ordrar og an- let av på de mere våkne. Vi 
i 1915 fødte professor, dr. dre dokument som tilhøyrer har forøvrig fått mange be-
philos. MAGNE SKODVIN denne planen (Stratforce), vis på at det forholder seg 
et oppsett på 12 sider med fann tyskarane på britiske slik. Storparten av den selv-
den lokkende overskrift - fangar i april 1940, og nytta tenkende ungdom idag er 
«Bakgrunnen for 9. april». dei propagandistisk til å absolutt ikke sløv og «utro-
Gleden ved å bli undervist i styrkja inntrykket av ein lig dårlig orientert», men 
dette dog allerede i 1961 fast og urikkelig gamal bri- har merket at det er noe galt 
nesten oppklarte tema (for tisk plan om landing i No- i kongeriket Norge og med 
en kriminalreporter) - tar reg.» dets autoriserte historie-
professoren fra oss med en S. 101: «- - Landings- skrivning. 
gang og skriver: (Uthevelser planen derimot skulle imøte- Ellers serverer naturligvis 
av oss) koma det franske ynsket om løbergbladet påny Løbergs 

«Det er ikkje tanken å ta ein avlastningsfront i Skan- glanSI1ummer med «den hår-
opp spørsmålet i seg sjølv dinavia - - Ved mineut- de kjerne» av tidligere NS-
til utgreiing her. Føremålet legginga gjekk dei allierte folk, som er så uhyre liten 
er berre å ta fram somme nå så langt at dei skapte ein at den ikke betyr noe, men 
moment som har spela stor situasjon der dei meinte at Vi trodde først det var som likevel stadig opptar 
rolle i offentleg debatt og Noreg måtte velja.» aprilsnarr, men ved nærme- herrene så sterkt. Vi hører 
truleg i vanlig folkemeining, Historieskril'eren personlig re eftersyn så vi jo at klip- vel til denne gruppen, som 
og så prøva kor langt ein kan «DEN TYSKE INV ASJO- pet fra Løbergs hofforgan vel skulle være temmelig 
koma med å drØfta dei same kan ikkje drøfta andre I NEN KOM HEILT UVENTA TELEMARK ARBEII?ER- oversiktlig efter Løbergs te-
momenta reint faghistorisk ' spørsmål enn dei som mate- PA KOHT» ~LAD var datert 3. apnl og se, og vi noterer oss påny at 
- - Folk spør til dømes . l t k'kk n å Ikke 1. vi ifølge bladet «har arb ei-
etter innhaldet i stormakts- na e er s l a l svara S. 106: «Dei meldingane Bladet strømmer over av det iherdig med å forfalske 
politikken, den allierte og på. Den første oppgåva er som kom inn frå Berlin, og! henrykkelse efter det bladet og forvrenge okkupasjonsti
den tyske. då sjølsagt å få kjensgjer- som gjerne vert kalla «åt- i kaller «Løbergs seien>. Og dens historie og den rolle 

ningane på det reine. varingar», dei er uomtviste- ,. dermed mener det det neder- som Nasjonal Samling spilte 
Prøvde dei krigførande å «Det er i beste fall eit lege kjensgjerningar - la, lag for norsk rettsvesen, i Hitlers erobring og under

dra oss med i krigen, kor langt og mødesamt arbeid, det berre vera sagt at mangemeningsfrihet og fri historie- trykkelse av vårt land.» Det 
langt gjekk dei i så måte, men likevel er det berre ei legg.mykje.vekt på dei utan I forskning som høyesteretts- er vel kanskje helst Løberg 
kven har ansvaret for at vi førebuing, for kjensgjernin- å kJenna mnhaldet og sa-. dommen i Løbergsaken full- med konsorters okkupa
kom med? Dette spørsmål gar åleine hjelper ikkje stort. manhengen - men dei ligg' byrdet efter at Oslo byrett sjonshistorie vi hal' «forfals
vender seg mot våre eigne Dei verke lege vanskane rei- og midt i vår feilvurderings- hadde gjort det juridiske ket». Men ellers synes vi nok 
styremakter og: kunne meir ser seg når ein spør etter akse. grovarbeide i aller bokstave- dette Arbeiderpartiets blad 
energiske forsvarstiltak ha samanhengen mellom kjens- «For ei historisk vurdering ligste forstand. burde nære større interesse 
endre situasjonen radikalt, gjerningane, til dømes, som må vi attende til tida før Det er en leder bladet har for Arbeiderpartiets ansvar 
kunne Regjeringa Nygaards- folk ofte gjer, om den eine 9 '1 f • k t og den rolle det spilte i 

t er a' rsak til den andre. Folk . apn, or a re ons ruera, prestert om denne løbergske b . d t kk l 
vold gått fram på ein en- så godt råd er, heile den seier og innholdet overtref- ero rmgen og un er ry e-
legare måte, burde meir spør nettopp svært mykje flokete situasjonen som Ber- fer de dristigste forventnin- sen av vårt land. 
spesiellt utanriksminister etter årsakane til t 9'd ~pri~i lin-meldingane er ein del av. ger hos den som kjenner litt Men nå synes altså bladet, 
Koht ha ført ein annan poli- og då ofte slik a el VI «Dermed reiser ein vans- til bladets skrivemåte. Det sammen med den Løberg 
tikk, eller reagert annleis?» finna einkvan å draga til kelege og tungdrøfta prob- er jo ikke for ingenting hoff- som forherliges slik for sin 

ansvar.» lem. Ein kan berre nemna i organ for Sverre Løberg. seier at man til og med vil «Når vi nå står i overgan
gen frå samtid til historie, 
kan vi ikkje med ein gong 
ta sikte på å gj e vel under
bygde svar på slike vanske
lege spørsmål. Først må vi 
gjere oss opp ei meining om 
kva spørsmål det er råde
leg å stilla. Historisk forsk
ning i slike emne kan berre 
drivast dersom det finst eit 
brukeleg materiale, og ein 

For å få de historiske ender til å 
møtes må Skodvin skryte enndog 

av Koht! 

«Somme ser invasjonen fleng: tilhøvet og ansvars- Først gråter man over at ha en bauta over ham også! 
som eit reint tysk overfall, fordelinga mellom utanriks- ungdommen jevnt over er at den hellige jøssinggrav 
og ingen ting anna. Andre og forsvarsministeren «utrolig dårlig orientert» om er vel forvaret efter at «Sver
ser invasjonen som et tysk eit spørsmål som vi straks det man våger å legge frem re Løberg - - ved sin klare 
svar på allierte tiltak. I førs- legg merke til at KOHT tek som samtidshistorie om ok- og uredde holdning (har) 
te tilfelle vil då invasjonen te påfallande varsomt på, eller kupasjonstiden og dens ef- oppnådd (gjennom fri inju
seg som eit brutalt overgrep, tilhøvet mellom utenrilrsmi- terdønninger, og så er man riesakførsel) å få satt en 
i det andre som forståelig, nisteren og dei militære eta- freidig nok til å hevde at stopper for en my te dannelse 
ja kanskje folkerettsleg kor- tene, som og har levert vur- «både skolen og våre masse- som en snever NS-krets -
rekt, om einvil ta slike mål deringar av situasjonen, til media får ta sin del av an- delvis ved utenlandsk hjelp 
i bruk. Begge vurderingane dels utan å leggja for dagen svaret for dette». Det er utro- (!) - har stått bak.» Og 
vert underbygde med eit særlig uro for tysk aksjon, 'I lig at noe slikt kan skrives, vi får høre at «Den iherdige 
historisk resonnement.» ein må ha ei meining om kor selv av dette løbergske blad, bakvaskelse av rettsoppgjø-

tillitvekkjande meldingane efter at man nå i 25 år har ret etter okkupasjonstiden 
Så kommer Skodvin inn frå den norske Berlin-lega- drevet grov historieforfalsk- og den medlidenhetskampan

på den britiske politikken sjonen gjennemgåande kun- ning i autoriserte skolebø- je (!) som enkelte satte i 
vedrørende Norge før 9. ne vera - det var ikkje utan- ker, efter at det knapt har verk på vegne av dømte 
april (s. 100). Britiske tiltak for tvil (stygg og typisk gått en dag i dette fjerde- landssvikere, har nå Høyes
overfor Norge hevder han Skodvin-insinuasjon, A. L.) dels århundre uten at disse terett gitt et grunnskudd.» 
var ikke uten videre deler - ein må ta fra dei andre massemedier har servert de Nei, ingen «medlidenhet», 
aven stor og saml~t plan, store vanskane som i dei gamle legender og den gam- mere hets!, er bladets parole 
men fragment av ulIke pla- same dagene tårna seg opp le historieforfalskning og og det tar altså Høyesteretts 
ner, som så ofte, løsrevet for KOHT, den gamle hets. Den som har «skudd» som klarsignal for 
fra sin opprinnelige sam- . .. hatt den tvilsomme fornøy- det. 
menheng, ble brukt til helt tIl dømes del all~erte notane else å følge litt med nettopp Skudd og skudd, jøssing
andre formål enn de var 5. aprIl, \ i TELEMARK ARBEIDER- pappa Løberg!· Det skulle vel 
planlagt for. Dette er en av som gav klare forvarsel om BLAD er neppe enig i at ikke være et skudd med hi
grunnene til at denne poli- moglege allierte inngrep og I massemediene ikke har gjort storisk løskrutt Høyesterett 
tikk ~le mislykket, hevder som Koht prøvde å ~øta' det man krevet av dem! Så har avfyrt? Og. va~ det et 
Skodvm. Han fortsetter: med mottiltak, - og ein må hvis ungdommen ikke lenger, «grunnskudd», sa rna det vel 

«Dette skal eg gje to døme framfor alt leggja bort den er interessert, så må det vell nærmest ha vært mot den 
på. Det eine gjeld landgangs- kunnskap vi nå har om kva nærmest SkYld. es at vrøvlet n~rske re~tsstat og mot den 
planane fra februar 1940, I ein kunne ha gjort dersom I har vært så åpenbart at selv fn forsknmg? . 
Stratforce-planen, det andre (Forts. side 10) iherdig hjernevask har prel- (Forts. SIde 11) 
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«Og taktfast lyder støvlernes trampen» 
OGSAA ET MINDE FRA DENGANG - FRA DANMARK 

DAGBLADET, Langfeldt og 
sådant mere 

Fra en i Spania bosatt danske har vi mottatt følg
ende beretning, som vi hermed bringer, idet vi 
skjønner den kaster lys over dansk politikk fra 
1932 og til nå. 

Den stærke appel om fæd- Artikkel 
relandskærlighed, social for
staaelse og folkefællesskab 
i stedet for klassehad og in-

«Vår Kirke» om herostratisk berømtheter fra 
dengang. 

ternationalisme, vandt gen- I bladet «Vår Kirke» (gjen
klang i kredse langt udenfor gitt i Sunnmørsposten 3.4. 
de konservative rækker. i år) finner vi endel betrakt-

Hele bevægelsen blev uni- ninger av signaturen «Fra
########_#####################################--_##_####_--. formeret. Grønne faner blev ter Minimus» som tør på-

Slik marsjerte den konservative ungdom i Danmark før annen verdens

ktig. Utstyret var tydeligvis iorden og de var nok vel sd «nazistiske» 
som f. eks. det norske Nasjonal Samling. 

ført frem, og K.U.S Storm kalle interesse. 
Tropper blev en virkelighed Foranledningen til betrakt
i Dagens Danmark. De havde ningene er en omtale i pres
grønne miIitærskjorter, sor~ sen av professor Gabriel 
te skraaremme, sorte ride- Langfeldts bok «Gåten Vid
benklæder og knaldsoI-te kun Quisling» hvori han ret
marchstøvler. ter angrep på legekolleger 

Pigerne gik i grølme bluser som ikke fant at Quisling 
og sorte nederdel og havde var sinnssyk. Vi skal springe 
ligeledes lange støvler. over signaturens pussige 

Forum, Københavns størs- oppfatning av biskop Berg
te lokale, kunne rumme 8000 gravs «Folkedommen over 
unge uniformerede K.U.ere, . NS» som silkefrontskrift _ 
som under fascisthilsen af- det var jo det stikk mot
lagde honnør, naar fanerne satte, et skammelig smede
blev ført ind, og kongesan- skrift, men det skal medgis 
gen lød op mod hvælvnin- at det berømmelige DAG
gerne. BLADET jo angrep Berg-

Det hele var militært. Der grav fordi han var Imot
blev meldt til og af og kom- stander av dødsstraff. Det 
mandoer lød uafbrudt fra riktige er vel at biskopen 
mikrofonerne. !vek tilbake for å straffe noen 

. I Hele forarbejdet var fri- med le l' død . t d 
Hel~ modsat af, hva~ !.V. t Indre. splId ødelagde som villigt, og tusinder af K.U.ere gem 19 og IS e en 

fremVIser om .den polItlske sædvanlIg langt mere end den gav sig helt for bevægelsen. skjenket dem den åndelige. 
s.a~dhed, ne!lllIg, at alle po- kompakte modstand ude- Fra 1932 til 1937 saa man Rent bortsett naturligvis fra 
l t k t t d l t f O d t fo O at skriftet som sådant var 
l IS ~ par ler s o. s~m e I ra, g u en a r.nærme n - hver søndag de lange kolon-

omkrmg demokratiet, l tre- gen, kan det nok SIges, at der ner af KU ere aa march av de~ karakter at det sna
dieverne i Danmark var der var mange djærve mænd 11 . . k 1 P d d 'rere hIsset opp de blodtørs
tre stærke bevægel~er, som men forbausende faa fører: e er p~a cy e %e d e~es tige enn å holde dem tilbake. 
ganske afgjort var imod den skikkelser i dette ords gode g::-ødnne Daner .stml~ ekn eF or Om dette skriver signaturen: .. vm en. en l a lens e as-
form for. demokrati, ~om betydmng. cisthymne blev bevægelsens 
blev praktIseret 8:f Staunmgj Den mest slagkraftige og slagsang, den blev ikke over
~unck, ~en sOClal~emokra- paa længere sigt mest betyd- sat, men gendigtet og lyder 
tiske radIkale regermg, som ningsfulde bevægelse var som følger' . 
sad ved magten fra 1929 til . 
1940. K.U., forkortelse for Konser- «Ræk os kammerat din næve, 

De tre bevægelser, som ty
deligt havde hentet deres 
inspiration Sønden om, var 
Landbrugernes Sammenslut
ning, eller Det Frie Folke
parti, eller Bondepartiet. 
Denne gruppe skilte sig ud 
fra agrarpartiet Venstre og 
havde en overgang 5 man
dater i Folketinget ud af 
149. L.S. lagde ikke skjul 
paa, at den fandt den tyske 
nationalsocialisme tiltalen
de, særlig set fra en bondes 
synspunkt. En lang række 
dygtige ledere, saasom Jør
gen Sehested, Grev Holstein, 
Knud Bach, Hartel, Brødre
ne Thomsen m. fl. skabte en 
stærk organisation, som var 
meget moderne, selv om den 
var skabt af bønder. 

