Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

OG
NR. 10 -

20. ÅRGANG

LØRDAG 15. MAI 1971

LØSSALG KR. 2,-

Morgenbladet ser i «perverst perspektiv»
Og oppdager sammen med playboyen «Pu tzi» at Hitler også var porno graf!

SN
O

Nåvel, denne Engebretsen
La oss da først gi noen 1000 dollars til kjøpet av
forkjølet seg under seremo- glimt fra eventyrfortellerens VOlkischer Beobachter. Og
nien, og havnet ved føttene liv. Ernst Sedgwick F. Hanf- stadig var han å ,se i Hitlers
til en øldrikkende Erna Haf- staengel var sønn av den selskap. Skjønt egentlig var
staengl, med bena på bordet kjente og rike kunstforleg- han vel det man kaller en
På side 5 skriver G.K. om
og langt opp i årene. Hun ger i MUnchen. Han fikk sin playboy.
likvider·
okkupasjonstidens
i
Efter
maktovertagelsen
MORGENBLADET' s porno graf- hadde også noe å fortelle universitetsutdannelse
inger
og
beretter
bl.
a. om
jeger «Putzi»
Engebretsen eftersom hun, USA og kom i kontakt med skulle også Hanfstaengl ansom den orienterte leser nok Hitler allerede i dennes I bringes i et «embete», men Terje Wolds innstilling til
mørke kapitel i norsk
Det er pussig hvorledes har gjettet, er søster av den første år som politiker. Det det var sannelig ikke lett å dette
historie.
det perverse øver sin tiltrek- berømmelige «Putzi», nazi- var Hanfstaengl som ledsa- finne noe som passet. Løsning på norsk presse. Og partiets sjef for utenlands- get Hitler under november- ningen ble «Auslandpresseher tenker vi ikke, som man- pressen, som .var så udugelig kupet, men han forstod ef- chef der NSDAP». Aldri har DEBATTEN OM
ge kanskje kunne tro spesi- at han var tIl latter for en ter boken å dømme ikke vel verden opplevet en be- RETTSOPPGJØRET
«pressechef». Arild Hamsun har i «Fædre·
elt på DAGBLADET. Sant å hel verden. Og som i 1937 stort av hva det egentlig synderlige re
si så er det et så anstendig også tok. konsek~ensen av dreiet seg om. Ellers med- Han - viste seg helt ute av landsvennen» hatt et par ar·
(Forts. side 6)
tikler om den debatt som
og besteborgerlig blad som det og emIgrerte tIl Canada. virket han med et lån på
fant sted i «Aftenposten»
MORGENBLADET som for- Han «flyktet» og det til og
mellom Skodvin og Hart·
anlediger disse betraktnin- med «under dramatiske omger
stendigheter», berettes det i
mann. 'Vi trykker den første
MORGENBLADET.
.
av dem på side 5, hvor man
Dette dydsirede blad har
Dette med søster «Putzi»
også finner omtalt Sverre
nå oppdaget en ny side ved er nærmest pynt på EngeHartmanns aksjon mot Riks·
Adolf Hitler og serverer opp- bretsens pornografiske kranadvokaten.
dageIsen i en sidelang artik- sekake for det er om broder
keI med den betegnende tit- «Futzis» såkalte «Erindrin- Senderen «Deutsehes Reich» vil arbeide fra et skip i
På u:ngdoznsside:n
t~l «Det perverse i persI?ek- gen>, som nettopp er komNordsjøen og blir hørbar også i Skandinavia.
t~v». Og me? en koket~ lIten met på det venstreorienterte
finn~.L!.!!.9D.... idag slutten på
tittel oppe l venstre hjørne: I Piper-Verlag i Munchen En- I H b '
Moskva og Warzava, vedtok kjelleren om «Den totale na·
«Hitler som pornograf».
gebretsen engentlig sk;iver.! am urg (Thule-Press)
28. februar 1971 i Bad Go- sjon og bl. a. en omtale av
Man kunne kanskje ha Og det er denne nå 80 år
Nødparlamentet til de desberg ved Bonn å oppret- Nordiska Rikspartiet, samt
trodd at det ikke lenger fan- gamle playboy fra dengang tyske østprovinser som bun- te radiosenderen «Deutsches en ny kampsang fra «den·
tes noen forbrytelse eller som har gitt MORGENBLA- deskansler Brandt og hans Reich».
Nødparlamentet, gang», side 4.
noen last man ikke hadde DET stoffet til «det perverse regjering ga «endgtiltig» av- «Nationalversammlung
dynget på Hitler, men MOR- i perspektiv».
kall på i østavtalene med Deutscher Osten» er den le· (( I b .. e:n:npu:nktetn
GENBLADET klarer altså å
gale representasjon for omfinne noe nytt. Kanskje i et
rådene på den annen side av beskjeftiger seg med EEC,
desperat forsøk på å presse
Oder-Neisse og for Sudeten- side 2.
penger til fortsatt drift ut
land. Skjønt senderen er leav sine abonnenter? Hva
gal og forfatningsmessig, Lede..e:n
vet vi?
idet radio spørsmål i Vest- spør om det nå endelig skal
Tyskland
er forbundslande- lykkes å få Riksadvokatens
Man har ofte anledning til
nes sak og de Østtyske land eget forhold rettslig belyst.
å konstatere at når Jemand
har sluttet seg til forfatnin- Side 3.
eine Reise tut, dann kann er
gen
og oppgaven å gjenoppwas erzahlen. og det begav
rete
Gesamtdeutschland 11___________
seg at bladets artikkelskrifortsatt
består
ifølge grunn-j
bent, Einar Engebretsen,
gj,ør
P?litiog post-, men d~n k~n ikke gi avkall
loven,.
som var 14 år gammel da
myndIgheter Jakt på sende- på pnvatelendommene til
annen verdenskrig tok til
ren «Deutsches Reich», som østpreussere,
pommere,
og som ikke kan berette om
man
hevder
er
illegal.
schlesiere,
sudetentyskere
særskilte bragder, oppholdt
osv.
,seg i MUnchen hvor en rekRikssenderen er for tiden
Oppgaver vedrørende sen·
ke krigsveteraner skulle
montert på en lastebil, deren «Deutsehes Reich»:
nedlegge kranser på den
men skal snarest sende fra
Pausesignal: begynnelsesukjente soldats grav. Det
et skip i Nordsjøen. Sende- taktene til den tyske nasjoskulle også nedlegges en
krans med norske farver,
ren representerer Gesamt- nalsang.
deutschlands nasjonale inSendetid: Daglig kl. 20.
men da den norske veteran
teresser og tar vare på forBølgeområde: UKW-Frehadde somlet seg bort på
veien var gode råd dyre. Det
fatningen, men den repre- quenz 102.
endte med at den absolutt
senterer også interessene til
Adresse: Dr. Hoffmann«Gemeinschaft
Ostdeut- GUnther, D. 6179, Buchikke krigførende Engebretscher
GrundeigentUmer» schlag, Bahnhofstr. 14.
sen måtte legge ned den norske kransen. Og det var vel
(GOG), hvis rettigheter ogDen mobile stasjon sen·
kanskje 'noe symbol,sk i det
så Sovjetsamveldet, Polen der for tiden fra en lastebil
også, eftersom det jo heller
og Tsjekkoslovakia aner- som kjører langs Nord- og
ikke hadde vært noen offisikjent~ i en konvensjon un- 0stersjøkysten i Schleswig·
ell norsk krigsdeltagelse.
dertegnet kort efter annen Holstein. Senderområdet vil
Skjønt det turde kanskje ha
verdenskrig.
Regjeringen i nær fremtid bli forsterket
vært mer nærliggende å finBrandt
kan
gi
avkall
på det og senderen vil da også være
ne en norsk frontkjemper H er smiler Adolf lurt, Han skuiie vel ikke lytte til pornografIke toner? nasjopale territorium under hørbar i Skandinavia.
Eller hva mener ekspertisen i MORGENBLADET?
til vervet?
brudd på Bonns forfatning,
-o----

De forrådte østtysl{ere lager
egen radiosender

I
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Skogdirektør
S0RHUUS
er død