Den største af de danske 
bevægelser ,som sluttede op 
om det nye Europa var 
D.N.S.A.P. et forfærdeligt 

vativ Ungdom. Højre i Dan- du til Ed din haand skal hæve, 
mark hed siden 1915, Det Jværge du vil Danmarks ære 
konservative Folkeparti og frem mod nye tider bære, 
dets ungdomsbevægelse spil- Snart skal kampsignalet lyde 
lede ingen rolle før 1932, det støvlen trampen over jord, 
var bare en overklasseklub. de skal mærke, vi er stærke, 

En stærk fløj af det kon- fra i dag er gaden vor, 
servative parti saa med stor Kammerater ltd paa gaden, 
Sympati paa udviklingen i før de bygger barrikaden 
Italien og Tyskland,· og en Kammerater ud paa gaden, 
af partiets ledende folk, Ole Sejr for den, der kæmper bedst. 
Bjørn Kraft, skreven bog 
med titlen: 

«Fascismen». Den blev til 
efter grundige studier i Ita
lien og er vel den bedste 
analyse af den fascistiske 
stat i sin blomstringsperiode 
overhovedet. 

En meget dyktig organi
sator og en stor folketaler, 
var en journalist ved navn 
Carsten Raft. Han var Natio
naltidendes udsendte med
arbejder i Berlin. 

Luren kalder kammerater, 
om vi falder kammerater, 

(forts. s. 14) 

langt navn, som stod for Efter sin hjemkomst til 
Danmarks National Socialis- København organiserede han 
tiske Arbejderparti. den konservative ungdoms-

Det var lige tysk nok i sin bevægelse, saa den fra nogle 
optræden og fik derfor ikke faa tusinder i løbet af et 
den udbredelse, som ideerne par aar talte mere end 
og tiden begunstigede. 30 000 aktive unge, og med I Først i 1939 fikk partiet 3 et slag var den blevet Dan
mandater i Folketinget ud af marks stærkeste politiske 
149. ungdomsbevægelse. 

Minner ikke dette om bildene fra I 
Nasjonal Samlings oppmarsjer? 

«På et loft i Majorstustrøket 
har jeg liggende et nr. av Dag
bladet fra dette år. Dette men
neskekjærlige, humanistiske or
gan lar der sin gamle medar
beider Anton Beinset anmelde 
Berggravs skrift. Berggrav ble 
karakterisert som «silkefront
mann». Fordi han gikk imot 
dødsstraffen. «Silkefront» var 
etter 8. mai 1945 et av de mot
bydeligste ord man kunne bruke 
om mennesker. 

For noen år siden ble den 
dødsdømte Caryl Chessmann pla
sert i den elektriske stol. Da 
gråt Dagbladet på lederplass 
over barbariet i USA. Den så
kalte folkeopnion hadde nemlig 
svinget en tanke siden 1945. 

Akk, Dagbladet som skal være 
mer moralsk enn Vårherre selv. 
I sannhet anstrengende. «Alltid 
foran». I 1945 hadde avisen 
sjansen til å være en smule for
an, i humanitetens navn. 

Men tilbake til den annen hu
manistiske moral profet, eksper
ten på å gi mennesker attesten 
«varig svekkede sjelsevnen>. Han 
går jo ikke løs på sine lege
kolleger uten en viss basis. 

Den 5. februar 1946 under
tegnet han et dokument om 
Knut Hamsun som han hadde 
hatt til observasjon. Der står 
det: «Vi anser ikke Knut Ham
sun som sinnssyk. - Vi anser 
ham som en person med varig 
svekkede sjelsevner, men antar 
ikke at der er noen aktuell fare 

Professoren som vurderte Ham
sims manglende dndsevner - -

for gjentagelse av straffbare 
handlinger.» 

Tore Hamsun gjengir i sin 
bok om faren en del av Gabriel 
Langfeldts samtaler med Knut 
Hamsun. Professoren stiller 16. 
oktober 1945 spørsmål som dis
se til den gamle dikter: 
Langfeldt: 11 x 12? 

Hamsun: A, jeg har aldri 
kunnet regne, professor, en gang 
hadde jeg regnet fra meg 5000 
kroner, og en annen gang reg
net jeg til meg 1000 kroner. 
Enda jeg har stått i butikk i 
barndommen. 

Langfeldt: 7 x 9? 
Hamsun: 63. 
På sådan vis kunne profes

soren slutte at Knut Hamsun 
var en mann med «varig svek
kede sjelsevner». 

Jeg spør i enfold: Hva er 
humbug og uverdig taskenspil
leri hvis ikke dette er det. Hvor
for dette humanetiske hensyns
fulle vrøvl i stedet for å la den 
gamle dikter stå til ansvar for 
sine handlinger som enhver an
nen? Det hadde også passet 
ham bedre å sitte i fengsel enn 
i Psykiatrisk Klinikk. 

Etter at denne attest var ut
stedt, kom den gamle dikters 
verk «På gjengrodde stier», 
som viste at han var den samme 
som hadde skrevet «Sult», «My
sterier», «Markens Grøde», Au
gustserien og alt det andre. 

Alminnelig utrustede mennes
ker ville holde munn til evig 
tid etter en slik brøler. Men 
Gabriel Langfeldt driver på. 
Han regner vel med at folk har 
en meget kort hukommelse.» 

* 

KRISTNE VENNER 

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. 
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SIDE 10 FOLK OG LAND FREDAG 8. MAI 1970 

Tabnbak=-ruuneu For ungdommen -
(Forts. fra side 4) I vel fastslå at de venstreradi-

(Forts. fra side 8) etterforske og skrive om påskrifta mi på brevet viser at lemer med å kontrollere kaIe ikke klarte å påtvinge 
situasjonen ikkje var uviss, grunnen til at mobiliserin- eg har sett det, så kan vel ikkje 
men eintydig.» (l) gen uteble i Norge? Koht det ha noka anna forklaring enn 

- - - «Om ein vil, kan skriver på side' 7 i «Frå at eg hadde glømt det. 
ein seia at den tyske inva- skanse til skanse»: Sia eg ikkje var i Noreg da 
sjonen kom heilt uventa på «Det hadde vori ei slit- kapitulasjonen gikk for seg, kan 
Koht. Ein kan og ~eia kom sam tid for meg, heile tida eg vel ikkje ha sett dokumentet 
like uventa på J{oht som på ifrå krigen braut ut den 1. før ein eller annan gong efterpå. 
diplomati og etterretnings- september 1939. Det hadde No i det minste veit eg ikkje 

ungdommens livsførsel. 
Man kan vanskelig legge 

skylden utelukkende på de 
unge, foreldrene er minst 
like meget å laste for utglid
ningen. 

* 

teneste hjå stormaktene. vori å gå på vakt ustanseleg, meir å s,eia om dette. DISKRIMINERING AV HVEM? 
Begge ut segnene er fullt for- natt og dag, helg og ørke, - Vyrdsamt Rasediskriminering er 
svarlege,» - - liksom balansere på line Halvdan Koht.» blitt et begrep mange bru-

arendalittene den sensur de 
ønsker mot «fascistfilmer» . 

.Vi har hatt mange forsøk 
fra SUF's og marxist-lenin
istenes leir på å dirigere 
folks mening om dette og 
hint, med god hjelp også 
fra «borgerlig» side, men 
ennå har de et godt stykke 
igjen til målet. 

På den ene side var det mellom krigsmaktene, sten- ker i utide. Vi nordmenn vil 
«klokt» av Skodvin å drive dig med ange for å bli driven Vi skal ikke knytte flere svært nødig ha ord på oss N' E 
panegyrikk med Halvdan inn i krigen.» Side 9: «Så bemerkninger til dette enn for å diskriminere noen, og aSJonen uropa - -
Koht, (side 105): «Halvdan kom krisa den 8. april. Eg å peke på at Koht «interes- spesielt ikke negre. 
Koht har sjølv skrive om var som vanleg tidleg oppe sant nok» betegner det som Jeg fant et leserbrev i Dag- (Forts. fra side 4.) 
den historie han var med om morgonen. Eg brukte man så iherdig har søkt å bladet under tittelen «Dis- krøble Europa efter sitt fir
på å lage i aprildagane. Han kvar dag å stå opp 6.15. redusere til en sølle kapi- krimineringstaktikk», hvor kantede menneskesyn. En
har gjort det med større ro Men før eg hadde klædd tulasjon bare for 6. divisjon det tydelig redegjøres for keltstats-isolasjon gjør mak
og sikra re metode enn svært meg den dagen, kom det ein «kapitulasjonsakta frå gene- hva denne angsten kan føre tesløs i våre dager. 
mange andre.» mann frå Utenriksdeparte- raI Ruge.» n Men vår Nasjon Europa 

Ja, skulle ikke den koht- mentet ut til heimen min på l innsenderen hadde hørt av skal heller ikke bygge på 
ske historieskrivning være Fornebu og hadde med seg SKODVINs FANTASTISKE en pike at mange av negrene EWG's ensrettede plutokrat
bedre enn det kriminelle den meldinga som den bri- KONKLUSJON OM 9. APRIL i Norge spiller på unge jen- doktriner. Målet må først 
«rot» han laget dengang - tiske og den franske sende- «_ _ Men om ein nå ters angst for å bli beskyldt og fremst være en samlet 
sett ut fra et nasjonalt stats- mannen hadde kome i de- likevel spør etter. dei utven- for rasediskriminering for å militærmakt like sterk som 
samfunn, hadde det vært partementet med, om at den dige, lettast synlege føreset- oppnå det de vil. supermaktenes, en økono
ille. britiske regjeringa hadde nader for at krigen kunne For å undersøke forholdet misk samkjøring som også 

Ja: han har skrevet med lagt ut miner i norsk far- koma, både til Europa i det nærmere, spurte samme kan sikre vår verdensdel ved 
fast hånd, og bare tilstått vatn så tyske malmskip ik- heile og til vårt land, så er mann en neger han kjenner kommende kontinentale 
det som i lengden ikke kun- kje skulle sleppe fram der. det ein som ruva over alle om dette medfører riktig- storoppgjør, en koordinert 
ne skjules, selv uten upartisk Dermed var da det tiltaket andre i 1939, og som gjer het. Denne farvede innrøm- biopolitikk som effektivt 
rettslig undersøkelse. Koht gjort ~om m~tte egge tyska- det ennå: met åpent og ærlig at så var biho~der og r~nholder vår 
skjønte så inderlig vel hva ran~ til. mottiltak, - om det Hitler tok gjerne krigen i tilfelle og vedgikk at han nordIsk-europeIske egenart, 
han hadde vært med på, men da IkkJe kunne lu~kas for bruk, både som politisk mid- «ofte hadde skaffet seg sen-log en åndsb~tinget kultur
dette kan selvsagt ikke kom- C:SS av avvende. slIke ~ot- del og i staden for politikk, gehyg"ge ved hjelp av denne front som drIver ut kræm
me med i Skodvins skjerm- tiltak o med ~raftIge rådgJ~~- - og han hadde makt til å taktikk». Dette er grei tale! mer- og nomadeånden og 
ende historiesortering til der. pa vår SIde.» (Se moblh- gjera det. Andre prøvde å Våre massemedia har så fordrer en ny, heroisk kunst-
gunst for de makthavende se~ng~n som uteble).. . hindra dette, med liten lenge innprentet oss veder- vilje. 
skyldforskyvere. Koht ante e~lsene for at tegmngen framgang, og med mange styggeligheten ved at enhver Det er så langtfra selvmot
at før eller siden ville tam- var d lar ~or l al.le vedkom- ~istak. Kva vert ~å hovud- kv~nne f~ler seg mora:lsk for- sigende for en nasjonalbe
pen brenne for hans ved- m~ ~t e~-Jo e1:0 ' d mntrykket av delra verk- plIktet tIl å krabbe tIl sengs visst høyreradikaler å kjem
kommende! Vi henviser her 'n ~ ~nne lC?::me ~e t semd - freistnaden, eller med de negre som ønsker pe for et samlet Europa. 
til Kohts brev av 29. novem-- ~o~re:S:;:pse~r~:j~d;eO~a r~- mistaka? det for ikke å «diskrimine- Fordi våre ideer er virkelig
ber 1940 til redaktør Andre- daktør Melsom i september «Vi treng ikkje spørja hy- re» dem. J?ette vet de farve- hetsnære og helhetsbevisste 
as Friid. «(Det var forutset- 1963 sendte ham dette brev: potetisk her heller. Vi kan de og ve~l.ohgSåt å benytte er det nettopp bare på vårt 
ningen at Friid skulle opp- hal da oss til ei realistisk seg av mu 19 e en. grunnlag Europa virkelig 
bevare Kohts forsvarsskrift vurderI'ng av kJ'ensgJ'ernI'nga- Jens H. kan samles. Liberalernes og 