Mobiliseringen våren 1940

Jeg var lensmann under i ordre om mobilisering. Så
krigen og har således rede snart jeg får den skal De få
på mobiliseringen i Østfold. beskjed, lensmann. Fylkes·
Tidligere skogdirektør Ka. Lensmennene hadde Plaka· mannen sa at tyskerne had·
renus Sørhuus døde i vinter ter til mobilisering i penge· 1 de vært der og gått videre
90 år gammel. I min egen. skapet. Ved beskjed om mo· mot Oslo (visstnok ca. 400
skap av ekspedisjonssjef i bilisering skulle lensman· mann).
I grunnen er det vel EEC~ velsignelse for ham. Hvis Landbruksdepartementet
nen fylle ut plakaten og slå
Det gikk timer, så kom
spørsmålet som er i brenn· han hadde vunnet dengang det siste år av okkupasjons. den opp i sitt distrikt. Den telefon fra politimesteren i
·
'11 h
h f'tt d
t kk t'd
h dd .
t
8. april om kvelden ble det Sarpsborg at det skulle mo·
punkt e t både u t e og h Jem· VI e an a a
en u a . l en, a e Jeg mege sam· i radioen sagt fra at en stor Ibiliseres. Første mobiliser.
me. Vi tenker ikke da i førs· nemlige og vanskelige opp· arbeide med ham. Det min·
te rekke på bøndenes opp· gave å forhandle med de nes jeg med udelt glede. Han flåte var sett i Skagerak for ingsdag: torsdag lI. april. Da
rør mot landbrukspolitik. seks om betingelsene for var ikke typen på en <med. nordgående - altså på vei hadde tyskerne vært to da·
ken innen EEC, men mere Englands tilslutning til FeI. støvet», formell departe. til Norge. Stortinget satt ger i landet! Plakatene skuI·
på den strid som har opp· lesmarkedet. Han ville ha mentsmann. Han så tverti. samlet da, men gikk hjem le fylles ut og slås opp i di·
stått i så å si alle søkerlan· gjort det motvillig og med mot ut som han skulle kom.. og la seg!
striktet.
dene. Det er vel her vanske· håpet om å kunne erklære me rett fra skogene, når han
Om morgenen den 9. april
Dette skriver jeg fordi det
lig å sette noe skille mellom de oppnådde betingelser for kom til konferanse med mi. 1940 gikk flere tyske fly har stått i bladet at det ikke
«Hjemme» og «Ute» efter· uantagelige. Skjønt han i nister Fretheim.
langs sjøen i mitt distrikt på ble mobilisert.
som det som skjer i England embetet viste at han ikke
Sørhuus lot seg ikke på. vei til Kjeller. Det var stilt
Marius Agnalt,
med EEC·spørsmålet også var noen katetersosialist, virke av den hetsagitasjon i telefonen. Ingen ordre om
Rødnes
vil være avgjørende for ko· har han en dypt rotfestet som hadde til formål å ska. mobilisering kom. Ordren
*
lonien Norge. Det ble det jo mistanke til de seks som en pe mest mulig kaos på alle skulle komme fra fylkes· Vi takker lensmann Agnalt
bl. a. gitt klart uttrykk for gruppe kapitalistiske stater. områder. Han gikk inn for mannen. Ved middagstid for dette bidrag til belysning
på Venstres landsmøte ny· Han er urokkelig overbevist saklig og positivt samarbei· ringte jeg til fylkesmannen av det som f0regikk 9. april
lig, som vi skal komme til· om at det vil være det beste de med departementssjefen og spurte om det ikke skuI· i Østfold. Imidlertid må vi
bake til.
for sosialismens interesser og andre. Det lå i sakens na· le mobililseres. Fylkesman· beriktige anførslen om at
Og det pussige er at i det jo mindre England har med tur at det måtte bli mange nen (en rolig type) svarte at det her i bladet skal ha vært
meget demokratiske Eng· de seks å gjøre. Nå vil han kontakter med de tyske han ikke hadde fått noen benektet at det enkelte ste·
land er folket i meget høy' kunne stå frem og erklære myndigheter, som jo bl. a.
der ble slått _.opp mobilise·
grad mot en tilslutning til de betingelser Heath oppnår hadde interesse av endel
ringsplakater . Det var noe
EEC, men det tar ikke topp- for uantagelig og regne med spesielle avvirkninger. Her kalte da sine øverste med· enkelte tjenestemenn gjor·
politikerne hensyn til. Men stor støtte.
fikk Sørhuus satt igjennom arbeidere inn på sitt kontor de på eget initiativ.
i de lavere pOlitikerrekker
*
at utblinkingen skulle skje til avskjed. Efter at han hadNår vi har skrevet at det
går striden hårdt.
ved skogoppsynets funksjo- de takket oss for samarbei- ikke ble mobilisert, så me.
I det konservative parti er
Imens sitter vi da her nærer rundt om i landet. I det, grep Sørhuus ordet og ner vi med det at regjerin·
det Enoch Powell som har hjemme på gjerdet og later alt sitt arbeide for norske sa. blant annet: «Jeg har ar- gen, som er den instans som
utpekt seg som leder for som om vi i denne sammen- interesser hadde han selv- beldet ~~der mange .land- skal beordre mobilisering,
anti-EEC-fløyen. Under en heng iallfall er noe annet sagt alltid den beste støtte: bruksmmIst.re, mer; mgen intet vedtak fattet om en al·
Europareise nylig erklærte enn et null i fattigkommi- av minister Fretheim.
,har hatt slIk forstaeise . av minnelig mobilisering. Det
han at to tredjedeler av vel- sjonen: Det ene politiske
Når jeg vil minnes ham i skogens ~ak .som Frethem~. skal være fattet et vedtak
gerne var mot EEC-medlem- parti efter det annet avvik-I noen få ord her, så er det I de fem ~r VI h8;r sama~b81- om delvis innkallelse av enskap. I en artikkel i en tysk ler sine landsmøter og kon-I blant annet for den vakre det, har v~ praktIsk talt Ikke kelte avdelinger, men selv
avis, skriver vår gamle kjen- staterer i tur og orden at I avskiedstale han holdt for vært uemge om en eneste dette er ikke ført i noen
ning F. J. P. Veale at dette skepsisen mot norsk EEC- Fretheim. Mange vil kanskje sak.:)
.
statsrådsprotokoll.
heller var snaut tatt i enn medlemskap er massiv over-I ennå huske at Fretheim gikk
~lSS~ hans ord tIl FretDe plakater lensmann
motsatt. Det ville rimeligvis alt. Senterpartiet sa som av som landbruksminister ~81m SIer noe meget vesent- Agnalt nevner var plakater
ha vært riktigere å si at kjent klart fra påny og vil noen måneder før okkupa- hg om begge de to herrer.
som skulle slåes opp ved
mindre enn en fjerdedel av: om mulig bryte forhandlin- sjonens slutt i 1945. Han
Knut Sollid
alminnelig
mObilisering,
velgerne faktisk understØt-, gene, Kommunistpartiet står
samtidig som det ble ringt
ter en tilslutning til EEC. på samme linje og på Vensmed kirkeklokker etc. Og at
Noe forøvrig de siste gallup- tres landsmøte gikk bølgene en slags partifeller både av
Det man hittil har tatt slike plakater ble slått opp
tall bekrefter.
høyt. Sluttelig reddet parti- Wilson og av Palme.
sikte på er imidlertid akku- enkelte steder var iallfall i
Det er naturligvis mange leder Seip iland en utvasket
For eget vedkommende vil rat det motsatte. Man blan- strid med det vedtak om
hensyn som gjør seg gjeld- resolusjon som igrunnen in- vi nok si at det er et vanske- der seg inn i de enkelte sta- delvis og stille mobilisering
ende hos britene i denne tet sier. Riktignok vil man, lig spørsmål, men som van- ters næringsliv, legger det som regjeringen vel har fat·
sak. Englenderne har aldri vel på bakgrunn av det bor- lig ser vi vanskelighetene på åpent for storkapitalen og tet, men ikke protokollert.
næret noe ønske om å få en gerlige regjeringssammen- et helt annet felt enn det den internasjonale storindu- Vitsen ved en stille mobilinærmere økonomisk eller brudd hvor Seip engasjerte som er kommet frem i den stri, tvangsavskaffer bønder sering var jo nettopp at den
politisk forbindelse med de seg så sterkt, fortsette for- hjemlige diskusjon. Det sier og i virkeligheten også fiske- skulle foregå uten oppslag
andre europeiske folk. Helt handlingene, men man tok seg selv at vi som gamle re og legger grensene åpne og annen kunngjøring, anfra Tudorkongenes tid har forbehold som betyr at man tilhengere av Quisling og for fremmedinvasjon.
net enn innkallingskort til
de ikke likt fremmede og i virkeligheten like godt kan hans mange forsøk på å
den enkelte. Altså mest muhar mistrodd dem - innbe- bryte dem straks. Man er samle Europa omkring de
Riktignok kan det være lig i stillhet.
fattet walisere, irlendere og med andre ord i en fryktelig nordiske stater i en mektig litt av hvert å si om nordOg det som fremgår av
kattepine og setter sitt håp blokk, naturligvis under- menns evne til å styre seg innlegget er at først ved
spesielt skotter.
De som er for en EEC-til- til at England skal si nei støtter bestrebelser på å vir- selv og vi vet at mange er middagstider 9. april, da det
slutning er de politiske tonp- og dermed også gjøre norsk keliggjøre slike eller lignen- tilhengere av EEC-tilslut- pågikk kamper en rekke stepolitikere, alle ledende øko- medlemskap uaktuelt. Selv de planer. Vi frykter altså ning nettopp fordi andre da der, også i Østfold og i Oslonomiske eksperter, de fleste. Høyres mest innbitte EEC- ingenlunde det Borten og kommer til å styre det ve- fjorden, ga politimesteren i
storindustrielle, bankierer tilhengere i toppskiktet har hans kompis ser frykter, at sentlige. Selv kan vi ikke Sarpsborg, tydeligvis på
og kapitalister. Altså om- nå forsiktig begynt å lufte Europa skal bli samlet po· slutte oss til en slik tanke- eget initiativ ordre om å slå
trent som i Norge.
absolutte «beting-elser» som litisk. Det må være innlys- gang.
onn mobiliseringsplakatene.
Når det gielder Labours det vel er lite håp om å få ende at hvis en samling av
Man har altså efter vår Det var altså ingen slik ord·
innstilling, så later det til onpfylt. Men det er kanskje Europa overhodet skal ha mening begynt i den gale re kommet om morgenen
at Wilson, av opnortunist- bare lureri med sikte på å noen mening, så må det enden og derfor synes vi og- fra de miFtære myndigheiske grunner forsøker å bæ- få filtret oss slik inn i det munne ut i en felles uten- så utsiktene for en samling ter, og det er jo et nvtt bere kappe? på begge s~ul~re. hele at vi ikke kommer løs. riks- og forsvarspolitikI:. av Europa fortsatt er meget vis på at det va.r de! :-ene
~an er .10 ute efter a gJen- ig,;en.
.
.
I Det er det s0Ill: er og ma dystre og Jlleget lite ønsk- tøv det utenrIksr~nmster
vmne ~en t.apte ~akt og
Bare. . ArbeIderpartIets. v~re det vesentlIge. N.å: de~ i verdig. Og idet er ilde, kan- Koht slengte av seg l farten
noen rIval tIl partIledelsen BrattelI VIser seg som den gleider all annen polItIkk l i skie katastrofalt at en god under flukten om at det var
finnes ikke. Og så kan det standhaftige tinnsoldat og de enkelte stater, må den tanke skal bli tilsvinet på vedtatt alminneli~ mobili·
kanskie komme til å vise har god støtte av 1,O's ledel- imidlertid overlates disse dette vis
sering. Slik forøvrig generalseg at hans nederlag ved se. Høvst besvnderlig får stater. Til tiden kanskje blir
staben hele tiden hevn~t.
siste valg likevel kan bli til man vel si eftersom de jo er modne for noe mere.
Politieus
Red.
I·

I brennpunktet
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LAND

Dødsfall

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON

"\. ------------------ Ette..k ..igs -oppgj ... -Dlo..al

Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

Vi har fått melding om at
Iav
en gammel og trofast venn
avisen, kommandør kapI

tein Hagb. Kjelstrup er avgått ved døden, 90 år gamm~~n gamle sjøoffiser har
naturligvis fartet meget om-

Spillet går videre

kring, bare i den tid vårt
blad har hatt forbindelse
med ham _ det er forresten
sant å si 20 år bare det _
har han bodd i Tvedestrand
og Fevik, og de siste år på
Røde Kors-hjemmet i Arendal. Kjelstrup var, som sin
bror, avdøde major Finn H.
Kjelstrup, en rettlinjet hedersmann av den gamle skole, som vi er stolte over å
ha kunnet regne som vår
venn og meningsfelle.

Så går da spillet og snakket og vrøvlet videre - slik det
alltid pleier å gjøre i dette land, hvor man snakker og
snakker og aldri kommer til døren.
Som vi meddelte i vårt nr. 8 med riksadvokatembetets
hjertebarn, heimefrontorganet VG, som kilde, hadde man
allerede da bestemt ·seg for å henlegge den ulykksalige
politiefterforskning av norsk historieskrivning mens man
dekket over den åpenbare skandale med noen forvrøvlede
bemerkninger om at efterforskningen nærmest var satt
igang for å undersøke om det var noe galt med «rettsopp·
gjøret». Nå har det da skjedd, men dermed later det til å

Makt synes ennu å være et
legalt middel i menneskelig
samkvem for å underbygge
styre av felles anliggender,
og blir det formodentlig i
lang tid fremover. Det kan
være beklagelig, men må erkjennes
Når ~aktutøverne synes å
måtte ty til illegale, snuskete, dypt umoralske - ja
kriminaliserende knep og
overgrep, som korruperer
makten selv og dens institusjoner, da blir makten
æreløs. Det står da til maktens bærende, maktgivende
institusjoner å sanere makt
på avveier og å gjengi maktens institUSjoner deres legalitet, og å gjenreise den
almene tillit og respekt som
legale maktutøvere må ha.
Under krig, begås det
handlinger som et rettsbevisst og rettshørig kultivert
samfund ikke kan godkjenne. - Opplegget for et selvfølgelig
etterkrigsoppgjør
skJ'er ut fra det aktuelle
samfunds rettsstandard og
kulturnivå. *

den annen ektefelles vitende.
Jeg har - endog ikke i
vårt presteskap - merket
noen reaksjon på disse høyst
bemerkelsesverdige forhold.
Det er fra det hold, sogar
fra høyeste autoritative
hold, kommet opphissende
skrift til støtte for Folke.
dommen. Men presteskapet
er jo også av denne verden,
og bekrefter jo at: To herrer kan man ikke tjene.