o • «Separat har vi tillatt oss å 
mot klagemal «som eg em d D k l ne, og slå fast at del' hadde teknokratenes mål - Fa-0'1 f oversen e em et e. semp ar av 
gong skal sta tI svars or,. o • Ik det l' Sl' makt å bøye seg, aO «GREEN BERETS» VIST brikk-Europa - kan aldri 

f h · t' SIste nummer av var aVlS (Fo 
anten det no blir or IS ona L d)'d h svara J'a, å gJ'e etter for det UTEN BRÅK realiseres fordi det er (et 
eller for ei» domstol av eit- og an ,l et vi envis er til t k) Ut . d 

lederen på side 3 «Nemesis». tyske kravet.» Omsider har den omstrid- gro es OPIa, men e 
kvart slag.» (Uthevet her.) Den kommer inn på Deres be- «Den overtyding og den te filmen «Green Berets» gjør ubotelig skade i sine 

Se side 62, nederst, i en nektelse (under bevisopptak i holdning som gjorde deira hatt Norgespremiere. Aren- forsøk på å nå det. VI deri
vederheftig norsk histori- Sk k k . 94) o h fattige men stolte nei mog- dal ble stedet for '<prøvefore- mot vil ikke, kan ikke, gi 
kers arbeid, som det er på- "anc esa en l 1 7 av a a l dO' avkall pO fid' h t . 

sett kapitulasJ'onsavtalen av 10. eg, en er, fra no.rsk side. stillingen», da mange ventet a mang o 19 e en l 
tide at Skodvin tar til møns-I - d . k t . j'uni 1940, tiltross for at De sett, det. sentrale l det VI, bråk og demonstrasjoner en europels e s amme, VI 
ter forsåvidt: Dr. Nils Ørvik: o tt å . med Deres navnetrekk på av- summansk k~llar bakgrun- hvis den ble satt opp på ma ne opp g sammen 1 
«SIKKERHETSPOLITIK- t l h . 'lk' D nen for 9. apnl.» programmet l' større byer, den utstrekning det er nød" KEN 1920-1939. Fra histori- a en ar gItt t1 jenne at e d' fOb d 

har sett den Je nfør forø r' spesl'elt Oslo. ven 19 or a evare enne 
en til 9. april 1940. Bind n. . v v 19 mangfold' h t tt l tt 

NATIONEN for 29. mai 1948. Professor Ottar DAHL om Premieren forløp uten 19 e ,re og se 
VERN ELLER vakt?» t t It b t tt f for å bevare Europa og la 

Vi vil også minne Skod- Da så mange av våre lesere «objektivitet» i historisk IS. ørre ~mu er, or se. ra det utvikle seg på sitt med-
vin om denne ekte vitenska- har gitt uttrykk for at de stiller forskning tIlløp til demonstrasjoner fødte grunnlag. I denne 

l'd b k seg helt uforstående til denne av noen venstreorienterte 
pelige og bunnso 1 eos h dlf' . d 'k' o • Professo.r Ot.tar Dahl skrev ungdommer. Sa o forestl'III'n- sammenheng er jo også motto for alle dem som ikke en ese, mner VI et fl "t1g aNd k b t b'tt l·t 

gi Dem anledning til å fremleg- 1 en kromkk l DAGBLADET gen resulterte ikke i ødeleg- or ø are eIe l e 
har løftet militære våpen til 30 . b tt d t ge Deres versjon av den. Vi vil .. april 1969 denne konklu- gelser eller skader av noe sprmg re ,men og e 
Norges forsvar: selvsagt gi Dem den spalteplass sJon: slag. springbrett. Spranget blir 

«Det folk som ikke vil Id . f Il t d' o t d . De trenger. ... Man kan selvsagt ikke a rI u s en 19, var ne-
bære egne våpen må snart H t k f t d . l' k l Vi hører gj' erne fra Dem i .« IS. or. IS , e o opp a mnger uten videre sammenligne det arve e nasJona e-Jeg an a -
bære andres». En fri norsk d' kk d Så l sakens anledning. vIl alltId mnga som deler av politiske klima i Arendal rI ryes me . enge 
versjon av Vegetius: «Qui Med hilsen framtidsorienterte hand· med f. eks. Oslos, men like- det står fast, kan vi få et 
desiderat pacem praeparet Odd Melsom.» lingsprogrammer og som ar- livskraftig og blodfriskt NA-
bellum.» gumenter i politiSk debatt. SJON EUROPA. 

At den tyske invasjonen Utenriksministeren fra 1940 Men man kan ikke kreve at verdi og svekker kravet om Øystein Ulv 
kom like uventet på Koht svarte da: historisk . forskning uteluk- empirisk kontroll. I denne _____ .. _____________ .,. 
som på diplomati og efter- ken de skal legitimeres ut forstand er et krav om «ob· 
retningstjenesten hos vest- Lysaker, 16/9 1963 fra en slik funksjon. Man jektivitet» en nødvendig del Tannlege 
maktene - skriver Skod- Herr bladstyrar ! kan heller ikke tillate at hen- av selve forskningens be- M ART I N KJE L D A A S 
vin enten mot bedre vitende Når eg ein gong har sagt at syn til historiske teoriers grep.» -
eller fordi hans viten ikke eg ikkje hadde sett kapitula- bruksverdi trenger til side - Ja, just det! 
er bedre. Når tør Skodvin sjonsakta frå general Ruge, og spørsmål om deres sannhets- A.L. 

Karl Johansgt. 23 - IV, tilv. 
Telefon 33 49 00 
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FREDAG 8. MAI 1970 FOLK OG LAND SIDE 11 

Legenden om det nprovoserte. • Notoriske kjennsgjerninger 
(Forts. fra side 8) 

d Løberg selv erklærer på , ' 
(Forts. fra si e 7) I av engelskmenn og fransk- annet sted i bladet at «Dom- (FOtts. fra sIde ~) norske geistlighets støtte og 

seg med de vanskeligheter menn - - i de norske hav- men vil få stor betydning med land, og ville ~el og~å velsignelse og med en annen 
Sverige gjør for de planlagte ner - - og viste oss klart for de yngres syn på kri-I av and~e g:unner gjerne tII- stands absolutt uunnværli
aksjoner i Skandinavia un- at en landsetting var plan- gen», og det håper vi også. bake t~l Sitt eget. Da ve.,r- ge, helt avgjørende og for 
der påskudd av hjelp til lagt i overskuelig fremtid. Ellers innrømmer Løberg at denskrl~en nærmet seg sm all fremtid uforglemmelige 
Finnland og med hva det Dessuten fikk vi også poli- «alt» om den (krigen) kan avslu~mng,. ble spørsmålet assistanse, uten større vans
kan gjøres for å få Sverige tiske efterretninger - - De diskuteres, men vi har nå om hjemreise aktuelt. kelighet den planlagte ak
mere føyelig. Okkupasjonen bekrefter alle at påskUddet fått bekreftet at det er noe De for~tod, at de kunne sjon efter programmet. 
av havner i Norge synes ik- om Pinlandshjelp i striden som må stå fast. Det er klart trekkes til ansvar. Hvordan De opptrådte også under 
ke å by på vanskeligheter og Finland-Russland spilte en at diskusjonen vil fortsette, nu enn domstolene var be- aksjonen som representan
Daladier håper at man gjen- viss rolle, og det ble også men rent historisk (!) har sa!t eller .kunne bese!te~, ter for den norske stat og 
nom en slik aksjon og med omtalt faren for at England vi fått fastslått en del ting.» matte rømlmgene få maJ<?rI- ble ikke forhindret fra å 
allierte tropper ved Sveriges nettopp under påskudd av Vel, dette e'r jo også en teten av det norske folk til å gjøre det. 
grenser også kan få dette Finlandshjelp ville foreta en art løbergs frisinn. Nok kan tro, a! de ha~de ha~dlet rett, Norske og utenlandske vi
land til å medvirke. Det he-I kaldblodig (eine kalte) be- vi diskutere, men det lø. eller I det mmste tI~ å glem· tenskapsmenn, rettslærde og 
ter i skrivet, som altså ble setteise av Norge - - I det bergske syn «må stå fast». me at de hadde gjort noe fagfolk av f~rste, klasse har 
godtatt av Nlirnbergtribuna· videre forløp av mars kom Å, nei, er det noe som galt. steJ?~let a!~sJonen 30~ retts· 
let: det en mengde nye efterret· «må stå fast» når det gjelder D d d t'l b ~t k·k. strIdig. I:Iv~ ~ntagelIg en-

«Sveriges godtagelse er en ninger. I mellomtiden var høyesterettsdommen, så er ked: ~!I a~~il~:~ør:t p~a~la hvedr ha kb tIl Jfurhlstl'dSOt m ha år 
forutsetning for enhver di· affæren med «AItmark» inn· det dette at noen historisk i overensstemm~lse hermed, un ersø O! o e, ogs 
rekte intervensjon fra de al- truffet.» . avgJ'ørelse representerer den O' ft " uten andres hjelp selv vetat Om det Videre forløp nev . °b e er manges memng ene den er 
Herte i Finland - - 4. Bare . Ikke. Hvorledes skulle den og alene av denne grunn Ud' k' t 
en omstendighet gir noen ut· 'I nes et dokument fremlagt av kunne det? k . t 'l d ' n er a sJonen er s ore 
sikt til å endre den svenske forsvaret med opptegnelser' e~, a sJon mo Q.e an smenn verdier, både ideelle og rna· 
regjerings holdning: det vil- av øverstkommanderende, Så det er nok klart som av hvem .d~ ventet den skar· terielle, rettsstridig skadet 
le være vissheten om at de for den franske hæ:r:, gene· Løberg sier at «diskusjonen peste krItikk, og s?m. der· og tildels uerstattelig øde
allierte var istand til il yde raI Gamelin av 10. 3 .. 1940: vil fortsette», slik vi bl. a. for m~tte uskad~hggJøre~, lagt. 
Sverige en umiddelbar og «.Med begynnelsen av flendt· gjør det i dette nummer. en akSjon !Ielst sa grundl~ Makthaverne i Norge har 
virksom hjelp mot de tyske llghete~e (30. 11. 193~) mel· a.t den ogsa forebygget krI- allikevel tross inntrengende 
motaksjQner __ Den fak. lom Fmiand og SovJetsa~· " ... ____ -.-......... ____ ......... n ... tikk fra .alle andre og for henstillinger ennu ikke en-
tiske tilstedeværelse av inn. veldet har de franske og brI· ANNELlESE PAROW albfre:~g.. t 'kt t'l gang gjort så meget som en 
satsberedte stridskrefter ved tiske regjeringer bragt til TANNINNSETNING å n: de~te ~~g~~d ~~!ln a~ min~ til i sakens anledning 
den svenske grense ville væ- uttrykk siJ:l vilje til gjennom Trondheim . . Id dItt å VIlle foreta seg noesom-
re det eneste middel til å levering av flymateriell og Gisle Johnsonsgt 5 v/Lade-I gtJe ~nt e ov og trde t' men helst. Det norske folk har i 

våpen ao b' g F' Id' - I s ,or meressE' av a e nors· t t k t:> h' d påvirke Sveriges avgjørelse . rm e. m an moen kirke - Voldsminde k f Ik kIlt t d t snar. e var ,.~r un re unn· 
på en gunstig måte. 5. Beset. vl.rksom og !ask hjelp --: - eos u e ro a e lqtt å reagere mot den visst· 
telsen av de viktigste norske SIden 16. Januar arbeIdet ___ ............ ____ -.-......... ___ .... n~ttopp var rettens vei de nok interessanteste, største 
havner, landsettingen av de d~n franske., ove~kommando gikk. og styggeste skandale i sitt 
første avdelinger av allierte pa den al~mnelIge plaI! ~m Narvik - - Winston Chur- De foretok plutselig et lands historie. 
stridskrefter i Norge, ville en væpnet mterve~s.~on I Fm- chill tenker seg å la en flo- uventet lynangrep, overfaIlt Mange er de nordmenn, 
gi Sverige den første følelse I ~aI?-d - - San:tI~lg skulle tilje bestående aven krysser og arresterte uten noensom- som i forbindelse med denne 
av sikkerhet. Denne opera- I tilfelle av forsIktIghetsher:' og noen torpedobåter vise helst rett og uten noensorn-I affære kan, og vil, bH navn· 
sjon måtte uttenkes uavhen- syn havnene og flyen? pa seg foran Narvik og raskt helst respektabel nødvendig- gitt, avslørt og degradert. 
gig av Finlands hjelperop og ?-en no::ske vest~yst brmges kaste iland tropper i batal- het mange tusen sagesløse Jo lengere det varer før 
utføres innen den korteste I de allIertes beSIddeise. Pla· jons styrke.» menn og kvinner oe: kalte den rette reaksjon inntref
frist - - 8. - sterkest mu. nen forutsatte dessuten - Og endelig forelå det føl- sin således påbegynte, fra fer, desto større blir skan
lig britiske troppeavdelinger, - at o:r;>erasj.onene ~uligens gende om vedtaket til 6. mø. først til sist helt igjennom dalen, skammen og skaden. 
som i nødvendig utstrekning ble utVidet til Sverige og at te av det allierte øverste lovløse og rettsstridige ak· Kjennsgjerninger kan ikke 
understøttet av franske av· malmgrubene i Gallivare - råd av 28. 3. 1940: «Det øver- sjon «rettsoppgjøret med utryddes. De fortsetter å ek
delinger, må straks utlastes ble besat! - - :,\pningen av ste råd er enig om følgende: landssvikerne». sistere og vedblir å virke. 
i de besatte havner og leg- en nordisk krI~ssku.eplass 1. At de franske og britiske De oppnådde derved ad- Vil det norske folk bevare 
ges i kaserne.» byr, sett fra krIgførmgens regjeringer mandag 1. april skillig, l?e oppsiktsvekkende sin enhet og selvstendighet, 

«Altmark».affærenomta- ~tandpunkt, på fremragende skal overlevere den norske arrestasJoner, massetrans· må det for sin egen sunn· 
les så kortelig hvoretter mteresse.» og den svenske regjering en porten av arresterte, opp· hets skyld i tide skaffe de 
man behandler' den videre I et møte av skandinavia· note __ b) Enhver eksklu- rettelsen og opprettholdel. foruret!ede oppreisning og 
utvikling. kommisjonen (!) til det in- siv politisk avtale som Sve- sen av «fangeleIre» og frem· erstatmng. . 

Først etter affæren med terallierte militære studie~t- rige og Norge vil kunne slut- for alt s,elv trylleformele~, Jo før det skjer, desto 
«Altmark» som var en klar yalg 11. 3. 1940 sa Churchill te med Tyskland, vil av de ~et klØktl!? utspek~lerte, hIt- bedre. 
britisk krenkelse av Norges Ifølge refera!et: «Første allierte regjeringer bli an. til he!t ukjente og I høy grad Den dag kan komme, da 
nøytralitet uten at Norge Lord. (Chu.rchlll) holdt det I sett som fiendtlige handlin. ~ystIs~e navn, som. de ga det er for sent. 
satte seg til motverge, nem. for tilrådelIg først og fremst, ger __ d) De allierte re- ~m akSJon, alt dette blbrakte Et folk, som rolig lar en 
lig 1. mars 1940 godtok Hit. å opptre med kraft foran gjeringer må gripe til til- l~ke bare den mest overfia· slik .skandale som «r.etts-
ler planen «Weserlibung» _ svarende forholdsregler for diske, men den aller størs- oppgJø!et. med landssvlker-
«når stillingen i Skandinavia å sikre sine interesser hvis te de! av det ~å forhånd ~e» blI Sittende på seg, er 
krever det.» Herom sier Rae· den svenske og den norske av heusen bearbeld~de nors- I~ke resp~ktabelt og antage-
der: «Anvisningen forelå 1. regjering skulle nekte, trek- ke folk den oppfatmng at de lIg heller Ikke !ev~dyktig. 
mars 1940 og ble meddelt ke tilbake eller innskrenke arre~ter.te o~ forfulgte nød· ChrIstIan Bekker 
de tre Wehrmachtsdeler. I handelsleveranser og den vendlgvls mate yære forbry· ,. . .,.._ . .". ...... ..,.. . .,. . .,. . ..,.. . .". . ..,.. . ..,.. . ..,.. . .,.. 
mellomtiden var det nå inn· handelstonnasje som de al- tere,. og at de tilbakevendte Månadsbladet 
løpet en meget stor mengde lierte regjeringer anser for rømlmger, som arre~terte og FRIHUG. 
av efterretninger som kunne ubetinget nødvendig for forfulgte dem, følgelIg måtte 
legges til grunn ved bearbei· krigføringen __ 2. Efter være hedersmenn. Og de~, Upolitisk og romsynt or· 
deIse av anvisningen. Ef ter- denne note skal 5. april hva enten. den. voldsomt 11- gan for sunn og nasjonal kul. 
retningene stammet nå, for. mineleggingen av de norske denskapehge lve~ og den tur, med artiIdar om helse· 
uten fra kaptein Schreiber , territorialfarvann __ følge' blodtørst, som disse nu la og samfundsspørsmål, spa-
også direkte fra Quisling 3. - - skal operasjon «ROy-l for dagen, kom av omhu nandefylgjetongar,diktm.m. 
(da Quisling på dette tids- al Marine» begynne 4. april for det folk, som de :uten Fritt ordskifte om dei mest 
punkt var syk og senge- og luftaksjonen 15. april.» I tvang fra noen kant I fao ulike emn~: - Arspris kr. 
liggende er det vel ret· Først efter disse hendelser rens stund hadde forlatt, 30,,-. PostgIro for bladpengar 
tere å si at de stammet fra 2. 4. 1940 beordret Hitler I eller av noe annet! ~O 8.21. Prøvenr. mot kr. 2,50 
Hagelin, som brukte Quis- gjennomføringen av foreta- De fortsatte efter denne I I frIm. 
lings navn) - - og disse gendet «Weserlibung» 9. ap- virkningsfulle innledning I Utgjevar: Erling Seim, 
efterretninger vedrørende de ril 1940. I sitt foretagende og gjennom- K inn 
forarbeider som ble utført Raeders forsvarer dr. Stahmer. (Fortsettes førte så med nesten hele den ~.,..~...,....,...., 
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elske utenriksminister om bilutskrivning. Hvis den nå. 
at England ville komme på.budte mobilisering skri
Norge til hjelp, likeså gjen- der frem, tør vi ikke si mer Hva Høyres Centralstyre 

~A_ nom den franske sendemann enn at halvparten av infan-
'~-(Forts, fra side 5) gjeringen var litt i tvil» heter om at de franske minister- teriregimentene vil kunne 

Det er ikke rart at Høyre det ellers, «men erkjente at råd hadde hatt møte og ved- mobiliseres noenlunde efter 
protesterer mot dette og i dette tilfelle måtte sikker- tatt at Frankrike ville sende programmet. Artilleriet og 
skriver at «Kohts opplysning heten komme i første rek- hjelp.» kavalleriet står bedre, dem 
om full mobilisering må be- km)! En får vel si at dette var vil vi kunne regne med å set-
ro på en misforståelse, Den Brosjyren understreker el- et stivt stykke på bakgrunn te opp. Det ble meldt i riks-
mobiliseringsordre (hvis det lers meget sterkt at Ny- av den aksjon mot Norge telefonen med det samme 
da går an å kalle det noe gaardsvoldregjeringen ingen- de sistnevnte makter alle- jeg kom her, at av jernbanen 
slikt, vi ville heller kalle det I lunde fikk noe tillitsvotum rede hadde satt igang da kan vi nu kun betrakte Ha-
innkallelseordre~ Vår be-lav Stortinget da det ble med- tyskerne kom dem i forkjø- mar og Drammen distrikter 
merkning) som ble overrakt delt i annet møte på Hamar pet! Det er også typisk at for inntakte. Drammen må 
generalstaben, - og først at den ville søke avskjed. det var Hambro som ønsket man dog si transportmessig 
klokken 3.45 om morgenen, Også da var det den geskjef- dette opplyst da stemningen sett er nokså innesperret, 
av statsrådene Ljungberg og tige Hambro som uttalte at var for å forhandle med tys- Altså også for transportve-
Trygve Lie, gikk, efter gene- i den foreliggende situasjon kerne. Men, i brosjyren he- senets vedkommende vil vi 
ralstabsjefens, oberst Hatle- «kan eller bør» ingen ny re- ter det videre: få store vanskeligheter. Jeg 
dals vitneprov i Quisling- gjering oppnevnes i det øye- «Men efter hva president tror nok man må si at uten 
saken, nettopp ikke ut på blikk man har å treffe val- Hambro opplyste i sitt nes- kraftig og øyeblikkelig inn-
«full mobilisering», men en get mellom en kapitulasjon te innlegg, (statsministeren gripen fra vestmaktenes si-
såkalt «stille mobilisering» like overfor en fremmed var enda ikke kommet til- de ser det ikke lyst ut. Når 
med 11. april som første mo- makt eller en etablering av stede), var regjeringen nu jeg taler om inngripen fra 
biliseringsdag. Og bare en ytterst innviklet krigstil- nærmest kommet til det vestmaktenes side, kan man 
del av divisjonenes styrke stand i landet. Det var altså Både statsminister Nygaardsvold standpunkt at man burde ikke helt sette det ut av be· 
skulle mobiliseres. Og den- ikke foretatt noe slikt valg, og foYJt';J/'sminiJter. L!U~lgberg 111- prøve å forhandle med tys- iraktning, at hvis de griper 
ne innskrenkning ble fast- Ellers er det karakteristisk talte seg svært pewmlSttsk og s)'n- kerne. Og efter en konferan- inn herså.nn som de må. gjøre 
holdt tiltross for general- at det ikke ble stemt over tes det var best å forhandle med se mellom Regjeringen, Stor- for å. få. tyskerne ut igjen, 
stabssjefens inntrengende Hambros forslag, på samme tyskerne. tingets president og visepre- så blir altså vårt land krigs-
krav om full og øyeblikkelig vis som da det senere gjaldt, sident, hvor også Mowinckel, skueplass» 
mobilisering.» «Elverumsfullmakten». Og I (! ~ ~resident Harr:bro var Moseid og Sundby var til-

En skulle tro at det må· av den grunn reiser Høyres I emg l dette: «Stortmget be- stede, og hvor det var en- - - -
stå ellhver khrt __ selv sam- Central styre altså innsigelse krefter al~ne (uth~vet av stemmighet på alle punkter, Og statsminister Nygaards-

mot at dette var noe tillits- oss) ved sm beslutnm~ d~n var det besluttet å sende et vold var enda mere pesse
tidshistorikere og norske votum: «Det fremkom ingen generelle, adgan~ RegJerm- telegram til ekspediSjonssjef mistisk: 
rettsinstanser - at når en innsigelse og dermed ansåes g,en h~r I den tId da Stor- Johannesen om å meddele 
ikke ville gå til full mobili- dette forslag enstemmig ved- tmget Ikke er samlet.» den tyske minister at spørs- «Han begynte med å min
sering, men nøyet seg med tatt. Men det ble altså ikke At .en under en.hver om- målet om underhandling ne om at regjeringen om 
å supplere nøytralitetsvernet direkte votert over det, og stendighet heller Ikke ~a<;l- skulle bli forelagt Stortinget natten avslo det tyske krav. 
med endel nye avdelinger de tenkt seg noen femang d d Han mente at det var riktig 
her sørpa· og dl 'rekte avvI'ste det var jo på ingen måte I ' . . me e~ e:ig ~var sent iaften t d . ddt d (Ut 

det som det senere er blitt fullmakt tIl å lage allIanser, eller tIdlIg Imorgen og at a en gJor e e a. -
generalstabssjefens krav om omtalt som, nemlig at. Stor- straffelover ,og fortsette en man forutsatte at kampen' hevet av oss), og selv om 
alminnelig mobilisering, så tinget hadde gitt regjeringen avsluttet .kng fra ';ltlandet stanser i mellomtiden.» man senere skulle komme 
kan bakgrunnen for det ba- Nygaardsvold et enstemmig a:v, fremgar av stortmgs~re- til andre resultater trodde 
re være at man ingen tanke tillitsvotum.» sIdentens , sluttbeI?erknmg han at svaret og den kamp 
hadde på å føre krig mot ,ved dette SIste stortmgsmøte Ljungberg om den militære' som var ført var riktig. Men 
inntrengerne, muligens også Det var altså Ikke bare før 1945 igjen: «Dette møte situasjon det hadde ikke kunnet unn
med en bakgrunnsviten om «Elverumsfullmakten», <;let er hevet, og Stortingets for- Herom opplyste statsrå- gås at man nå fikk overveie 
at britene var påvei for å senere ble skapt forvlrrmg handlinger er utsatt inntil den «at i Oslofjorden var det stillingen. Og stillingen var 
okkupere No!'ge. omk::ing. Om den beretter nærmere kunngjøreise og bare Bolærne som var in- den at hele vår kyst, de vik-