*

Vårt samfunds rettsgrunnlag er bragt på gli, _ i alle
fall ut av balanse. _ Vil
vårt - med møye og omtanke og humanistiske idealer
- oppbyggede rettsgrunnlag og rettsvesen «overleve»
de rystelser og dype sår som
det har fått? - Saneringen
synes i alle fall ikke å være
påbegynt - enn si gjennomført.
Påkjenningene kan bli for
store, og prejudikatene for
innlysende.
Trondheim, 3. mars 1971.
Gisle Mortensen

I

O '

O

brake løs for alvor.
Vi lyser fred over hans
. minne.
Nå tør man kanskje kunne si at bare denne besynderlig
intime forbindelse mellom legendeorgan nr. 1 i norsk pres.
se, VG, og riksadvokatembetet, må gjøre våkne folk sterkt
ORD FOR DAGEN
tvilende når det gjelder riksadvokatens kompetanse og
OG TIDEN
objektivitet når det gjelder nettopp de spørsmål «Hart·
Judges know better than
~annsaken» dreier seg om. For det ser da faktisk ut til ~ost which side their br~ad
.
. ,
. IS buttered and can be relIed
at riksadvokaten som sådan - og VI tenker da ikke speSI· i on to follow, if not anticielt på Dorenfeldt - ser det som en embetsoppgave å for· pate, the wishes of their pay*
svare den knesatte norske historielegenden gjennom tykt I masters.
Efter ann::t0dning sendt til
Er denne standard
svak, d e samme a d resser (130)·
og tynt uten hensyn til om historikere senerehen kommer
Maleolm Muggeridge
'.
ca.
til andre resultater.
(V~~dens~jent
engelsk og makten sterk, VII oppgJø- som mottok numret med
ik d k t b t t b
d li
.
pUbhsISt, kjent for å kalle tr~lt krn:me skjei vleld lemt'IP~ndg, I Mortensens anmeldelse av
Nar VI nevner r sa vo a em e esesyn er ge IDn' en spade en spade.)
I passmg og e er l Sl e- Fahebusts siste bok (nr. 9).
stilling til et slikt embetes oppgave i en rettsstat, så min.
setteIse av samfundets lov-I
verk etter maktens behov i - - - - - - - - - - - nes vi fremdeles den innsats Dorenfeldts forg,jenger,
og ønske, uten at borgerne I
Aulie, gjorde på dette felt. Og her tenker vi da ikke engang
Forsinket utsendelse
reagerer «utidig».
på innsatsen mot den Fanebust som også kom til andre
Er standarden god, retts- Slik Drammens Tidende
resultater - og som senere forgjeves år ut og år inn på, En st?r de! av våre abon- I bevisstheten sikker og bygserverer dem
. . . .
nenter fIkk SIste nummer av get på høy kultur '1
det groveste IDJurlerte både riksadvokaten og andre topp bladet flere dager forsinket . t k
k' 'ttVI oppDrammens Tidende brinfigurer uten å kunne bevege dem til en rettssak - men på på grunn av uforutsette gfJørde tUlnne skJe e er sdamk' .
un e s ovver, som e - ger daglig noen klipp fra blaen hendelse som berørte oss selv.
I v~nskehghete~ som oppstod. ker «forhold under krig». er det sannelig meget inteFor noen år siden bega det seg nemlig at vi selv befant· VI håper det Ikke skal gjen- - Oppgjøret vil kunne skje I det for vel 25 år siden og her
oss i konflikt med Sverre Hartmann om vurderingen av ta seg alt for ofte.
uten fikling med lovverket, ressant å finne. Vi sakser:
et tysk brev. Hartmann anmeldte oss for injurier direkte
uten suspekte og rettslig til2. november 1945: «- Vihos riksad okat Aulie hvoretter denne øyeblikkelig lot
bakevirkende lover. dere. uttalte Byrn.es \d~n
.
v
.'
.
VI VIser l den forbIDdeIse
Er standarden meget høy, amerikanske utenrIkSmlmSoffentligheten få del l saken og uttalte seg om hvor ilde til Hartmanns offentlige er· Iså høy som de lengst frem- ter) at Amerika så med symdet nå skulle gå med oss. Enhver vet at det så å si er I klæring om at nå føler han I skredne, siviliserte, opplys- pati på Russlands forsøk på
umulig å få påtalemyndigheten til å reise en injuriesak, seg injurie~t av riksadvoka· te og kultive~te samfund h~r å ~lutte et ~ærmere s~mar
en anmeldelse vil bli henlagt under henvisning til «bevisets ten, som VI omtaler på an· evnet å arbeIde seg frem til, beide med sme naboer 1 MelstilUng» som rimelig kan være og saken må da fremmes i net sted i dette numm~r.
- så høy at hevngjerrige lom- og Øst-Europa.»
. '..'
.
' . .
Det må da nå endelIg en borgere og sterke maktutHer har man altså svart
prIvat søksmål. VI skulle tro at slik vil det f. eks. gå med gang kunne gå an å få belyst Øvere, i etterkrigsaffekt og på hvitt velsignelsen av sovHartmanns anmeldelse av Dorenfeldt. Aulie bebudet imid· på et dertil passende sted, tilbakefall i barbari, ikke jetiseringen bak det senere
lertid med brask og bram at her skulle det offentlige ta som jo er riksadvokatens kan avfinne seg med de gren- Jernteppet.
aksjon for å forsvare legenden og VG viste seg også den. eget spesialfelt, om det er ser og kriterier som et høy9. november 1945: «Efter
gang meget velunderrettet om ~iksadvokatens aksjonspla. passe?de og riktig at påtale. etisk lovverk setter for retts- hva vi. erfarer har la~ds~vikmyndIgheten skal se på det forfølgelse, rettsutøvelse og erne I Drammensdistriktet
ner. Uten at det overhodet forelå noen sammenheng mel· som en vesentlig oppgave å straff, - da bør de makt- nå opptatt et visst illegalt
lom vår strid med Hartmann og den Hewins-bok om hvil· hindre enhver nyorientering givende institusjoner opp- arbeid «bak kulissene». Til
ken striden da sto, erklærte VG at nå skulle da vi komme når det gjelder norsk sam·' rette særdomstoler (ex lex), en hel del av dem er det
i heisen og boken til Hewins dermed bli fordømt.
tidshistorie og å være en :nid. samfundsmessig «over- sendt brev som oppfordrer
Vi bare nevner denne hendelse for å vise hvorledes riks. kjær vo~ter. over den åpen. løp». - Senere kan særdom- dem til å vise «samkjensel»
.
..
.
bare hIstorIelegende som stolen(e)s dommere og de- og etter beste evne å sabo~dvokate~betet efter v~r menIDg bli~ mIsbrukt I.en dåre det gamle heimefrontorgan res gjerninger granskes, og I tere rettsavgjørelser, idet de
lig saks tJeneste. Det VIste seg nemlig at vår tVIst med VG kan stå som en ekspo. - eventuelt - dømmes og I mener at tiden vil arbeide
Hartmann meget lett lot seg løse uten noe offentlig dun- nent for.
straffes for - tjenestlig: for dem. Endel av disse brev
der fra riksadvokaten, nemlig på privat basis. Og da riks.
Se~v synes vi ikke det er uforstand,.- eller hedres e~ v~d postvesenets. :r;ned:
advokaten dermed mistet den efterlengtede anmelder måt. verdIg for en :t:ettsstat å la med. meda~Jer og ko!s for - vlrkmng kommet polItiet I
.
bukken passe havresekken. fortJenesthge handlmger. - , hende, og her arbeIder man
te ~an under høye veklager I VG la sa~en falle.
.
.__ ..... _ .._,._,._....,.__ ,.__ Samfundsmessig
«saner- med saken. Antagelig vil det
VI synes nok det kan være grunn til å få denne rIks·
ing».
ikke vare lenge, før en er
advokatens forståelse av embetets oppgaver nærmere beANNELIESE p AROW
*
kommet brevskriverne på
lyst, helst gjennom en rettssak hvor riksadvokaten selv
TANNINNSETNING
Som prejudikat fra siste sporet.»
til en avveksling er anmeldt. Det lykkedes ikke Fanebust
Trondheim
e!terkrigs?ppgjør h~r vi Så demokratiet virket som
.
. . Gisle Johnsonsgt, 5 - V/Lade-1 fatt prakSIS for bl. a. tIlbake- en forstår førsteklasses efå oppnå dette før han døde. Men kanskje Hartmann kan moen kirke _ Voldsminde virkende lover, og ensidig ter at «politistaten» var avdet.
________,.________ ekteskapsoppløsning
uten skaffet.
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KAMPSANGER FRA DENGANG:

FOR UNGDOMMEN
Red.: Per Borge
Men nye slekter fødest der korp og daude gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og borni spring pli tun att og tindrar i sol
og nye bjørker syng sin song kring huset.

importere champagne-glass
og feinschmeckermat for tilsammen ca. 130 000 dollars.
Ved et større boligfelt i
U-hjelpen irriterer stadig Peru hadde man ikke tent
fler og fler, både i prinsip- g~tebelysninge~ siden innet og ikke minst i måten vlel.sen .av prosJe~tet for flep
.'
.
.
. re ar SIden. Og til tross for
hvorpa .den vIrker .1 prakSIS. at alle husene hadde fullt
Det. hVIskes og tIsk~s om I elektrisk opplegg, var det
s~øsmgen, men kun fa tør å 'kk brtt t'lk bIet nettet.
Sl noe høyt om det, og de l e l l o . .
som gjør det blir raskt og
Dog var den pmlIgste .afekspeditt avfeiet som ufor- færen den om en belgIsk
bederlige «nazister». Slik
f. eks. med Norsk Aksjon HALLGEIR HORDE:

U-hjelpere og
U-moral

m~t g~Åel~~

~lP=-~~~'~=~~--::~
entreprenør som hadde øst _~=:Jt.
r.J::._q=::::::V=-~,___q::__'
ut av U-hjelp-midler til befri - c kir'; skal gjen-klang gi, fra f.yd t.it nord, hyor
stikkelser og utsvevende liv
med en kvinnelig sekretær.
j
Og summen var den nette av ~~--------'-----i-~~
.. ) - -- t
..
250 000 dollars. Fire av de
fol
·ket.s
Yil
jc
gror.
Ved
fel
.
les
makt
skal
øverste tjenestemenn i den
amerikanske AID-organisa~~=:~-:::~==~::=r=t~=t=:±=Fi
~
sjonen valgte å slutte i job- ~
_____====:!:::::_u=_- J
~~
~I==I
ben fremfor' å besvare
Hva,
mitt
byg· gcs
,vårt Nol' - ge, ditt og
spørsmål i denne sammenheng.

iJ.