Den norske general Lind- brOSjyren ~llers klart nok innkallelse, som forhåpent- takt. I Oslo hadde tyskerne tigste punkter på kysten, vå
back-Larsen har som nevnt at det da Iallfall fremkom. lig vil kunne skje i løpet av helt makten. Hele Akershus re store byer og våre beste 
i en artikkel i forrige num- iI?-nsigelser og at det på, ba· de aller første dager,» var besatt. - Og så sa han: havner var i fiendens hånd 
mer anført at forskjellen SIS av hva da ble anført Ikke Det kan ellers ha sin inte- H l d tt k og tyskerne allerede hadde 
mellom de vestalliertes pla- fantes nødvendig å votere resse å slå fast at det brosJ'y- lt«. e eå he lte angrePk °dm samlet store flykrefter og 

t N t k l t t ' f t • I a sa s e overras en e l tt k k ff fl ner mo orge og ys ernes over en se vsag mg as - ren beretter om bade stats- (l) t . h k t e unne s a e ere,-
var dette at de førstnevnte satt i grunnloven. Eftersom og forsvarsministers bedøm- . a. VIn ver e~ hranspor~- at Oslo var besatt, - at 
eventuelt bare ville besette det fremdeles synes å råde meIse av utsiktene til å føre rr:esslg e er me ~n~yn til tyskerne kunne oppheve 
visse punkter, mens tysker- tvil om hvorvidt «London- krig eller til overhodet å tlop~er hadde n.ok tIl a kun- evakueringen og mobiliser
ne vil okkupere hele landet. referatet» eller «Stortings- o tth Id l' ne gJøre effektiv motstand ingen. (Uthevet her). Videre pp re o e noe som Ig- noe sted (Uthevet av oss) 

Dette stemmer ikke så bra dokument nr. 2 av 1945» er ner en ,regjeringsmakt faller .. " at Regjeringens og Stortin-
rned Høyre-brosjyren, hvor korrekt, skal vi efter brosjy- temmelig !2'odt sammen med Angr~pene kom JO samtIdl~ gets stilling var temmelig 
det heter om regjeringens ren gjengi de bemerkninger det Hewins har anført i ar- på sa mange sted~r at ':1 prekær. De måtte være be
svar på det tyske ultimatum som falt da Hambro frem- t'kk l' 'FOI K OG måtte være fullt krlgsmobl- redt til å vandre videre, de 
at Koht skal ha sagt til satte sitt forslag: ~AN~se~~en. l .," liserte på forhånd ,hvis vi kunne neppe bli natten over 
Brauer at «krigen alt var . l gJengIr. skulle kunne utrette noe der. på Hamar. Videre at Regje-
igang». For det heter videre «Representanten Førre «Mot slutten av sitt inn- (Uthevet i brosjyren.) ringen bare hadde fått en 
at «Dette visste merkelig spurte om hvilken hjemmel legg, altså det han holdt før - Men statsråd Ljungberg brøkdel av sine arbeidsred
nok ikke den tyske minister, man hadde i grunnloven for statsministeren kom tilste- sa ikke noe om at general- skaper med seg fra Oslo og 
for han nevnte muntlig til en slik beslutning. Stray (v), de, erklærte president Ham- staben hadde bedt ham mo- et fåtall av sine funksjonæ
Koht at det hadde vært tan- svarte, at den gjør seg selv, bro, at det ville bli nødven- ?ilisere. fUll It ~t etpar ?ager rer, - videre at store deler 
ken at alle de faste punkter for vi har ~n, bestemmels~ ~ig, ~or Stortinget ~ ta de- l forveIen. S~er bro~Jyren .. av våre forsyninger var i 
Tyskland ville ha (uthevet om ~t ~egJermgen .kan g~ fI~ltIVt standpunk~ til spørs- I et senere mnlegg l sam- I fiendens makt. 
av oss) skulle være besatt· provlsonske anordnmger I malet om forhandlmger med me møte resumerte stats-
av tysk~ tropper klokken 9 det tilfelle Stortinget ikke tyskerne,» Den neste taler, råd Ljungberg stillingen slik: «Selvfølgelig kan man og
om morgenen» I er samlet (Men riktignok I utenriksminister Koht opp- «Jeg skal få lov å legge frem så peke på lyspunkter. Man 

Det var alt~å det samme bare på visse nærmere fast- lyste nemlig at det, gjennom enkelte fakta, sett så nøk- I kan peke på den ting, at 
som England da var ute ef- s~tte områder. Vår bemerk- eksp,edisjo~ssjef Johanne-, te::nt som mulig. ~å ~1ar vi i når vi i natt sa n~i <?g opp
ter og det var krigshandlin- mng). Det er den samme: sen l utenrIksdepartementet mIstet kontrollen l fIre av I trådte, som man VII Sl, helte-. 
gene fra norsk side som før- fullmakt (Uthevet av oss) I var kommet en henvendelse våre største byer. Det med- i modig(!), opptrådte på det 
te til at hele landet ble be- man ga nå. Førre mente da I fra den tyske minister i Oslo fører i ikke liten utstrekning vis at vi (?) skulle kjempe 
satt at hvis Regjeringen hadde med fornyet henstilling om at vi ikke lenger kontrollerer for vår frihet og for vår 

. en slik fullmakt behøvet den å oppgi motstanden. Videre ganske store materiellopp- selvstendighet, så var det et 
Det fortelles så hvorledes ikke å få en ny. Getz (h), sa: opplyste han efter oppford- lag, spesielt hva angår sani- lyspunkt, og det går ikke 

Hambro skysset både stor- «Fullmakten ligger i situa- ring av presidenten (Uthe- tetsmateriell og proviant. an å slukke det dagen etter. 
ting og konge med regjering sjonen, vi kan ikke begynne vet av oss), at det var kom- Delvis vil det også ved mO-I Jeg er oppmerksom på at 
ut av Oslo til Hamar. «Re- å granske efter paragrafer» met telegram fra den eng- biliseringen bli svikt i vår (Forts. side 1.5) 
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Jo~ vi _innes o;:så --
(Forts. fra side 6) 
priste hjemmefront, for
klarte at det var stjålet 
et skytevåpen og en radio. 
Brakken ble undersøkt, 
men uten resultat. Fange
ne skulle imidlertid stå 
inntil nærmere ordre var 
gitt. Kl. 7 om morgenen 
fikk de lov til å gå tilbake 
til sine rom. Dette hendte 
i mai måned, hvor natte
kulden er ganske streng. 

Bruken av psykisk ter
ror var i den første tiden 
et yndet middel. Når fan
gene ankom til Ilebu, ble 
de ofte oppstilt med an
siktet mot en vegg og ble 
stående slik opptil 6 a 8 
timer for å «avkjøles». En
kelte av vokterne «moret» 
seg da med å gå bak fan
gene og diskutere hvem de 
skulle skyte først. Mange 
av disse var da i en mer 
eller mindre dårlig forfat
ning, og klarte ikke denne 
påkjenning. 

Slike eksempler kunne 
nevnes i mengder, og jeg 
er forvisset om at det ikke 
har vært bedre andre ste
der.» 

I BERGEN 
Hva dette siste angår, så I 

forteller dette utdrag aven I 
erklæring fra Reidar Nilsen, I 
som gjengis i boken sitt: 

«- - Jeg ble så kjørt 
fra Espeland til Politista
sjonen i Bergen og på 
plassen der ble jeg lempet 
ut av bussen. En politi
konstabel ved navn D ... 
kom løpende sammen med 
en dame og foreslo at de 
skulle stille meg opp på 

Festplassen. Plassen var 
full av folk som bar seg 
som gale da de fikk øye 
på meg. Plutselig fikk jeg 
et spark i magen aven av 
vaktene så jeg gikk i kne, 
og mens jeg sto slik bøyd 
fikk jeg et spark bakfra 
som traff meg i skrittet. 
Det kjentes ut som testik
lene ble revet av, og jeg 
holdt på å besvime av 
smertene. Mens jeg lå på 
kne og vred meg i smerte, 
fikk jeg et slag i ryggen 
med en geværkolbe. Den 
som mishandlet meg slik 
skrek: «Reis deg opp, ditt 
svin, ellers så skyter jeg.» 
Jeg klarte såvidt å reise 
meg opp, men fikk da et 
nytt spenn i magen. Dette 
traff heldigvis ikke så 
hårdt. Folk som sto rundt 
moret seg fyrstelig og 
spyttet på meg så jeg var 
helt hvit overalt av spytt. 
Jeg måtte så marsjere mel
lom de 15 vaktene ned på 
Småstrandgaten, hvor det 
likeledes sto svart av folk 
som hylte og skrek. Der 
svingte vi opp mot Brann
stasjonen og inn i Fengse
let. Jeg var så medtatt at 
jeg knapt kunne stå. I 
fengselet ble jeg satt inn 
i enecelle, hvor jeg ble sit
tende 4 uker alene. Hele 
denne tiden lå jeg syk. 
Den venstre testikkel hov
net opp og ble helt blå
grønn, og jeg lå med de 
frykteligste smerter i skrit
tet .og magen. Ingen bryd
de seg om meg. Vaktene 
åpnet luken, stakk inn 
maskinpistOlen og skrek: 
«Stå opp, ditt fordømte 

OSLO POLITIKAMMER 

.. .. 
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... .. .. 
c .. 
E 
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f .. 
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~ 

In 

KRIM INALAVDELINGEN 
(L.ANOSSVIK) 

OSLO. den 2. juli 45 
Ref.: 

Ilebu fengsel. 

KRONPRINSENSGT. 10 
TLF. 20&15 

Herved rekvireres 6 mann 
til likgraving ved Ostra Skytterlag. 
Fangene vil bli bragt tilbake idag. 

Efter slike ordrer ble fanger uten beskyttelsesmidler av noen art satt 
til å håndtere lik - -

svin, du skal skytes.» Det
te holdt de på med flere 
ganger for dagen. Etter 
utallige ganger å ha bedt 
om doktor, kom endelig 
dr. E ... og spurte meg: 
«Hva er det som feiler 
deg?» Jeg sa som det var 
at jeg var blitt mishandlet, 
men dr. E ... bare lo hån
lig og sa at jeg hadde fått 
bare det jeg hadde for
tjent, så jeg kunne bare 
ligge der og tenke over 
gjerningene.» Frigjøringsmoroa i full gang! 

Han opplyser videre at 
han ble påført brokk ved 
mishandlingen og at han fra 
normalvekt 78 kilo gikk ned 
i 54 kilo. Han måtte vente 
i over 1 år før han fikk be
søk av sin kone. 

PA SYDSPISSEN 
FANGELEIR 

A v en klage som ble sendt 
politimesteren i Tromsø 12. 
des. 1945 fra varetektsfange 
Harald Pedersen, gjengir vi: 

«Den psykiSke mishand
ling begynte straks etter 
innsettelsen ved at vakt
sjefen høytidelig oppleste 
meg min dødsdom som ble 
å fullbyrde straks det var 
blitt bestemt om jeg for
innen skulle grave min 
egen grav eller om andre 
skulle gjøre det. Dagen et
ter meddeltes jeg at hen
rettelsen skulle skje ved 
skyting og at tyskerne 
skulle grave graven. Jeg 
meddeltes at jeg hadde ad
gang til å søke henrettel
sen utsatt - hva jeg ikke 
ønsket å benytte meg av. 
I de følgende 10 dager 
oppstiltes jeg til forskjel
lige tider på døgnet alt i 
alt 12 ganger foran eks
ekusjonspelotongen, dog 
ble alltid henrettelsen i al
ler siste øyeblikk utsatt 
under foregivende av at 
jeg ifølge nettopp ankom
met ordre først skulle av
høres på nytt. 

jeg ikke har øvet. Slå
ingen varte hver gang 
til jeg mistet bevisst
heten. Denne batonage 
ble gjentatt 6 ganger. 

7. Under forhør ble jeg 
sparket bl. a. i maven, 
så jeg hadde blod i av
føringen gjennom ca. 3 
uker. Jeg ble sparket en 
lang rekke ganger, bl. a. 
i skrittet. 

8. For å fremkalle tilstå
elser ble jeg med kølle 
slått over ryggen og ny
rene, hvorved jeg fikk 
blod i urinen i mer enn 
4 uker. 

10. For å fremkalle tilståel
ser ble jeg med bak
bundne hender heist 
opp i et tau etter be
nene, fritt hengende 
med hodet ned, og ban
ket med stokk eller pis
ket inntil jeg falt i av
makt. --

13. Jeg ble ved en anled
ning tvunget i 2112 time 
å stå mellom veggen og 
en glødende ovn som 
stadig ifyrtes til klærne 
var delvis avsvidd, hvor
etter jeg i 2 timer ble 
mishandlet med stokke
slag og spark i underli
vet til jeg mistet be
visstheten. 

16. Alle mine begjæringer 
om lægehjelp ble hånlig 
avvist.» 

3. Jeg var anbragt i mør- Og Wilhelm Martinsen gir 
kecelle i 2112 måned. følgende supplerende opplys-
- - - ninger, som han dengang 

5. Jeg bl~ tvunget til hver sendte til fire forSkjellige 
natt gJ.enno.m 21:2 ~å- aviser, men ingen ville ta 
ned å lIgge I en lIkkIste det inn. Slik blir man vel da 
istedenfor. i seng. Seng- ifølge norske retter av idag 
klær ble Ikke utlevert. «ansvarsfri» for terroren i 
I likkisten bl~ slått motsetning til Hitler og ha~s 
v.ann, hvorved Jeg. all- feller. Men, altså Martinsen; 
tId lå våt. - - Klste- som opplyser at han ikke 
lokket ble lagt på, hvor- har vært NS-mann: 
ved jeg en rekke ganger 
nær dreptes av luftman
gel. ---

6. Efter at sko og sttøm
per var tatt av meg, ble 
jeg lagt på ryggen med 
sammenbundne ben 
over en kasse, hvoret
ter jeg med gummiba
tong ble slått under fot
sålene for å fremkalle 
tilståelser av gjerninger 

«- - Da fangene ble 
oppstilt den første morge
nen, gav leirsjefen, fenrik 
S ... , følgende beskjed: 
«Vi skal fortsette der tys
kerne Slapp, bare meget 
verre. Den største glede 
for vaktene er å få skyte 
dere». - Og det skal være 
visst at «Sydspissen» ble 
det rene BeIsen-helvete, 

slik det har vært fram
stilt. 