:;~a~~~~~.03~-'~~ .~ :1. . -F' F ~l

F-

*

Rikspartiet verver stormtropper i Sverige ~~~æ~J~~"1~..~tJ~m~·~.~J~[~zr~~J~:-'~a=g~J~J~'~)iil~-3
fri·'t.
F ram, f ram
k am!!. t'l selr
.. v'l gl'.r
for
,.,.
"
I
k~ ø-F.?4t ±=-R-.~.
-~~.)::::tE±,~ttt=J
.
~ ø-- n!_ ~
.------:tC=F~3

O

forholdet det
samme. Siden slutten av 2.
Verdenskrig har dette lanI de siste måneder har den hva man nu kaller seg» og
det brukt nesten 100 milli- svenske av~elingen av Nor- prøver å klarne opp i bearder dollars til dette for- disk Riksparti vært i aktivi- grepene hos alle dem som
mål, og over halvparten er tet utover det vanlige. maler hakekors over Stjergått til land som sympatise- Spredningen av løpesedler nebanneret, stempler de
rer med kommunistene.
og oppsetningen av plakater syd-amerikanske junta-regiTypiske eksempler på har pågått som aldri før og mene som fascistiske eller
amerikanske U-hjelp-skan- de svenske massemedia jam- på annen måte eksponerer
daler, som amerikanerne rer seg over de nazistiske sin følelsesmessige og ideohar vært opptatt av, er histo- vårvinder som gå over Sve- logiske forvirring.
rien om et større vareparti riges land.
til nødlidende i Brazil, hvor
En løpeseddel i traktat-I Ellers påpeker Rikspartiman oppdaget at alt sam- form og med spesiell adres- ets løpeseddel at den milimen ble auksjonert bort i se til de unge venstrefolk tante utgave av dagens
et digert varehus.
er Rikspartiets siste påfunn. venstreorganisasjoner ofte
Og så var det hauger med Løpeseddelen deles ut på ga- har mer til felles med 30verktøy som skulle til Para- tene direkte til adressaten, årenes NS-ideologier enn
guay, men som ble liggende som selv er ivrig opptatt av alle de former for «fascispå kaiene i Bu~nos Aires i, å dele ut løpesedler og bære me» som de samme organesten 10 år til rusten had-' plakater. Under overskriften nisasjoner sier seg å bede ødelagt alt sammen.
«Hva vet Du?», henvender I kjempe. Ja, undertiden og i
I den Dominikanske repu- løpeseddelen seg til den I slett ikke uvesentlige detalblikken hadde man brukt av unge «maoist, marxist-Ienin- jer, har de direkte kopiert
hjelpefondets midler til å ist, kommunist, FNL-ist, og
(Forts. side 7)
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2. Bli med fra land, fra bygd og by

og reis vårt Norge fritt påny.
Et samlet folk som' stevner frem
for frihet, fred og hjem.
Vårt land vil vi forsvare
'i handling og i ord.
Vår fred vil vi bevare,
på Føreren vi tror.
Bli med fra land, fra bygd og by
og reis vårt Norge fritt påny.
Et solkorstegn skal vise vei'n,
skal føre fram påny.
'
Et solkorstegn skal vise vei'n
for bygd og by.
L.M.

Asia, men historisk en hel
verdens åndelige inspirasjonskilde. Denne rolle har
vi vunnet gjennom vår mangesidighet, nasjonene imellom. Denne individualitet
Europeisk nasjonalisme og åpningen fremover
som paradoksalt nok har
gjort oss sterke må vi bygge .,..,.--...........................- -...---,............- ..." ...- - - - - - VIII.
videre på: Vi vil ha en plu- • d
k
t
d ·tt· t ' t '
d
raI nasjonalisme, Dette er en I pa . en annen r~ve om l:n;te Sl. ms l uSJonsavgu e2. Den Objektive Virkelighet
I kamperklæring mot forti- naSjonenes :p1~ralItet? Er rI og_ sm EEC-EFTA-skyggedens anonyme statsmodell det ~ort s~gt. l dette per- boksmg h~r undergrav,et
POLITISK FASIT
«En spesifikk Europa-Nasjo- og folkekaos, og mot nåti- spe~tlv mulIg a foren~ sen~ Iden borgerl~g-parl.?'mentarIs:
Plural europeisk
nalisme ville være farlig for- dens brutale assimilerings- tralIsme og ~e.sentrahsme. ke Europa-Ide rna også av
nasjonalisme
di den lett kunne gi vind i forsøk som vi ser det prakti- Og ,selv~ølgelIg, h~r er en løses.
,seilene for antiamerikanske sert i Sovjet-Russland, Jugo- motsetn~ng, som Ikke ord
~vem k~n ennu løpe omFørst og fremst må vi ryd- og antisovjetiske følelser, og slavia og Italia, Bare på og te~mer, ,?en. bare den krl~g o~ p!stå at Europa er
de opp i eget hus. Det 19. videre fordi den i bevisst- grunnlag aven plural nasjo- orgamske. VIrkelIghet kan en IllusJon. ~uropa er over
århundres statsnasjonalis- heten om europeisk sivilisa- nalisme kan vi bygge opp: f?rene: Var - de unge na- de ga!llie ~asJoner, den enesme lar seg ikke overvinne sjon kunne fremavle en ar- et fedrelandenes Europa, i sJon~lIster~ oppgave - er te- VIrkelIghet d~g.ens og
ved «demokratisering» eller rogantholdning overfor U- Nasjonen Europa _ et Eu- det a realIsere denne syn- m«;>rgendagens polItikk kan
ved tilbakevenden til Her- landene » . . . Det er altså ropa hvor frigjorte og like- tese!
.•
o~lent~re seg mot. Denne
der, men bare ved rasjonell ikke sovjetiske tanks i Un- stillede russere og tYiskere, I ?g enda en mls~orstaelse VIrke~lghet skapt. av ~n 1?roanalyse og ved bevisst ar- garn og Prag eller ameri- sammen med flamendere, rna ryddes, av ve~en: Vårt g~esslv ra~e, YIrkehggJort
beide mot konkrete mål.
kanske
oljeraffinerier
i slovaker, tirolere og de man- Europa, e! Ikke gjenfødelse gJenno~ hlsto~len, f?rutbeI den vanlige demoliberale Ruhr, men derimot en (hy- ge andre utgjør enheten.
,a~ f?rtIdige syste~er. Kle- stemt..tIl naSjon ~Jennom
fraseologi hører vi ofte: «En I potetisk) europeisk selvMen er ikke dette selv- rI.kalIsme, dynastisk tenk- vår vI~Je og. dyn~mlkk. Her
tysk nasjonalbevissthet er hevdelse som gjøres ansvarnmg og føydal-herredømme har \TI naSJonalIsmens åpfarlig for den utenrikspoli- lig for stygge tankebaner,
motsigende vil man spørre, er tilbakelagte stadier i vår ning fremover, retningsvisetiske status quo.» Disse kret-I Europa er territorielt ikke på den ene side orientering verdensdels historie. Den ren for vår unP.,'e revolusjon.
ser kan også få seg til å si: mer enn en blindtarm av mot Europa som sentrum, sjelløse kapitalisme som
- SLUTT
HARTWIG SINGER:

Den totale nasjon?

I
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rettsoppgjøret

Riksadvokaten injurierer
Hartmann!

Arild Hamsun gir i Fædrelandsvennen en utmerket oversikt over det som ble skrevet
i Mtenposten.