Natt etter natt ble fan
gene vekket av torturhung
rige soldater. En natt kom 
4 soldater med maskinpis
tol på vinduet og skrek 
som ville hyener: «Skyt 
han der djevlen i den bru
ne skjorta!» - Hver enes
te dag ble fangene hund
set og jaget som ville dyr, 
ja, til og med når de skul
le på privetet, måtte de 
springe av livsens krefter. 
Var en gammel og ikke 
greide å springe så for,t 
som ønskelig, skrek sadis
ten H . . .: «Spring, din 
djevel, ellers skal jeg fa'n 
skjære meg trykke deg ned 
gjennom jorda!» - Var en 
sein, ble det slag og spenn 
etter de mest sadistiske 
oppskrifter. En fange ble 
lagt ned i en likkiste og 
fikk der sin behandling 
etter den mest djevelske 
framferd. Han måtte ligge 
i timevis uten å mæle et 
ord - eller røre på seg. 
En annen lå hele 3 uker i 
likkiste under 'daglig og 
nattlig tortur. Han ble titt 
og tett overøst med kaldt 
vann, og i tillegg fikk han 
bajonettstikk i lår og leg
ger, ja, han måtte sogar 
ta en glødd bordkniv i 
munnen, mens videre tor
turering fant sted. - - -

Hver morgen var det 
torturgymnastikk. Den 
som ikke var kar til å ut
føre alt, slik det ble kom
mandert, fikk slag og ma
gespark. Således fikk en 
fange slag aven meters 
lang stokk over sætet. Re
sultatet ble en fiolettblå 
rem over baken, 6 tom
mer bred med blodsprett 
i kantene. En annen fange 
ble samtidig behandlet på 
samme måte. Det var sårt 
å se disse hjelpeløse men
nesker dra seg avsted som 
skadeskutte dyr etter all 
mishandlingen. 

En gang ble en fange 
stillet opp ved en gloheit 
ovn. Her måtte han stå 
med hendene i været og 
bli stekt, mens svetten 
rant av ansiktet, og tor-

(Forts. side 16) 
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til døden, eller lod dem raad- I De konservative gemte de «Og taktr:ast lyder støvlernes trampen» ne op i de danske koncen-. lange marchstøvler, de grøn-
14 - t rationslej re, som fra 1945 I ne stormfaner, fascisthilsen 

til 1950, var et jordisk hel- og de frejdige marchsange 
(Forts. fra s. 9) I disse Storm Tropper var, forbud i 1932. Det ramte vede, hvor 80000 danske bort, og den staalhaarde in-

Danmarks grønne hær marcherer, meget dyb, og mange unge baade spejderdrenge og borgere uden lov og dom, dustrikonservatisme under 
støt og taktfast fler og flere, arbejdere blev vundet for smaa ulveunger og viste den blev holdt i fangenskab og ledelse af drenge med haardt 
I for evigt J.kal udslettes, K.U.s nationale tanker og rædsel, regeringen var gre- underkastet en behandling, I hjerte og forstand paa pen-
røde voldsmænd ud med, sagde de røde Faner Farvel bet af. som var lige saa vanvittig, I1 ge, førte partiet frem igen. 
før I aner, grønne faner, for bestandigt. Politiet havde hidtil været som den tyskerne havde Nu blev partiet Arbejds-
lwsler opgøl'sdag er nær, kommunalt. Nu blev der ef- brugt. giverforeningens politiske 
Kammerater ltd paa gaden. «Frem gaal' vi ungdom af Folkets ter tysk mønster oprettet et En mand, stod opog talte I udtryk, en kamporganisa-
O.s.v. Rod, Rigspoliti med ordensværn mod udrensningen: Han sag_I ti on rettet mod arbejderbe-

marcherende Side om Side, og Overfaldskommandoer, de: vægelsen. 
En sommersøndag i 1934 S.kulder ved Skttlder med fasthed motoriseret politi, hemme- «Vi er all under anklage.» De konservative danner en 

saa jeg første gang de kon- og mod ligt politi, særligt bered- Det var Christmas Møller, tredjedel af Danmarks re-
servative til et stort møde i Danmark at lJærne i tide, skabspoliti m.m. Styrken Den førende mand i den gering, økonomisk støttet af 
Roskilde, en mils vej udenl'i vil ej rædes for tmsler og haan, blev fordoblet og talte efter- danske modstandsbevægel- Arbejdsgiverforeningen. 
for byen paa en mark. Store fremmad vi stadig gaar p4an, haanden mere end hele den se, formand for de frie dans- Klassekampens varulv fod
marchorkestre lød, og den I .kamp for et evigt og fritbaarent danske hær. kes raad i England og uden- -res med store lunser og kam-
ene kolonne af Storm Trop- land, Samtidig forbød regerin- rigsminister i samlingSrege-! pen om dit og mit føres med 
per efter den anden drønede altid vi 1Jil holde stand, gen De frivillige Korps i ringen 1945. Det tog de kon- næb og klør. Med den jern-
i parademarch forbi de kon- og taktfast lyder Jtøvlernes 1937. Regeringen sagde, at servative die hards saa ilde I haarde lønningslov som bi-
servative ledere, som hilste trampen, de var fascistiske, og derfor op, at Christmas Møller blev I bel har partiet vundet støtte 
de forbidefilerende Storm naar S.T. beredte gaar til .kamp, blev de forbudt. tvunget til at forlade det hos højfinansen. Partiet be-
Tropper med oprakt hilsen. s.kønt endntt faa, stadig gaa paa, I 1937 var der afskedspa- parti, han havde viet hele taler prisen og træller for 