SOM ANMELDER INJURIANTEN TIL POLITIET

Aftenposten er jo en meget utbredt avis, så svært mange
av våre lesere vil vel ha iallfall en viss føling med den Efter at riksadvokaten har truffet sin avgjørelse i den såkalte
diskusjon som har pågått i bladets spalter mellom pro.' ((Hartmannsak» har advokat Sverre Hartmann latt offentlig.
fessor Magne Skodvin og statsstipendiat Sverre Hartmann
gjøre følgende åpne brev til riksadvokaten:
om rekkevidden av avtalen i Trondheim 10. juni 1940 og
heten funnet tilstrekkelig
spørsmål i den forbindelse. Senere deltok også bl. a.,
grunn til å reise mortifikahøyesterettsadvokat Wiesener med flere innlegg. De som.
sjonssak selv om endel av de
ikke har fulgt med i Aftenposten - og vel også mange:
beskyldninger som er fremsatt vel kan sies å være æreav dem som ikke har fått med seg alt - føler formodent'l
rørige».
lig trang til en samlende oversikt over det som der ble
Eftersom herr riksadvoskrevet av de forskjellige. Og eftersom Arild HAMSUN
katen har funnet seg beføyhar gitt en slik oversikt i to lengere artikler i Fædrelands'l
et til å uttale at det fra min
vennen tillater vi oss å gjengi dem her. Vi kan ikke tro
side skal være fremsatt æreat Arild Hamsun har noe imot det. Her kommer da den
rørige beskyldninger, må
jeg betrakte meg selv som
første artiklen, som hadde titlen «Og så kom debatten».:
injuriert
av herr riksadvoI neste nummer følger så den ann~n artikkel, som hadde
katen sålenge De ikke har
titlen «Om rettsoppgjøret».
dokumentert Deres generelDen ene hoveddebattant, professor
le påstand. Hverken jeg elSkodvin
ler noen annen har vært sikALEXANDER LANGE:
tet, men nok mistenkeligDa statsstipendiat i histo-'
gjort. Det har overhodet' ikrie, advokat Sverre HartOgså en injuriant?
ke vært foretatt noen form
l1!-ann, i. fjor h~st publiserte
for rettslig efterforskning,
sm artikkelserie 1 Aktuell,
Fra august ifjor offentlig- hvilket ble advisert i sep«Nytt lys på 1940», vakte
gjorde jeg en artikkelserie i tember under statsadvokat
d~n oppsikt, som ikke. ble
Aktuell i første rekke med Vikers fremtreden i Dagsmmdre da påtalemyndlghesikte på å .be.lyse. P~ revyen i fjernsynet. Når nu
t~n erklækr~e POdlittieht~etrfO!skk- ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove I grunnlatg a;r lhlttIl udkJent Pk
rl- saken er besluttet henlagt,
nmg om rmg e 1S OrIS e
mæ~I?a ~r1a.e e nors e forekommer det meg lite
korrekt at De attpåtil oppstoffet. Ifølge pressen er po- forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under· reml.lltarIsermgsbestrebellitiets arbeid nå på det aller søke i offentlig.rettslige former - ennsi å søke å bøte på. ser 1 ,okkupert Nord-~or.ge! kaster Dem som dommer i
nærmeste avsluttet, og det
efter kon.gens og reg~erm-: historiske spørsmål, i stedet
gjenstår å se hva som blir
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
gens avreIse - frem til an- for å begrense Dem til den
riksadvokatens neste skritt.
nen halvpart ~v oktober -40. rent formelle behandling
Formodentlig velger han det Vår spesielle medarbeider I tet han anførte var at pre- i Som et le~d 1 bakgrunns~o- som her hadde vært på sin
minste onde og henlegger G. K. skriver:
sentasjonen var litt tørr og' k~ment~sJonen
offentllg- plass. Under disse omstenUnder en samtale jeg for I kjedelig. I gjorde Jeg også et bekr~fte~ digheter
må jeg be Dem,
saken.
Påtalemyndighetens - et- en tid siden hadde med en
Dette finner vi positivt _' tysk dokument av 12. JunI herr riksadvokat, om innen
ter svært manges mening - journalist, kom det fram at at vi ikke lager sensasjon av 19~0 som refererte en avt~- en uke fra dato å fremlegge
overilte ~ksjon viste bl. a. at han syntes det var uhyre in- detaljer i et sentralt stoff le mngått dag~n før, og hVIS for offentli.gheten, gjennom
det hjemlige populær synet teressant stoff vi arbeidet som viser the establish- hovedpunkt.gjenga den ~v- de samme kanaler som ble
på
okkupasjonshistorien med. Det eneste ankepunk- ments kyniske lov-forakten--, tale som var. forsv~rssJef, benyttet igår, en presis og
har fått lov til å utvikle seg
de karakter. I general Rug~, lf.ølge Slt~ eget begrunnet påvisning av hvilAd- k e anglve
. l·Ige b esk yIdmnger
.
i en drivhuslignende atmoI andre tilfeller ~r detalje I brev
.. av
t 23.
. Jum
åd1940
t (. tilR.k
sfære, relativt uforstyrret av meIse da demningen først ne så grusomme og hjerte-' m~Is f)asJ.ons~kke Id dl s- i som jeg skal ha fremsatt og
de spredte røstene som of-' ble brutt.
rå at de trosser all beskri~ l fr ~ve
m~gI
m~
en I som kan sies å være æreIkke før hadde Hartmann
.
i ys e over omman o, og rørige
fentlig slapp til med sine
varsku mot mytene. Tilhen- sagt sitt (foreløpig) siste velse. Så ~a Jeg begynte på, hvorefter de norske styrker
.
gerne aven bestemt politisk ord i Aktuell, så kom de-I denne artIk.kel var ~et fØ!st i Øst-Finnmark ble stillet un- . De opplyser at man ved
·
dagspressen _ I etter grundIg overveIelse Jeg ,: der tysk overkommando. Ig.angsettelse av efterforskhistorieversjon har hatt så batten 1
b t t
f
t d
k t å få kl l t
~n IDette forhold har jeg for- mng øns e
. a: ag om
å si enerådende spillerom oversvømmelsen, for å bli i es em e meg or a
rundt omkring i våre masse- bildet. I første omgang er s~ull~ omtale bl. ~. ~oen llk- øvrig allerede dokumentert - og ~ventuelt 1 hVIlken utmedia, og de forskjellige ju- det Aftenposten sbm har vIdasJoner som l SItt møn- for 19 år siden. Den såkalte strekmng:- de påståtte n!'e
bileene har vært feiret i høy funnet å ville myke opp sitt ster h8:r alle de momenter Narvik-avtale er derfor bare og sensasjonelle opplysmnstemning: Seieren, æren og tidligere nokså konsekvente som kjennetegner lystmor- et helt underordnet poeng,! ~er kunne. antas å ha. rettshistorien var deres. Deres ,standpunkt om ro omkring det.
men foreligg~r selvfølgelig i h~ be~ydmng f .. eks. l. relaer da også i tilsvarende Okkupasjonshistorien. Det
Men før jeg kommer inn og med at vi har general Ru- ,sJ~n til landssvikoppgJøre~,
monn dagen derpå.
er særlig fortjenstfullt av på detaljene, er det på sin ges egne ord for det. At den hVIlket ble påstått fra endenne ærverdige institusjon plass å referere noen få og historisk sakkyndige ikke k~lte 1;t0ld. Da stats.a~vokat
Hartmanns
dokumenta- og tradiSjonelt påpasselige korte utsagn fra forskjellige, har oppdaget det, unnskyl- VIker mstruerte pO!ltIet, ?le
sjoner kom nesten som et
(Forts. SIde 7) ,' ranporter som ble utvekslet I der ikke Dem, herr riksad-I' denne begr~else Ikke gItt.
sjokk på nasjonen, fordi de:q
HS-folk imellom her hjem-I vokat, idet De har alle doku- Kan herr pksa.dvoka~en ~
var mentalt uforberedt, fort me, samt skriv og annen menter og har hatt anled- ~es bere~tI~et til å gripe l~'
di fortielse og ønsketenk. form for korrespondanse ning til å studere nøyaktige l of~enthggJør~lsen av et h~ning hadde gått hånd i hånd
som ble utvekslet med analyser av problemet.
s~orIsk matepale med pollgjennom decenniene, fordi
«rettskontoret» i Stockholm l'
tIefterforskning under påpressen hadde vist uvilje til
og med London
Herr riksadvokaten lot beropelse av bl. a. de evenå ta en gjennomgripende de.
igår, den 28. april, meddele tueIle
konsekvenser
av
batt om denne så viktige
Særskilt London-folkene offentligheten at den efter- forskningsresultatene for et
epoken i vår historie, og forviste sin mentalitet på en forskning De via statsadvo- rettsoppgjør.
Selvfølgelig
di rettsoppgjørets fatale preavslørende måte. Under for- kat Viker innledet den 4. kan herr riksadvokaten når
misser stengte for en fri og
Iberedelsene til «rettsoppgjø- sentember 1970 (og der sa- han lyster vurdere et hvilubundet gransking av vår
I ret» uttalte Terje Vold seg kens dokumenter ble ekspe- ket som helst historisk og
såkalte samtidshistorie. Motangående en rapport om det dert fra politiet ultimo no- I rettslig materiale. Men jeg
forestillingene hadde fra
belgiske og franske retts- vember) «ikke har gitt: tillater meg å be Dem oppførste frigjøringsstund ført
oppgjør: at han fant det av grunnlag for å innlede straf- jlyse offentlig hvilken hjemen tilbakeholdt tilværelse og
«stor interesse» og at det feforfølgning mot noen. Hel-, mel De har for å aksjonere
(Forts. side 6)
ler ikke har påtalemyndig(Forts. side 8)
ble til en hel liten oversvøm- Og motparten, advokat Hartmann
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SIDE 6