Flot saa det ud, naar de for at bryde den røde front. - rade paa vognmandsmar- sit liv. Ingen mand i Dan- profit og porno kapitalen, 
kens kaserne og 6000 unge mark var saa fortvivlet som mens det jævne folk lægges 

~~~d ib~!~~:~~~~~er ~:r~ Det konservative Partis frivillige soldater formeret Christmas Møller over de i tunge lænker. 
cherede frem paa pladsen og næstformand, den danske paa fem korps blev forbudt vanvittige udrensningslove, Sorte pantere, narkomaner 
vinden smeldede i de vaar- hærs Generalauditør, Vi c- og maatte aflevere deres som ramte uskyldige og hæ- og militærnægtere behersker 
grønne Storm Faner. Det vir- tor Pi.irchel var meget vel- uniformer, vaaben og faner. derlige mennesker og bag I Københavns hovedstrøg, 
kede som en ny hær. Lugten lidt i de unge konservative De røde jublede den dag hvilke man kunne spore mens partiets spidser, de 

d d kredse, og han deltog som i Kongens København, og bjerge af personlig hævn- fleste smarte advokater, sø-
af læ ertøj og mange mæn , t' d t k t' l sorgen hos' den natl'onale ltF f t t t kk d mf d de drønnende trommehvirv- gæs l e ys e na lOna ys . orgæves orsøg e ger a re es e sa un s-
Ier, de raske kampsange, de socialisters Partidag i Ni.irn- ungdom var meget stor. Christmas Møller at tale sit opløsende kræfter, som har 
smeldende faner og de man- berg og erklærede i det dan- Første kapitel i Danmarks parti og de danske politi- fr it slag i T.V. og Rario. 
ge kønne piger, som marche- ske Folketing, at hvis han æres løse overgivelse den 9. kere til fornuft, men forgæ- Der findes ingen konser
red~ lige saa godt, som dren- var født i Tyskland, ville april 1940 var skrevet. ves. - vativ ungdomsbevægelse, der 

k bt t . f han havde været National Den tyske besætteise af Udrensnl'ngen fortsatte,' og e.r kun en betydningsløs sekt 
gene, s a e en s emnmg aS' l' t D t . kl Danmark skl'lte vandene. t lb l t t 
noget nyt, en fOlkerejsning, OCIa IS. e var JO ar En del af den fortvl'vlede Christmas Møller gled- ud i dl Øage og g em Foglkgefmll er 
en ungdomshær paa march, tale. natl'onale ungdom meldte den personlige ensomhed, kr bmmend om o e æ efs-
noget høJ'st mærkeligt og me En lang række kampsange - tog afsked med sit partI', s a og e vaarg:ønne a-

. - f SA' T kl d bl sig tl'l tysk krl'gstJ'eneste l' ne sIt l get spændende. ra .. l ys an ev stillede op alen i Sønder- r varse om ~a. lOna gen-
Under mødet tonede plut- oversat til dansk og mindre Frikorps Danmark eller Di- jylland, hvor han regnede byrd og værnevIlJ~. 

selig en sang frem bag nog- grupper af unge konserva- vision Wiking. De fleste af med, at de mange borgere, TIlskueren 
le buske. Det var «Interna- tive blev altid høfligt og disse frivillige faldt. De, der som var ramt af udrensnin-
tionale». De socialdemokra- venligt modtaget i Tyskland, kom tilbage, maatte igennem gen, ville stemme paa ham. 
tiske Storm Tropper, som af de lokale S.A. førere, naar udrensningens helvede og Han fik smaa 3000 stemmer «FULLE FRIHET OG SELV· 
hed Ordensværnet, var op- saadanne besøg kom i gang. efter løsladeisen, gennemgaa og døde kort derefter paa STENDIGHET» 
bygget af tyske emigranter Imidlertid kom reaktio- den haar de sociale kamp for et hotelværelse. I Dr. Td.s «For 25 år siden» 
fra det tyske Reichsbanner. nen fra to hold. Dels fra at overleve. De konservative led et svi- 29. januar 1945 berettes det 
Deres uniformering var og- folk indenfor de konserva- Konservativ Ungdom dan- ende nederlag, det største i om Quislings siste samtale 
saa støvler og ridebenklæ- tives egne rækker, dels fra nede hurtigt de første grup- deres historie, _ udrens- med Hitler og om hans for
der, men de havde blaa blu- regeringen. per af den danske mod- ningens pest hang dem ud af sikringer om å respektere 
ser og røde tørklæder og Lad oss tage de konserva- standsbevægelse mod den halsen, og det danske folk Norges frihet og selvstendig
tyske storm Kasketter med tive først. tyske besættelsesmagt. En vendte de konservative die het. De forpliktelser det ta
tre pile emblemet lynende Konservative ledere som del K.U.ere blev henrettet hards ryggen, og partiet fik les om er ikke andre enn de 
af marxisme. Poul Sørensen, Christmas eller sat i fængsel af tysker- kun 17 mandater i Folketin- vi har måttet påta oss slik 

Disse unge socialdemokra- Møller og Kresten Amby ~ar ne. get i 1947. Partiet var ved det gikk også. Det heter i bla-
ter var sendt med tog fra blevet me~et. betænkehge Deres førstemand, Christ- at blive uds lettet og kort dets melding: «Fra der Fi.ih
København til Roskilde for ved den fascIstIske formK.U. mas Møller, kom efter en' efter gik 13 konservative rers hovedkvarter meddeles: 
at ødelægge de konservatives havde faaet. dristig flugt til England, dagblade ind, deriblandt Par- Der Fi.ihrer har mottatt mi
møde. Carsten Raft kunne under hvor han over B.B.C. talte I tiets hovedorgan Dagens Ny- nisterpresident Vidkun Quis-

Det blev til et kort slags- jubel forkynde paa store den danske befolkning til heder, Nationaltidende. ling i sitt hovedkvarter og 
maal paa et kvarters tid, og massernøder i de røde arbej- modstand mod tyskerne. Det var prisen for den hatt en tillitsfull og hjertelig 
halvdelen af socialdemokra- der kvarterer i København, Hans sØn faldt som britisk hævngerrige og ganske uret- samtale med ham. Det ble 
terne blev kølet af i et nær- at naar der ikke var nazister officer, og han selv døde i færdige udrensning, som oppnådd fullstendig over
liggende bassin, en slags i København, skyldtes det 1947, som en dybt skuffet blev bygget op paa love med ensstemmeise og riktig for
branddam. Senere paa afte- K.U .... det var jo klar tale. og desillussioneret mand. tilbagevirkende kraft, en ståelse under disse drøftel
nen kom det slagsmaal rundt Det kom til opgør i de Grunden hertil var hans ting, som ingen civiliseret ser som berørte alle spørs
om i Roskilde, og gaderne konservative kredse, og næst- retlinede karakter. Efter kri- nation anerkender som legal, mål av felles interesse for 
genlød af Storm Troppernes I forma;nden Victor Pi.irchel gen, det, der kalles «befriel- retspraksis. Tyskland og Norge. Der 
støvler, naar kommandoer- forlod partiet og startede, sen» var de konservative de Partiet Venstre vandt sine Fi.ihrer bekrefter på nytt det 
ne marcherede omkring og uden held iøvrigt, sit eget førende i opgøret med største sejre i partiets næs- vedtak som han lot Reichs
opretholdt orden, eller ret- parti, Nationalt Samvirke i '<landsforræderne», som man ten hundreaarige historie i kommissar Terboven gi den 
tere søgte efter mulighed 1939. kaldte de kredse der havde \1947, da partiet gik til valg norske offentlighet kjenn
for et godt slagsmaal. Thi Samtidig afviklede man ført en ærlig tysklandspoli- paa sit slogan: «Skal vi byg- skap til allerede i september 
slaas kunne disse Storm gradvis Storm Tropper og- tik. De meget haarde udrens- ge boliger eller fængsler?» 1943, nemlig at Norges fulle 
Tropper, særlig de køben- den mere militante virksom· '1.ingslove, (mindste st raf var I Venstre fik det største frihet og selvstendighet vil 
havnske afdelinger var helt hed, og en del af de køben- "B'IRE AARS fængsel, uden stemmetal og blev Folketin- bli gjenopprettet når den 
eventyrlige. De var organi- havnske Storm Afdelinger urøveløsladelse), som Ven- gets næststørste parti og europeiske skjebnekamp er 
seret i delinger paa et halvt gik over til D.N.S.A.P. og stre og Radikale kun tøven- naaede at faa straffen paa seierrikt avsluttet, mens 
hundrede mand, og man blev dannede kærnen i det nye de gik med til, vandt virkelig fire aar, som mindstestraf Norge overtar de forpliktel
kun optaget, hvis man havde Storkøbenhavnske S.A., men genklang hos de konservati- sat ned til to aar, og ved en ser som faller på den norske 
særlige gode fysiske egen- det var saa sent som i 1939. ve, som med fryd i hjertet modig domspraksis blev stat i samsvar med den fel
skaber og kunne slaas. Den Den socialdemokratiske sendte deres gamle kamme-I koncentrationslejrene grad- les sikring av det europeiske 
sociale sammensætning af Regering indførte Uniforms- rater i fængsel, dømte dem vis tømt. folkefellesskap.» 
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Symmetri må det være! 
(Forts. fra side 5) 
Naturligvis for det mot

satte: For nøytral nøytrali
tetspolitikk, vaktsom for
utseenhet, forsvarsvennlig
het, og for at vedkommen
de ble på post og verget lan

kongehusets stilling. 
4. Advokat Holthes artikkel 

iDagsposten 6. aug. om 
våpenstillstandens og ka
pitulasjonens betydning: 
«Krigen er slutt». 

det med de psykologiske vå- Mente S. at disse ting ikke 
pen som betød noe under hadde noe med saken å gjø
okkupantens politiske sys- re? 
tem. Dette var jo helt mot
satt «hyrdenes» adferd! Når dertil kommer at 

FOLK OG LAND 

lig et nærliggende spørsmål 
som våre store verdensde
mokrater så på med inderlig 
mistillit - n ett o P P i for
bindelse med tyskernes me
get omtalte grusomheter i 
Polen, Russland, Ukraina, 
Jugoslavia: 

Hvorfor var tyskerne så 
meget, meget bedre her?!?! 

doktoranden, iflg. en gjen- Dette spørsmål er svært 

SIDE 15 

I Høyres Centralstyre .. 
(Forts. fra s. 12) Iten tro på at den kunne kom-

det kan sies, men jeg er ikke me tidsnok og bli stor nok. 
så sikker på hvordan hele I Han mente derfor det burde 
aksjonen vil bli bedømt, oppnevnes et tremannsut
hvis vi blir en Konge og I valg til å forhandle med den 
Regjering og et Storting uten tyske minister --
arme, uten land og uten noe Det bør vel også nevnes at 
folk. (Det var som kjent det Hambro i et senere innlegg, 
man ble, til og med uten hvori han sa at han var mot 
Storting). forhandling (i likhet med 

Han konkluderte med at Kongen), men at han ville 
det muligens var bedre å bøye seg lojalt for Stortin
forsøke å underhandle. Det gets vedtak, uttrykkelig sa at 
var riktignok lovet hjelp fra «hvis man i Stortinget vel
England, men han hadde li- ger den vanskelige og tunge 

Jeg skrev engang under givelse fra det stenografiske lett å svare på: Det var på 
krigen at NS var det eneste referat fra disputasen, ikke grunn av de forhatte nazis
politiske parti som ikke var har noe kraftig presisering tenes forhatte raseteorier - vei ikke å bøye seg for Ull

derkastelsen, vil det meget 
hurtig kunne skapes et full· 
stendig kaos i alt som heter 
regjeringsutøvelse i Norge.» 
(Uthevet her). 

medSkyldig i ol{kupasjonen. av rådvillheten, ettergiven- ene og alene derfor - og Sant nok: Dommene 
Meget av det som senere er heten og misnøyen med re- ikke av noensomhelst annen grunngis, - - med drap på 
kommet frem styrker denne gjeringen Nygaardsvold-da grunn. P o l i t i s k bas is landsmenn, tortur, angiveri, 
oppfatning. Men jeg mener, I kan z:.0~ noen og enhver fris- for å utnytte disse teorier landssvik, hjelp til «fien
og mente, at Quisling trakk tes hl a "?etegne ~ette. verk hadde blant norske politike- den». Ofte rent parodisk. 
alt for vidtgående konse· av Skodvm som hlstonefor- re bar e Vidkun Quisling. Men ganske uansett hvor-
k falsknl'ng g' om fort' l Øyeblikkelig aksjon mot ven ser av dette; uansett hva Jenn le - Sindig ettertanke ville dan det i hvert enkelt til-
såkalte juridiske eksperter ser? Men hvis man ikke ak- bragt mange her i landet til felle måtte forholde seg med· NS-folk 
måtte ha sagt ga folke stem- kurat føler det som en spesi- å innse, at selv om man det der, så st raf fet i k _ Ellers nevner vi at lenge 
ningen ikke HAM noen hjem- elI oppgave å engasjere seg kunne prise demokratiet for k e norsk rettsvesen i den før Quisling hadde erklært 
mel for å overta formynder. i konflikten om retts- (eller «frigjøringen», _ så kunne tiden tortur, angiveri, lands- seg som statsminister, drøf
skapet. Når folk foretrakk kamuflasje)-oppgjøret bør man ikke prise det for red- svik, hjelp til «fienden», drap tet politikerne arrestasjoner 
ren innsats for den tyske man avstå fra skarpe ut- ningen av et eneste men- på landsmenn! Tusenvis av av ham og av andre NS-folk. 
krigsøkonomi fremfor fører. trykk: Man bør holde seg for neskeliv un der okkupa- slike alvorlige, graverende Det ble da som kjent også 
og raseide, så måtte de også øye at i alle saker som gjel- sjonen. tilfeller var og er rettsvese- landet rundt drevet klapp-
få anledning til det. Hva der kamuflasje (etc)-oppgjø- . net kjent med uten å ha gått jakt på folk man visste had-
tyskernes militære motstan. ret er det norske rettsvesen Dette er den rene og skJæ- til straffe-reaksjoner? de vært medlemme~ av ~S. 
dere mente om dette alter som helhet part i saken - re og uttømmende sannhet D .' Om denne heter det l brosJy-

. å f l l" d tt l' oms pre m ISS ene ren at «Før dette møt ( a nativ er en ganske annen og man m ø ge 19 regne om e evesent 1ge punkt. e r hva psykologene kaller .e pa 
sak. med en partisk dom. Vi vil Og vår flåtes imponerende . l " Et Hamar kl. 3 den 9. apnl) ble 

derfor tillate oss selv den innsats i alliert tjeneste be- r~ s JO nt ~ s e ~l n 1.e r.. hevet henledet Arthur Nord-
Men selv om mangt er feighet å avstå fra alle for- tød for tyskerne bare e~ yt- ee sfeØml pe dP. ErasJona lsermg lie oppmerksomheten på det 

l . k' t l' f . tI' r gen e. n mann er un- opprop Nas'on l S l' ko~m~t for dagen som skul- mu ermger som an VIrke er.lgere ns e se tIl. rep re- der hypnose inngitt, at han 1 J a am mg 
l~ tilSI at. offentligheten re- provoserende, og heller ana- ~aher overfor de hJemm.e- etter oppvåkningen på et be- hadde se~dt ut om natte~ 
vld~r~e sm oppfatning av lysere de de~gang opptre- værend~! Dem hadde de JO stemt klokkeslett skal gå hen (!oranled.lget ved ~en bn-

- QUlslmgs rolle, viser den dende personlIgheter. so.m gIsler. Det var en til et vindu og åpne det. På h.ske akSjon med mm.eutleg-
norske dommerstand ingen ':' fnstelse som, nota bene, I det fastsatte t'd'" unkt 'ø gmg m. v.). og henstIllet at 
tegn til slik revisjon Og i k k e var tilstede i Polen h d t å l t gJ . riandsskadellge personer (!) 
man kan kanskje ikke 'laste Den fremmeligste, C. J. Ukraina Rusland Jugosla: I han ~ Og~., og. a tru~~~lr ble fengslet. President Harn-
dem så svært meget for det Hambro var igrunnen mere via.' , and f akns Jte d stm l an mg bro opplyste at statsministe-

. d k t d f t me . e s. a e er ummert h Den statslønnete dommer- erno ra av ver ens orma , Sk 11 t kk . t K k' . ren og an om natten (Ut-
stand kan anske lan t st t- enn egentlig nordmann. Den- u e ~an a e n~en l.S uen. ans .le er d~t ~lrke- hevet av oss) hadde drøftet 