FOLK OG LAND

LØRDAG 15. MAI 1971

Likviderin;:ene

Morgenbladet ser - -

(forts. fra side 1)
I Men la nå det falle. Og
116. Gullborg, Tekla.
t d
å
«absolutt måtte legges. til det «Vestlandske Frihets20 år gammel. Sarpsborg. s an til
organisere noe tilbake til det pornografiske,
«tjenestested» og for den I som altså i første rekke har
handlingene».
Irå~»: «Et jernbanetog spren- Kontorpike hos tyskerne. saks skyld også til å lede det. I fanget MORGENBLADETS
De fleste av oss kjenner ges. Massevis av tyskere dre- Ble funnet ved Tunevannet. Han
fikk
klengenavnet interesse. Først diskes det
idag til massemyrderiene i pes. Angivere får sin velfor- Hun var naken - voldtatt «Putzi» og ble. latterliggjort naturligvis opp med «Ødidisse to land. I Belgia pas- tjente lønn. Hver dag sen-. og myrdet. Det ble funnet
set de dessuten på å legge des «norske» forrædere inn' en pakke engelske sigaretter av pressen verden over. Til-I pus-komplekset». For tenk
slutt innså han altså som Hitler hadde et stort bilde
den offentlige henrettelsen i evigheten. For en beund- ved siden av *liket.
nevnt selv at han var en av sin mor på sitt sovevætil tiden straks etter den ka- ringsverdig og heltemodig
tolske høymessen. Som of- kamp vi fører!»
En nå avdød kommunist fjasko og dro til Kanada.
reIse! Og hvorledes gikk det
MORGENBLAD-skribenmed «Putzi» da han så dette.
test var det slagsmål om
«En mor» _ 1944. fortalte meg hvorledes de ten beretter at «Senere end- Jo:
plassene. Det er nok å nevne
likviderte en «angiver». De te han opp som Franklin D.
«pinsefesten i Namur» i BelEt annet brev:
kidnappet. ham. eller henne. Roosevelts rådgiver i Det
«Jeg stod som fjetret. En hel
gia, og behandlingen av
«Hensynsløs kamp mot I Er;t mannlIg ang~ver ble først hvite hus». Også det får man
verden åpnet seg opp i mitt
«tyskerjenter» i Frankrike. angivere. Ingen nølen med mIshandlet og SIden dru~net ta med en klype salt. Da kriindre. Var dette gåtens løsning?
(De ble buntet sammen å drepe disse!» (1944.)
langsomt. 'Y'ar. det.en kVI?ne gen brøt ut ble han internert
Et ekteskap med en følelseskald
med detonerende lunte og
Fra et hemmelig kommu- ble selve lIkVIdaSjonen Inn- i Kanada av britene, men
far, en lidelsesprøvet mor. En
revet i småbiter).
nistisk skriv:
le~et med voldtekt. Dette ble så i juli 1942 «utlånt»
mor som ble Hitlers første «troDe belgiske og franske
«Angiverlusene må vaskes skjedde .flere ganger under til president Roosevelt, som
ende» tilhører. En spirende celle
rapportene var oversatt til av kroppen med blod, og okkupasJonen..
. kjente ham fra hans universom vokste til en milli on hær av
norsk og meget fyldige. Sær- det blir gjort.»
Denne opplysmng. ble gItt sitetstid. Presidenten visste
tilhengere. En magnetisk motpol
skilt ble avsnittet om de
«Krigens harde lover det· meg på hans dødsleIe . jo at «Putzi» personlig kjeni forholdet til hans brutalt anmest ,rigorøse straffemetoh
lagte far. Resultatet: en 0dipusder - ikke utmålingen av eneste som dikterer
en- 117. Ester Larsen, husmor. tep-alle de tyske parti~olkene
situasjon, hovedrollen spilt av
synsløs utryddelse av alle
Haldensdl'strl'kt t 1943
o", regne~ vel kanskje med
f
straf en - satt oversiktlig angivere og NS·folk. (Fra et
• e.
:
at han VIlle ha noe stygt å
en fremgangsrik folketaler.»
opp og «lagt til handling- kommunistisk dekret i '44.)
.Skutt ned pa lan?eVeien si om dem til bruk i krigsene». Her anvender Terje
«Gode nordmenns liver mIdt på dagen. Hun. fIkk ma.- propagandaen.
ImI'dlertI'd
Wold ordene «folkets retts'geskudd og ble lIggende a
«Putzi» er nok en dybde.
.
fikk ikke «Putzi» personlig psykolog av rang.
avhengig av at angivere og I. '
følelse krever hurtige, ef- annet krapyl stilner for all- Jamre seg l lang tId uten at treffe Roosevelt. Han ble
Men bladets Einar Engefektive og rettferdige reak- tid.» (Kommunistisk mot- noen t<;>k seg av henne. Etter satt til å skrive kommenta- bretsen og «Putzi» har nok
sjoner». Han oppfordret alt- standsordre. 1944.)
ca. 2 tImer dø*de hun.
rer for Roosevelt tI' l krI'gs.
så «gode nordmenn» til det
mere mteressante og «persamme som de myrdet «an«Den norske arbeiderklasDet som er felles for alle I ~en:li~gene: Og så langt fra verse» ting på lager. Man
giverne» for. Så i grunnen ses innenlandsbyrå»: Alt I disse 5 eksempler er at ofga øs pa Tys&{and, som får servert påny den gamle
man hadde regnet med, historien om Hitlers niese
er det merkelig at «angive- sykt må bort. Hatet og hev-, rene var NS eller bare sym- dr'st t P t .
t"l •
re» og de andre NS-folkene, nen skal slå ut i en hen syns- patisører. Et annet felles- belfale R« u ZI» se.g .1 a. an- Geli Raubel, der som kjent
i det hele tatt overlevde! - løs utryddelse av angivere trekk er at mordene skjedde
e ooseve~t a. gl kngen begikk selvmord. «Putzi»
og provokatører»
umiddelbart etter at propa- m<;>t Japan pnontet foran trekker av denne historie
Fra en rapp~r't til «Retts- gandaen fra London, Stock- kons&:en l Europa. Han ~krev den forbløffende slutning at
Det Vestlandske Frihetskontoret»
i Stockholm:
holm (rettskontoret), Vest- g.a at kr~vet o.m betmgel- Hitler seksuelt var et «neuråd mottok den 13. februar
landske Frihetsråd
«Os- sesløs k;apltulasJon var en trum» og det var forklarin1944 en rapport fra Sverige,
«Politikonstabel
Richard
vald»-gruppen,
D
13,
D.
17
og anakromsme o~ «det mo~- gen på hans «hvileløse aghvorfra jeg sakser følgende:
Jensen
fra
Borgestad
og
andre
instanser
hadde
skres!1 tte aven VIdsynt polI- gresjonsdrift»! Det forhind«En mann innen politikonrer likevel ikke psykologen
toret eller rettskontoret som Norman Johnsen likvidert ket opp om «hensynsløs tIkk».
L
'kk
P t· .•
av
M.O.folk
etter
ordre
av
krig
mot
anp-ivere
og
provo.
.eng~
;;rar
l
e
.
Roosevelt
« u Zl» l a berette at han en
man også må merke seg, er
D.17»
(nr.
113
og
114).
katører»
'"
VIllIg tIl a høre pa dette og gang påtraff Hitler på kne
politifullmektig
Asbjørn
.
*
efter at han hadde fått foran sin (<<Putzi,s») frue. Vi
BRYHN. Han er en ung ærpette
.var
e~del
småpll!kk.
Jeg
må
atter
få
gjøre
oppChurchill til å gå med på sier også som Helmut Stingjerrig politimann, som ble
VI
ka~
Ikke
Sl
at
dette
.Idag
merksom
på,
at
hvert
eneste
~o~genthauplan~n
ble «Put- demann, Det tred,ie Rikes
anmodet av den uavhengige
hjemmefront å tre i kontakt kanskJe. er stoff egn~t tIl. en et av disse sitatene hadde Zl» l 1.944 utel? vI~ere e~spe- stedfortredende rikspressemed Høyesteretts-justitiari- forelesnmg . ved. umve.rslte- direkte eller indirekte for- dert tIlbake tIl bntene l Ka: sjef: «Tror 'Putzi' og hans
us Pål Berg og danne hem- tet, .men slIke tmg skjedde I bindelse med en eller flere nada,. hvor h~n bl~ puttet l redaktør virkelig at en kvinmelige politigrupper i N or- ute l blan~ «f?lket.» Og son; I likvideringer, samt at ingen en mte!~enr;tgsl81r. Han ne (Eva Braun) kunne være
rede til å søke døden ved
ge. Til dette arbeid og til å et ubestndelIg faktum rna I' av dem har vært offentlig- slapp ut Igjen l 1~.4~.
~et
konstatere.s
at
~e
ansvargjort
i
Folk
og
Land
før.
.
Na
er
de~
åttI.ange
«Putsiden
aven «sexuellen Nonrenske opp blant angivere og
Hittil i denne serien har ZI» bosatt .1 SveIts og har, valeurs»?
NS nyttiggjorde han i ut- hge ,var for felg~ tIl å m:yrde
oppflammet
Rosinen i MORGENBLAstrakt grad bruk av kom- ~elv. Dessut.en lIkte de ~kke vi bare kommet inn på de formodentlIg
a
søle
seg
tIl
med
«anglVe.rmordene
som
på
en
eller
av
den
ar:gren~e
Sp~ers
suk-!
DETs
pornografiske julekamunistene. Bryhn hadde således en daglig og intim kon- bl?d» og «NS·lus». FØlg~lIg, annen måte ble publisert i sess.' alt.sa og,sa 1;>egatt noen, ke er dog beretningen om da
takt med «Osvald» e Il e r I~Ide de noen. «helter» tIl å I «legal» eller «illegal» presse. «Ermdrmger» slIk folk øn- Hitler sendte ut den barske
«Pettersen» som han kal- gjøre rakkertjeneste: Det er Vi har nå kommet så langt s~er dem. Det er ellers pus- alvor,smann, partikassereren
~ra denr;te rakkertjenesten at vi kan ta for oss de mor- SIg I?ed det m~ka~re med- Schwarz for å kjøpe opp en
les.» (Sitat slutt).
Jeg nå brmger noen eksemp· dene som aldri har vært of- arb81derskapet l dIsse me- mappe med pornografiske
Frihetsrådet for heime- ler. Nedenstående p~rson- fentlig kjent. Det har vært moarene. Spe~rs bests~ller I tegninger. Og disse tegninfronten:
navn og stedsnayn er f:~ger- og er et veldig arbeide å ble, hva kans~Je m~nge Ikke I ger skulle Hitler s'elv ha teg«Frihetsrådet skal ha døm- te av hensyn ~II famIlIene. komme fram til disse. Som vet. p~sset pa av ~Jernsyns- net av sin niese! Det var helmende myndighet sjØl og J~g har hutret l gru og rase- oftest er de etterlatte skremt pUblIs:sten JoachIm Fest, ler ikke meningen å tilintetrett til å opprette domsut- n over umenneskenes ~r~m: til taushet. Derfor _ i de som .vlsste hvorledes dagen~ gjøre tegningene, de skulle
øvende organ sammensatt ferd, .Og har lovet aldn a gl tilfeller hvor disse har snak-I publIkut;U ønsker det. Og pa oppbevares i hvelvet i det
av pålitelige nordmenn. For- me~ l kampen for de ulyk- ket. blir det ingen navn.
Iboken tIl de~ne forhenvær- Brune Hus.
målet: en hensynsløs opp- kelw;e ofres heder og menKanskje har sårene be- ~nde pressesJefen, som ~an. Bedre kunne det vel ikke
rydning blant angivere og neskeverd.
gynt å blø igjen etter så Iallfa~l skulle t:r.: 0 var sknve- gjøres av den gode «Putzi»
«NS-folk».
I
mange år. Men allikevel har' kvndlg ~elv, s.tar det anført eller kanskje heller hans reFra et hemmelig brev sti- 115. Gustav Bendixen, Oslo, jeg sett et spor av glede hos I «RedaktlOn Dleter Wagner». daktør. Bare pussig at ikke
let til den Norske Regjering: gift. Hadde 3 mindreårl!re I disse mennesker. En glede. At redaksjonen nok har amerikanerne fant tegnin«N.F. kan opprette hem- barn. 31 år gammel. Han ble som skyldes at noen deler' vært iorden viser ikke bare gene da Tyskland brøt sammelige krigsdomstoler.
funnet bakbundet Og kneb- sak og skjebne med dem.
det pornografi-stoffet MOR- men og lot verden få del i
Krigsretten må bestå av let Og skåret bokstavelig talt
Hilsen G.K.
GENBLADET gramser i, denne nye side av den Hitler
minst 3 medlemmer over 30 i småbiter. Alle tenner var I (Idag starter likvideringe- men også de besynderlige som eller,s med de aller krafår, hvorav en praktiserende slått inn, men morderne' ne med nr. 113, da vi i Folk motsigelser i teksten og ut- tigste midler bekjempet alle
jurist. K.d. skal bare be- hadde oversett et brev som I og Land 17. april d.å. brakte trykk som «gangsterklikk» former for pornografi. Det
handle, saker mot angivere lå i bukselommen. Han ble 30 ikke navngitte mord. Sis- m.v. om de folk som dog i har jo hittil vært et av den
hvis virksomhet medfører funnAt i en grøft i nærheten te nr (9) av bladet var kom-I årrekker var hans nærmeste fremskrittsvennlige
eftermet til likvidering nr. 83.) venner og meningsfeller.
krigsverdens
ankepunkter
øyeblikkelige farer.» (1944.) av Ekeberg.
(Forts. fra side 5)
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FOLK OG LAND

LØRDAG 15. MAI 1971

Debatten -

-

SIDE'

I For

ungdommen -

I

(Forts. fra side 4)
De kapitalistiske land, stuHitlers
Tyskland
og
Mussopide
og dekadente som de
(Forts. fra side 5)
tyskerne var klar over
linis Italia.
er, kommer til å arbeide
vaktpost for det bestående
dette.
Rikspartiets siste og me- med fryd på sin egen tili~tet
gjennom mange måneder 2) Ordet «gesamt» i kapiget
oppsiktsvekkende frem- gtøre!se: D~ komJ?e: t~l å
tulasjonsavtalens para,
har stilt sine spalter til disstøt er oppfordringen til å ga pa lImpmnen l sm Iver
graf 1 betyr ikke «samtposisjon for en avklarende
danne
«aksjonsgrupper», efter å slutte nytt vennskap,
lige», men har, i følge
debatt som fortsatt pågår,
over
hele
Sverige. Dermed men såsnart de har blottet
som er nyttig og verdifull,
professoren, en tøyel~g
vil partiet markere innled- seg skal vi knuse dem med
betydning nøyaktig
og som føres på et stort sett
ningen av et nytt kapitel i vår knyttede neve.
hvilken har han ennå iksaklig plan. Riktignok har
sin utvikling. I vervningske røpet.
det vært tilløp til utglidning,
oppropet, som vi har motSå langt Manuilsky. Sett
og et par representanter for
tatt et eksemplar av, legges med 1971-øyne får man nes1945-terminologien har fått
I det følgende skal skissedet ikke skjul på at det går ten medgi at teatret med den
slippe til med innlegg. Men
mot hårdere tider både for fredlige «sameksistens» har
siden vi nå engang befinner res hvorledes Sverre Harti en meget kort konNRP og dets venstrerettede båret rikelige frukter for
oss i 1971, har fablene måt- mann,
sentrert
orientering
i
Af
tenmotstandere
idet innsatsen sine røde opphavsmenn.
tet vike for facts, og de nevn24. febr. i år, er i
herefter skal få en mer ak- Dertil er det også et faktum
te representatenes bidrag posten
stand til å gi et sammen- Kr. 18,- + porto kr. 0,90 tiv form. Det gis blandt an- at USA - som angivelig
har ikke kunnet avspore de- hengende
mot forskudd
net klart uttrykk for at det skal være bolverket mot den
bilde av hendelbatten, som har vært konFOLK OG LANDS
skal kjempes om makten på I røde trussel - selv er Ill:er
sentrert om problematikken sesforløpet i juni-dagene -40,
samtidig
som
han
polemiseBOKTJ'ENESTE
gatene, der som bekjent for Iinnenrikispolitisk markspIst
i forbindelse med kapitularer
mot
professor
Skodvins
tiden domineres av det røde av rød
undermenneskesjonen i juni 1940.
konklusjoner.
Han
tar
sitt
venstre.
mentalitet
enn Russland
Professor Magne Skodvin utgangspunkt i det statsUnder
utvekslingen
av
teAlle
gruppene
tenkes
orgavar
det,
da
bolsjevikene
kashar påtatt seg å redegjøre rettslig og politisk avgjøren- legrammene ble det fra nisert distriktsvis under en tet Krenski-regimet på dør.
for sine meninger som vel i de dokument, nemlig stats- norsk side ikke tatt noen distriktsleder som i sin tur
det store og hele faller sam- rådsnrotokollen for 7. juni som helst reservasjon om er ansvarlig overfor G. A.
men med det herskende hisden dagen kongen og re- fortsatt reell krigføring, og Oredsson, som er Rikspartoriesynet, og da Sverre -gjermgen
torlot landet - slike intensjoner kom heller tiets øverste leder. Det blir
Hartmann trådte inn i de- hvor det blir fastslått at «det ikke til uttrykk i selve samtidig opprettet såkalte
batten, fikk professoren sin er håpløst for Norge å fort- Trondheimavtalen av 10. ju- kampkasser, som skal gi'
naturlige motstander og an- sette krigen». Sverre Hart- ni hvis hovedbestemmelse midler til propagandamateTil håndgemeng i tredvetatte likemann når det gjel- mann nevner så i tur og or- in~leder med at «Die gesam- riell.
der faglig kvalifikasjon. Og den at den samme konge og ten norwegischen Streitårenes
klassiske stil kom
Vi antar at de svenske
avisleseren, hva fikk han? regjering reiste til England krafte legen die Waffen nie- massemediaene vil rykke ut det i Sydney i Australia, da
en streif nynazister i full
For første gang på 25 år fikk uten å ta med sin forsvars- der ... »
.
med full alarm når Rikspar- uniform
gikk til åtak på et
han en valgmulighet isteden- sjef eller å utnevne en ny, og
Mot professor Skodvms tiets
Aksjonsgrupper
for et diktat om hva han bør at general Ruge som øverst- hjørnesten nr. 1 - angående RAG som de kalles _ inn- tog med venstreforvridde
mene om kapitulasjonen, kommanderende ble tilbake general Ruges fullmakt -I leder .sine første manøvrer, som demonstrerte mot det
dens rekkevidde og konse- med alle legitimasjoner og stiller Sverre Har~~ann og fra den samlede venstre- Syd-Afrikanske
surfrider-kvenser .
laget
under
dets
sportslige
forpliktet med sin (eller sin bl.a. opp en betenkmng av leir vil nok ropet om «forHos professor Skodvin har forhandlers ) underskrift.
den tsjekkiske folkeretts- bud mot nazismen» stige visitt i byen.
debatten avdekket to hjørMed sine uomgjengelige
Hartmann redegjør for kyndige dr. jur. Vladimir hest mot himmelen mens
nestener som han synes å hvordan lokal kapitulasjon Dedijer, som peker på hvor- deres egne aksjonskomiteer plakater og ukvemsord lot
bygge sin teori på:
vanligvis foregår kontra to- dan Trondheimavtalen .for-j fortsetter sin lurvete virk- de demonstrerende bråkmatal og påviser at general Ru- plikter nordmennene tIl å somhet. Toleransen har sin kerne - omtrent 60 i tallet
1) At de norske forhandler- ges fremgangsmåte 8. juni, avstå fra å gripe til våpen meget fastsatte begrensning - sine mer eller mindre velne ikke hadde fullmakt med telegrafisk kontakt også utenfor landets gren- selv hos en Medel-Svensson funderte «meninger» hagle
til å inngå avtale om to-, med tysk overkommando i ser, og anser at Forsvarets som lever god og mett i sitt ned over idrettsgjestene alt
i ett mens de løp efter bustal kapitulasjon og at Norge gjennom norske dip- Overkommando overskred velstandsrike.
lomatiske kanaler i Stock- sine fullmakter. «D~rmed»,
Og dog er dette nye inn- sen som laget hadde måtholm, måtte gi adressaten sier Hartmann, «star man slaget i Sveriges politiske liv tet søke beskyttelse i da det
mot ham og et tegn på hans forståelse av at det her ba- overfor sp~~små~et full~akt ! ingen blott 'og bar overflate- ankom til flyplassen.
Lenge så det ut til at sydumenneskelighet.
re kunne være tale om be- kontra legltm~asJo~, hVIlket krusning, men et tydelig tiafrikanerne
ikke våget å forHvis det overhodet er noe tingelsesløs overgivelse.
ved en kapItulaSJon kan dens tegn som har manifesi historien om de pornogra- «Konge og regjering har for- medføre at avtalen blir bin- tert seg enda mer markant late bussen på grunn av den
fiske tegninger, så synes vi . latt landet og har gitt meg dende overfor kontrahen- i andre land. Det interessan- frådende venstrehop utenløsningen må ligge adskillig befaling om å innstille ten selv om det er skjedd te ved det er at fenomenet for - og noe politi til å rydnærmere for hånden. Geli fiendtlighetene». Dette tilbu- overskridelse aven intern allerede på det nuværende de opp i turbulensen var
Raubel hadde som k.ient bak det, sier Hartmann, måtte instruks».
tidspunkt viser seg i Nor- selvsagt ikke å skue.
Hitlers rygg et forhold til etter sin formulering og forHeller ikke
professor den _ her er som kjent adDa med ett kommer seks
en jødisk kunstmaler og teg- midling naturlig nok også Skodvins hjørnesten nr. 2 - skillig lavere under taket. mann fra det australske NSner. Det var jo det som førte omfatte dem som hadde gitt den betydningen han tillegpartiet stormende i full
til at Hitler rettet sterke be- ordren, og han finner det ger ordet «gesamt» - får
mundering og begynner å
breideiser mot henne før svært lite logisk om de øver- lov til å stå urokket av Sverjage på venstrekveget. Mot
hun begikk selvmord. Vi ste norske myndighetene re Hartmann. Idet han hendenne
nazistiske
«overskulle anta at det var den-I skulle ha ment å opprett- viser til avtalens paragraf 9,
I det Herrens år 1931 ga makt» måtte den demonstrene jødiske vennen som også I holde de fiendtlighetene de som bestemmer at den tyske den ,sovjetiske ideolog Ma- rende 60-manns styrke vike
var mester for pornografien Iselv hadde gitt ordre om å teksten er avgjørende for nuilsky følgende «forutsi- plassen og syd-afrikanerne
om den fantes.
innstille.
avtalens tolkning, proteste- gelse»:
kunne forlate bussen og beDa telegrafisk kontakt ble rer han mot at professor
Riktignok er vi idag gi seg til sitt bestemmelsesMen skribenten i MORGENBLADET er ikke tapt opprettet mellom de to Skodvin «benytter norske ik~e ~ter~e nok til å angripe. sted. Men innen det. kom så
bak en latrinevogn. Også overkommandoene om for-' ord som representerer en I Var tId VII først komme om langt, hadde det utvIklet seg
moralen skal høste mynt på middagen 9. juni, forlangte feilaktig oversettelse - en 20 eller ~O år. For å seire til et veritabelt slagsmål
Hitlers perversitet. For «De tyskerne innstilling av all, uriktig; giemdvelse av me- trenger VI et over!~skelse~- hvor~m~er e~ mann og en
som i dag roper om frihet norsk motstand senest kl. 16 .. ningen i vitale tyske ord og; m?ment.. B~)UrgOlsiet ~a v.est-mdlsk pIke kom lettere
for den perverse ,sex tråk- General Ruge ba om frist- uttrykk». Ifølge Hartmann brmges Inn l en sløvhetstI~- tIl skade.
ker å amle stier. Man be- forskyvning til kl. 24 «av (og det er vel et sproglig ~tand. Vi skal begynne a
Men nu dukket naturlighøv:r i~ke være noen Sher- ordretekniske grunner», og faktum) er ordet «gesamt» Iscenesette den mest teatral- vis også politiet opp og forelock Holmes for å oppdage I dette ble innvilget av tysker~ i de~ tyske snrog det mest ske. fredS~eVeg~s.e t sor gOt tok de nødvendige arrest afotspor efter en Marquis de ne ..Nå fulgte opplesninge~ l preSIse ,!ttrvkktftotr at alt og ~~~r;:::r t~rå ~lflfa~~~rt ~e sjoner _ av tre nynazister!
radIO av kongens og reg,le- alle er mnbefa e.
.
Vår kommentar: alt for
Sade eller en Hitler.»
Det klarer seg lenge med å I rinp'ens proklamasjon til det
Som bevis på at ordet kan mes~ ~ek~rISerecrde fOJslag gjestene I Skål!
være en Einar Engebretsen no;ske folk og general RU-I ha en annen betydni~g enn ~g til. gJøres le use van- j
•
Isach
i MORGENBLADET.
ges opprop.
(For/L .rIde 8)
hgste Innrømme ser.
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Debatten. ·
(Forts. fra side 7)