t t 'l g g ø ne intelligente og erfarne po- enkelt polItIker for redmng hg lummert, kanskje lkke! den mulighet å feng<:le vl'sse 
e seg l den statslønnete " av liv her l' landet d Han b føl _ L ,-historiske videnska _ lltIker var en varm tilhenger. a U I?- e l' are. er seg varm personer. Forholdene var jo 

ihvertf 11 d f- P av dødsstraffen, og han men- krIgen, :matte det blI d~n selv .. Eller hVIS det er kalt, vanskelige, men han var sik-
'd ~ ~n ~r 12-15 år te i 1945 at det hastet med «avskyelIge», kantete QUlS- - fmner han en annen be-I keI' på at justisdepartemen 

Sl ent· dg ak vI~te den en å innføre d~nl Sett fra hans ling!! Jeg kan gjenføle hvor- grunneise. Men selv om be- tet og årvaakenhetsPoll·tl·et-
svær emo ratIsk stats- . dan ba t k a at, 1 l' k h 
vennlig selektivitet' i sine syn~pu~k~ var nok . dette har vrernegtanseen .p~ noe IS l an grerunnel sez:.bmlu 19tenS an d Ø- hadde vært påpasselige og 
forsknin sresultater Eller ogsa rIktig: Den opplskete o a g l lnnvo ene . s p au Sl .e ll:' er. er håpet at de hadde oppnådd 
h . g. . folkestemning måtte benyt- pa vare verdensdemokrater Ikke noen VIrkelIg forbmdel- det de kunne med de t'l å 

va SIer De til følgende' og deres t'lhe se 11 h h dr l r -I 1957 leverte rof Skod- tes! Redselsberetninger om lngere. . me om ans aI?- ml? og dighet stående midler. (!»> 
.. d p. . Hitlers massakrer i Polen Hambro & Co. har SIkkert de grunner han anglr, skjønt Quisling anførte som k'ent 

vm mn en oktoravhandlmg I ' l'kke l'vret fo død t ff ha t d t l J på 416 sider med tittelen Jugoslavia, Ukraina etc. SkUI-I' . r ss ra en n . ror e se v: at grunnen til at han tok inn 
«Striden om okkupasjons- le fylle avisspalter og radio, l en bevlsst streben etter S!Ik var det l beste fall på Continental natten til 9. 

samtaler og sinn, og in di rek- selv å få borgerdådsmedal- ogsa med dommene under april var at hans medarbei-
styret i Norge frem til 25.9». . a J·en. Så egosentrisk var retts kamuflasJ' o 'ø t Men i dette omfangsrike te brukes ~ll a· s-yerte N~- - e- ppgJ re. dere fryktet for at han ville 
verk om dette forholdsvis folk. Nu la det. JO nær a ihvertfall ikke Hambro. Men * bli arrestert og derfor ikke 
korte tl'dsrom 9.4.-25.9. svare at NS-folka Ikk.8 hadde demokratiet skulle, tross Det egentlige motiv var måtte oppholde seg i sin 

I d d sin forstemmende fremvis-1940 ha.r han ikke funnet mere me et a gjøre enn symetribehovet: Når noen leilighet. Frykten var som en 
plass til _ ikke engang ~eres. motstandere .me~ Sta- ning i 1939-40 av ansvarlige skal høyt lovprises m å de ser ikke ugrunnet! 
nevnt følgende viktige doku- lms tIls.vare~de ugJernmger. statsmenn, - dels som pro- man utpeker som motpart 

Dette diskusJonsopplegg var vos, dels som sneblinde dypt fordømmes. ~_#,.#,.###.,###.,##########" 
menter - etter hva jeg kan høns, - presenteres som se' helt ufarlig og kunne tjene De som på disse premisser 

. til å beslaglegge opprnerk. havende visdommen, «mak- ble skutt, regnes enda som MORDER SOM FILMHELT 
I somheten i en kritisk over- ten og æren i evighet, henrettede forbrytere. Den israelske agent som i 

1. Forsvarssjefen, general gangstid. Så skulle man Amen». En mer likevektig historie- februar 1969 på flyplassen i 
Ruges kapitulasjonstele- hu r t i g s t mulig gå over Medaljefrodigheten skulle I forskning vil engang revide- Ztirich uten videre skjøt ned 
gram av 8. juni. Hoved- til å behandle anklager mot I pryde demokratiet og frem- re denne oppfatning. en avvæpnet araber, Morde
kapitulasjons- og okku- de enkelte såkalte «lands svi- heve det som et livsens Quisling vil man da min- chai Rachamim, og som ble 
pasjonsavtalen 10. juni. kere» for handlinger, som tre. Og æresbevisningene nes med mere velvilje. Mens frifunnet for mordet, skal 

2. Regjeringsadvokat Johan- ble betraktet isolert og mot måtte speile seg - på under- glorien omkring borgerdåds- nå spille hovedrollen i en 
sens to responsa til Nor- en kunstig konstruert bak- siden av vurderingsskalaens ,medaljevinnerne vil føles film hvor heltedåden forher
ges. Indust::ifo.rb~nd, 14. grunn. o • • nullpunkt - som straffer: som fosforessens fra beder- liges. En tenker uvilkårlig på 
maI o~ 27. olum: Apen ad- Ved a opparbeIde dette til De høyt hengende borger- vete sild. filmen om senkningen av 
gang til handel og vandel et standardisert offentlig dådsmedaljer viste sin pen- Men Guds mølle maler Tinnsjøfergen, hvor en av 
med okkupanten! tankemønster - som snart dant dypt nede - som langsomt. de ansvarlige virket som 

3. Presidentskapets skrivel- gikk for å være det eneste skuddsår. Svært langsomt. «konsulent». 
se til Hitler 18. juni om legale - unngikk man nem- * Oscar Aall * 
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SIDE 16 FOLK OG LANn FREDAG 8. MAI 1970 

o OG lA OSS FORTSETTE I let for verdier bestående av: 

Oø'~a med hva en tysker beretter' smykker, gullmynter, gull-Jo~ • VI • minnes ~ ~ ••• om den megt omtalte og om-lOg sØlvspisebestikk, fle~e 
skrevne konsentrasjonsleir I sølv lys~staker og annet tIl

førte fellelse ved lagmanns-. Buchenwald i østsonen. Dens behør. tIl en p~oletær hus
retten fordi drapsmennene I oppgave som konsentra- h~ldmng. VerdIen. av det 

(Forts. fra side 13) 
turer ingen med kølleslag 
og spenn ble utført. Jam
sides fikk en annen fange 
samme behandlingen. Den
ne ble så maltraktert at 
han ikke greide å ta mat 
til seg på egen hånd. En 
medfange måte mate ham 
en god tid etterpå. - En 
gammel mann innpå 60 
år måtte bære en 50 kilos 
verktøykasse på ryggen 
fra byen til «Sydspissen» 
uten kvil, men med kølle
slag over nakken av H ... 
Mannen stupte da han 
kom inn i leiren. Det viste 
seg at skinnet på ryggen 
var skrubbet vekk, så ba
re røde kjøttet stakk fram, 
et fælslig syn.» 

~,;;~~;~I: ii~lililijljli.l.i.I •• I ••••• var «soldaten>. sjonsleir ble ingenlunde av- stjålne går opp l nesten l tt t . 1945 V dk d 200000 kroner. Vi skulle tro at oberstene su el. e ommen e 
i Hellas, som stadig er gjen- tysker oPI?holdt seg selv .der * 
stand for norske bebreidel- fra 1946 tIl 1950 og var l 18 PA ° 

d h t"l f b måneder betrodd å føre leir- GAMLE TOMTER 
ser ~e ensyn.l ange e- kartoteket. Efter hva han Den nevnte Willy Brandt 
handlmg, kan ha llt~ av hvert l d t t d' 9000 driver sin østkurtise med å lære ved bare a studere opp yser var esa 19 ,. . . 
d f kt d b k t 'l til 11 000 fanger der og ved stor kraft - nesten lIke iher-
Men thuanSte . e ~k o etn t l dødsfall eller forflytninger dig som vår egen avdanken-

ar . a ekmsvfl om l . or Vu~ kom det straks nye til er- de Lyng. Og han kan også 
ren l nors e ange eIre. l . b t· k t 1'. k 'kk t d t f statmng. Han anslår antall e Jene seg ave sper er pa 
k an l te se a e e~ f rem- døde i disse år til over 9 000 området. Statssekretær 
bomh mdel.noe om gr~~k an:e- Han kan også fortelle at Duckwitz, som forhandler 
f e ant mt gd hsom . IN e ar leirledelsen førte dødsfallene med Polen på Vest-Tysk
un?e. seer l • orge - i Buchenwald i årene 1945 lands vegne har være i War-

og l langt større malestokk. t"l 1950 f f zava tidligere. Han forhand-
Så de norske anklagere er l opp som «o re or • 
. llf Il k t • å nazismen» Buchenwald ble let der ogsa sommeren 1934, 
Ida t aD· tekspe~ er pab omkrt - i 1945 med alle sine innret- men dengang i oppdrag av 
e. e an mgen ene e. . . d 'kk k' t Alf d R Iallfall er dette verdt å mnger overt~tt av sovJetrus- en l e u .Jen e re 0-

Vel, slik kunne en holde 
på spalte opp og spalte ned, 
både fra boken til Martha 
Steinsvik og fra andre kil
der. Bl. a. har jo FOLK OG 

. . d t . b'l • serne og leIren ble straks senberg, LeIter des Aussen
mmnes l e JU l eenes ar .. l·t· hAt d NSD 
1970. Og det var 8. mai 1945 fylt med antIkommumster. ~~ l lSC en m es er -
også dette startet. * . * 

LAND for en tid siden gjen- ha vært meget graverende. 

Så kan vi vel gratulere 
jøssingene og de ifølge ret
ten uvitende myndigheter 
med dagen? 

gitt en klage over grov mis- Det skulle til og med ha 
handling fra en tidligere po- foreligget fotografiske 
litimann, sendt myndighete- gjengivelser aven del av ------------
ne dengang uten at det for- de påtalte torturscener'j 

:~::~~;~ie~~te!:~~: ~:Eat~t:r ~~?~~~~~~~ Ve rd en 
ikke var så bra, men det var på Sydspissen står i klas- • • 
ikke nøyaktig slik tortur se med Rinnan-banden. 
som Gestapo drev og derfor Man ventet derfor at de 
er Hewins og Jacobsen hi- anklagede skulle bli dømt, TYSKERNE OG MÅNEFERDEN 
stdrieforfalskere-! Eller for å om ikke akkurat til døds- I alt oppstyret omkring 
si det med Oslo byrett, med straff (slik det ville ha Apollo 13 har det nok gått 
Høyesteretts velsignelse: kvalifisert til hvis det had- h f b' t d t'dl' 

D k . de vært en politimann fra us 0T l a en l 1gere 
« et an lIkevel ikke være okkupasjonstiden), så i tyske VItenskapsmann Wern-
tvil om at slik bruk av be- ethvert fall til meget lang- her ,:on Braun ?ar overtatt 
grepet «terror» ligger på et varige fengselsstraffer. langtIdsplanleggmgen av 
helt annet plan enn det som USA's romferder. Denne ut-
enhver vanlig leser vil for- Dommen som falt den nevneise, som er bekjent-

DIE OBERAMMERGAUER 
PASSIONSSPIElE 

står det fremdels stor strid 
om efter at ledelsen har nek
tet å bøye seg for alle krav 
fra jødenes side om endring 
av tekstene. Zionistene har 
erklært boikott og selv Luft
hansa har bøyet seg for de 
mektige herrer og avstått 
fra reklame for flyvninger 
dit. Imidlertid later det ikke 
til at boikotten skal bli sær
lig vellykket. Det foreligger 
i Oberammergau 1,6 millio
ner bestillinger på inngangs
kort og det kommer ytterli
gere 600 pr. dag. Så man har 
måttet beslutte å la spillene 
avholde også i 1971. Boikot
ten fra zionistisk hold synes 
således snarere å ha virket 
som reklame. binde med «gestapoterrer». 21. mai føltes derfor som gjort i Washington, betyr at 

For «Det er ikke bevist at et likefrem sjokk, idet de han må ta avskjed med job
slike overgrep har vært ledd 3 anklagede fangevoktere ben som leder av Marshall
i ansvarlige myndigheters ble idømt fra 30 til 5 da- romfartssentret i Huntsville OGSÅ ET MINNE 
linje eller tolerert av disse. gers arrest, alle betinget i Alabama. Til hans efter- Drammens Tidende brin
Tvert imot finner retten be- og leirsjefen ble helt fri- følger der er utnevnt hans ger jevnlig utdrag av bladet 
vist at myndighetene har. funnet. Aktor hadde inn- mangeårige venn og medar- «For 25 år siden». En hører 
søkt å sørge for at lovens og stilt 4 års fengsel.» beider Eberhard F. M. Rees. jo stadig om hvor ond og 
rettens prinsipper ble fulgt Også han hørte til de tyske blodtørstig Quisling var så 
i oppgjøret og i behandlin- Men det DAGBLADET som vitenskapsmenn som under det er ganske pussig å lese 
gen av fangene.» har slik omsorg for lov og dekknavnet «Operation Pa- for eksempel dette for 23. de-

En vet f.aktisk ikke enten rett - iallfall når det gjelder per Clip» i.1945 ble trans~or- -sember 1944: «Ministerpre
en skal grate eller le når en Hellas - var fornøyd og an- tert over tIl USA som «kngs- sident· Quisling har foranle
selv har sett og oppl~vet førte bl. a.: «Dommen i sam- bytte». Mange fremragende diget at en rekke personer 
d~t som ?-engang. foregIkk, svar med publikums røst» forskere ble på den annen I som av politiske grunner har 
nar en kJe?ner tIl alle. de - «En annen ville ha resul- side «innkassert» av russer- I sittet arrestert, er meddelt 
klager som Ikke foranledIget tert i uroligheter» - «Retten ne. Under annen verdenskrig amnesti og er blitt frigitt 
noe som helst, og en så leser støttet seg hovedsakelig til arbeidet Rees med utviklin- før jul» 
dommens. ord fra Oslo by- de tiltaltes egen forklaring.» gen av V-våpen i Peenemun- . 
rett (velSIgnet av Høyeste- de og arbeidet her nært sam- * 
rett). Og dette var jo også i god men med von Braun. 

Slik sørget myndighetene overensstemmelse med an- * PROLETARER IMEllOM 

for orden og rettferd da det dre foreteelser fra dengang Det er forlengst slutt med 
gjaldt den grove mishand- myndighetene ifølge Oslo by- NÅR VI EllERS de tider da en Marx kunne 
Hngen og tortur som fant rett «søkte å sørge for at skrive om proletarer, for 
sted i «Sydspissen» fange- lovens og rettens prinsipper er inne på Tysklandsskjeb- slike finnes nok ikke mere. 
leir, og som ble så åpenbar ble fulgt i oppgjøret og i ne efter annen verdenskrig, Iallfall ikke i den sosialis
at den ikke lot seg tie ihjel: behandlingen av fangene». kan det være på sin plass å tiske leir. Det ser en her i 

Tre av de verste fangevok- Vi minner om «Gulostens» nevne at ialt 11 730000 tys- landet hvor sosialister av 
terne sammen med leirsjefen drap på to tyske krigsfan- k~re ble fordrevet fra sine alle avskygninger har sikret 
ble satt under tiltale ved ger som ikke ville skaffe hjemstavnsområder og. tal-: seg de fete bein og de velav
krigsrett og slik gikk det: ham brennevin, med påtale- let på døde og savnede l den lønnede stillinger. Slik er 

AKTUELLE ORD 

«V år rikelige tanketrøst er 
at det ikke er hva vi må lide 
og bære som er hovedsaken, 
men HVORDAN vi bærer 
urettens lidelser. Det hender 
ofte at den overvunne vinner 
større heder enn seierher
ren. Å handle rett slik som 
plikt og ære byr en, det er 
en oppgave med mening i. 
Vi skal slå det onde ned. 
For den ting at det onde er 
ondt fordi det må være det, 
gjør det ikke mindre fælt. 
Vi utrydder øgler og nesler 
enda de slett ikke kan gjøre 
noe for at de ikke er natter
galer og roser. Selv om en 
gir avkall på lykken har vi 
tilbake stoltheten i sinnet -
også" det er et liv som for
tjener å leves». (Felix Dahn). 

* 
:-._.p.W.-.W.W.W._.-.-.-.-.-._._.-.-.,.._.-._._.M 

Kun etter det lre, Jom bærer 
fmkter, 

kaster man med Jtener. 
(Orientalsk ordJprog) 

FOLK OG LAND 
KierJchowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

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. : 16 450 
Løssalg kr. 2,-

Utgiver AlS FOLK OG LAND 

«Etter avisreferatene og I unnlatelse som resultat. Vi I samm~nheng er 2111 000. det nok også i Willy Brandts 
Riksadvokatens egne ut- minner om mordet på det Kanskje noe~ synes. det også nye Tyskland. Iallfall meldes 
tale Iser å dømme måtte I jødiske ektepar ved Skrike-! er verd en llten mmnefest? I det at SPD-finansminister I 
saken mot de anklagede rudtjernet som ikke med- * Møller i påsken ble bestjå- __________ _ 
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