det kjente og anerkjente,.
trekker professoren frana
den nederlandske kapitulasjonsavtalen av 15. naai 1940,
hvor det bl. a. står: «Die ge- OGSÅ EN SAMLINGSMANN land, Rogaland og visstnok rolle i Middelhavet? Kan- vende seg til en svensk adsanate Wehrnaacht der NieVi lærte i sin tid på skolen også Agder. I innlandet råd-; skje en til og naed naå ha vokat. Dødsfallet ble regideriande gilt als kriegsge- at slaget i Hafrsfjord sto i år i de snaåkonger frenadeles og i enda flere av de bolde venst- strert sona selvnaord, naen
fangen». Men først 18. naai, 872 og det er vel det nayndig- nordpå hersket Ladejarlen, I repolitikere når også Spa- faren hevder at dette er galt.
opplyser professoren, kapi- hetene holder seg til når de naens jarlen på .Møre var' nia og Hellas vel er naent å Den svenske advokat har
tulerte provinsen Zeeland. nå forbereder 1100 års jubi- Haralds likenaann. Det later skulle slå følge fordi de ikke slått i pressebordet og er«Ein naåtte altså i tilfelle leet for Norges sanaling og altså til at nayndighetene og- vil bøye seg for Norges klærer at det ikke lukter så
hevda at ordet «gesanat» er i den forbindelse en regu- så her holder på den falske «rettsbevissthet». For selv godt av saken. Og sier han:
altonafattende i Norge i ju- lering av Haraldshaugen. Nå historie, sona en trofast har disse venstrepolitikere naå «Allerede nå synes det klart
ni, naen ikkje i Nederland i er det ikke bare årstallet en gjort helt til det siste. Det da vite at en av hodepinene at jeg på nain klients vegne
naai. Det er ei dårleg løys- nok naå ta naed en klype salt ligger derfor kanskje noe under siste NATO-naøte var kan konanae til å stille et
ing», sier han lakonisk.
- det er jo ikke så usedvan- synabolsk i dette at den be- hvorledes naan skulle styrke par av Norges høyeste jurisSverre Hartnaann: «Det lig når det gjelder norsk hi- rømnaelige
generalnaajor den svekkede NATO-stilling ter til ansvar for at saken
hadde unektelig vært en dår- storieskrivning - naen fak- Roscher Nielsen er opp- i Middelhavet?
ikke er behandlet på riktig
lig løsning. Men den forelig- tisk også dette naed den sana- nevnt sona naedlena av den
naåte.» I et fjernsynsinter*
ger ikke. For historieprofes- ling av Norge sona skal ha statlige konaite som skal legvju sa vår nye justisnainister
soren har stillet saken på foregått da. Når det gjelder ge opp progrananaet for festBerrefjord at det vel naåtte
hodet».
årstallet, så vet naan ikke lighetene. Skjønt Harald DET ER EN KJENNSGJERNING være tidligere riksadvokat
Så følger Hartnaanns for- noe sikkert, naen forskerne Hårfagre gjorde da iallfall at de serbiske partisaner, Aulie og hana selv det sikteklaring (her sterkt innkor- er stort sett enige ona at sla- et forsøk på å sanale Norge, anført av Tito og den Vladi- des til. Og det naå vi si i
tet) på fornauleringen av get ikke kan ha stått før ut naens generalnaajoren jo har nair Rolovic sona nylig ble tilfelle er lønn sona forden nederlandske kapitua- i 890-årene, antagelig nær- splittet det så godt han kan nayrdet av to kroater, i 1945 skyldt. Aulie har jo fått retsjonsavtalen: 14. naai naeld- naere år 900. Verre er det naed sin fantasifulle for- drepte ca. 300.000 kroater. tet de sterkeste bebreidelser
te Nederlands øverstkona- kanskje at Harald slett ikke tolkning og bortforklaring Ingen har grått i norsk dags- naot seg i forbindelse naed
naanderende, general Win- ble hersker over hele Norge av egne handlinger.
presse over det. Tvertinaot rettsoppgjøret og Fanebust
*
kelnaann, over radio at han naed dette slag. Han vant et
har naan på naange vis hyldet har enndog rettet grove beover
ville innstille fiendtlighete- slags herredønanae
både Tito og hans Stock- skyldninger naot hana uten
Fjordane,
HordaBRANDT
FÅR
SKUDD
Sogn
og
ne. Han hadde inaidlertid inIngen at han har reagert for å renholnasanabassadør.
gen naulighet for på kort var- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---.:... FOR BAUGEN
har følt ubehag ved å ta dis- vaske seg _. trass i at han
sel å nå alle sine tropper R
Valget i Schleswig-Hol- se naassenaordere i hånden. ellers er eller var svært så
på de forskjellige naarsk- iksadvokaten - stein ble et nytt skudd for Det er også Ubestridelig at rask på labben når det
landsøyene i Zeeland. På den
(Forts. fra side 5)
baugen på den røde Willy naange kroater i utlendighe- gjaldt andre. Og Berrefjords
andre siden ville tyskerne naed eller uten siktelse på Brandt naed sanat hans øst- ten har falt for naorderhånd, deltagelse i «rettsoppgjøret»
bringe kapitUlasjonen for- den naåte sona er skjedd. politikk. Riktignok gikk so- dirigert av serbiske nayndig- var vel heller ikke særlig benaeldt i o~den (opetas~onene I Det dreier seg ona et såvidt sialdenaokratene bare til- heter. Men når så blodhun- rønanaelig.
naot BelgIa og FrankrIke var' alvorlig spørsnaål sona herr bake naed 1,8 % i forhold til den fra 1945 faller for naorunder f1,lll utvikling), og ge- Iriksadvokatens konapetanse. forbundsdagsvalget, naen til derhånd, da lyder det akk og
neral Winkelnaann fikk ikke
Eiksnaarka, 29. april.
gjengjeld gikk fridenaokra- ve i alle blad. Så brutalt!
KRISTNE VENNER
- sona sin norske kollega
Sverre Hartmann tene sona har nauliggjort øst- Ja, det er det, naen et ganadu lyst til å treffe gamle vengeneral Ruge en naåneds tid
politikken, så kraftig tilbake naelt ord sier at den sona Har
ner
i
et åpent miljø? - Kristne
senere - innvilget en frist. Da det ikke kona låt fra at det ikke lenger blir repre- griper til sverdet skal onaav ordretekniske grunner.' Riksadvokaten, har statssti- sentert i landdagen fordi det konanae ved sverdet. Og når Venner møtes den første fredag
Men skrev han under en ka- pendiat i historie advokat ikke nådde opp i 5 % av Jens Bjørneboe også lar sin hver måned i Colletsgate 43. Etter
pitulasjonsavtale uten reser- Sverre Hartmann' annaeldt stenanaene. Sananae skjebne røst høre i DAGBLADET og en tale er det bevertning og anvasjon, risikerte de intet- riksadvokat L. J. Dorenfeldt fikk nasjonaldenaokratene, forteller røverhistorier ona ledning til selskapelig samvær.
anende troppene i Zeeland til Oslo Politikananaer og til hvis velgere i den forelig- forholdene i Kroatia under
Møtetid kl. 19.15
å. bli franktirører. Derfor, Kongen i statsråd, naed krav gende situasjon gikk over til annen verdenSkrig, så naå
SIer Hartnaann, valgte naan ona at riksadvokaten blir kristeligdenaokratene. Disse naan forundres over den . . . -...-...-...-...-...-...-...-...-...---------...
-------...
---...
en fornaulering sona ganske satt under tiltale for ære- siste fikl.t 51,7 % av stena- naanglende logikk hos disse
Tannlege
enkelt betyr at hele den ne-I krenkeLser., I sin annaeldeise naene naot sosialdenaokrate- venstrevridde skribenter. De
derlandske forsvarsnaakt an- hevder Hartnaann at den nes 41,2 %, og dernaed fler- understøtter beredvillig og MARTIN KJELDAAS
ses sona _ kringsfange. «Så. pressenaelding sona riksad- tallet i landdagen. Den nye naed stor entusiasnae alle- Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
langt fra å avkrefte, stad- i vokaten sendte ut 28. april statsnainister blir Gerhard 1slags
«frigjøringsbevegelTelefon 334900
fester og understreker det i år, i sin helhet er ærekren- Stoltenberg, sona med den- ser» sona naindretallsgrup~ederlandske eksempel
kende, og han ber ona at det ne valgseir også seiler opp per og andre driver naed ...- - - - - - - - -....
Jeg hadde nær sagt selvføl- i forbindelse naed straffe- til å efterfølge Brandt sona vold og drap og hevder «folgelig - den anerkjente alt- I saken blir tatt naed krav om kansler i Bonn. For det kan i kenes
selvbestenanaelsesFOLK OG LAND
omfattende betydning av naortifikasjon, oppreisning ikke lenger være tvil ona at rett». Men når så kroatene
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
ordet «gesamt». (Uthevelse- og erstatning.
ved et valg idag ville kriste- eller andre store folkegrupTelefon 377696
ne Hartnaanns.)
La oss håpe han har naer ligdenaokratene seire stort. per i en av de kunststatene
Boks 3214 - Sagene
I Sanatiden nr. 1, 1945 helle naed seg enn Fanebust
*
sona er opprettet griper til
hadde Johan Scharffenberg i sin aksjon naot Aulie.
sananae naidler, da er de ban- Ekspedisjonstid: Tirsdag til
en artikkel, «Oppgjør nå»,
ditter og naordere og hva fredag fra kl. 10 til kl. 15.
HVEM SKAL ORDNE OPP DA? verre tydeligvis er _ fascis- Mandag og lørdag holdes konder han bl.a. skrev: «Den
slekt sona har gjennonalevd en naåtte konanae før eller
Det innskrunapede Venst- ter. Det konanaer alt an på toret stengt.
denne tid, har større rett til senere. Disse sananae sindi- re har hatt landsnaøte, hvor ona Bjørneboe og Paxene i Redaktør Melsom kan bare
å få vite hele sannheten enn ge skrev bøker og utgav - naan såvidt vi forstår var så 1 dette land liker det reginae I påregnes truffet efter forutgå.
etterslekten. Vi bør kreve på eget forlag. En sjelden uenige sona vel naulig. På sona undertrykker vedkona- I ende
avtale.
o p p gjø r nå, både innad gang fikk de inn i et eller ett punkt var det inaidlertid naende folkegruppe eller ikog utad. En «enighet» sona annet blad en blyg liten ar- enighet: Portugal skal ut av ke.
Abonnenmentspriser:
bygger på folkets uvitenhet, tikkel - sona ble tiet ihjel. NATO. Og dette besynder50,pr. år, kr. 25,- pr.
Kr.
*
er innvortes råtten og gir Mytene levde videre. Hvor lige kravet blir sikkert øyehalvår i Skandinavia. Utlandet
ingen styrke». ,
lenge de skal leve etter den- blikkelig efterkonanaet av de SKAL AULIE OG BERREFJORD kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt
Det ble ikke noe o p p - ne dag er bl. a. avhengig av andre NATO-naakter når den FOR RETTEN?
omslag innenlands: Kr. 60,gjø r nå, det ble tvert ona presse, fjernsyn og ra- naektige stornaakt Norge pr. år, kr. 30,-. pr. halvL:.
inaot en lang, lang tid i sus dio i likhet naed Aktuell og eller iallfall dets Venstre På grunn av naanglende inBruk postgironr. : 16 450
og dus hvor naytene fikk lov Aftenposten (entente cordi- sier det. Men så reiser da teresse fra den norske såkalLøssalg kr. 2,til å slå rot. Sindige folk for- ale!) lar ytringsfriheten in- spørsnaålet seg: Er det Gar- te rettsstats side har far til
stod jo at en nøktern drøf- nenfor saklighetens rana- bo eller kanskje Rosland en ung sjøgutt sona onakona i Utgiver AlS FOLK OG LAND
telse av okkupasjonshistori- nae gjelde generelt.
sona skal overta Portugals på en norsk båt naåttet hen-
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