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General Ruge bekrefter
Hartmanns påstand
Ruge skrev til Administrasjonsrådet at de norske tropper i 0st-Finmark
hemmelig ble stillet under tysk kommando via fylkesmannen

~

Men egentlig er alt dette en strid om Pavens skjegg

Østerriksk dobbeltsnikmorder
i Signaldalen i 1945

SN

Efter at vår melding i forrige nummer om advokat
Sverre Hartmanns anmeldeIse av riksadvokat Dorenfeldt for å ha injuriert ham
i den melding han sendte ut
om henleggelsen av pt'ttalemyndighetens historiegransking, var trykket, rykket

O

Ogsfl Sven Arntzen bruker de sterke ord om Hartmann
Bildet viser ham i hans velmaktsdage som sjefdirigent for «retts»oppgjøret.

Hartmann ut i AFTENPOS- I en tilleggsavtale med tysker-r Og for å avskjære enhver
TEN med et åpent brev til ne 11. juni 1940 om å stille ytterligere diskusjon offenthøyesterettsadvokat
Sven de norske tropper i Øst-Fin- liggjør Sverre Hartmann et
Arntzen, som ble avkrevet mark under tysk kommando dokument, og denne gang
svar på hva han siktet til via fylkesmannen i Finmark. norsk og hentet i Riksarkinår han offentlig har hevdet Hartmann påberoper seg en vet, hvori general Ruge i et
at «Hartmanns påstander bekreftet gjenpart av et tysk skriv. av 23. juni 1940 i et
om den såkalte Narvik-av- dokument hvori avtalen om- brev til Administrasjonsråtale er et falsum.» Dermed tales, mens alle skodvinene det klart gir uttrykk for at
er da ringen sluttet og den klamrer seg til at selve origi- det ble truffet en avtale uttredje norske riksadvokat naldokumentet ikke kan over selve våpenstillstandsefter 1945 har kommet i hei- fremlegges. Og det var på ba- avtalen mellom generalen og
sen for sin befatning med I sis av disse skodvinske pro- tyskerne om kommandofornorsk samtidshistorie.
.tester både Sven Arntzen og holdet i Øst-Finmark. Altså
Man har som kjent klart andre lot seg forlede tilde nøyaktig slik Hartmann har
å pense Hartmann-saken inn sterke ord som Hartmann hevdet.
(ForI!. sid, 8)
på et sidespor slik at «retts»- nå krever en forklaring på.
oppgjøret mest mulig har
kunnet holdes utenfor diskusjonen. Man drøfter spalte opp og spalte ned hvorvidt general Ruge inngikk
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Gefreiteren slapp fra sin ugjerning dengang og er nå
blitt høy østerriksk embetsmann

På side 5 bringer vi en ny
artikkel av Oscar Aall.
DEBATTEN OM
RETTSOPPGJØRET
Fortsettelsen av og slutten
på Arild Hamsuns omtale av
debatten om rettsoppgjøret
som pågikk i Aftenposten
finner man på side 5.
I ARTIKLEN OM

Likvide.. i:nge:ne
er en bred omtale viet hva
en av de britiske sabotører,
nåværende
oberstløytnant
Haukelid selv skriver om
innstillingen og om det som
skjedde. Side 5.

På.

,":ngdcnns~iden

er det litt av hvert denne
gang foruten en ny kampsang fra dengang. Side 4 •

(( I b .. e:nnpunktetn

Den norske dagspresse har serer visste i de første mai- beretter om en hemmelig
med tydelig glede uansett I dager 1945 om det forestod brevveksling som har påpartihørighet, meddelt sine det daværende XIX. (Geb,) gått i årevis mellom Zamlesere at Franz Jonas, den A.K. russisk eller engelsk bias svarte Kaunda og «naøsterrikske sosialist, som fangenskap. Svake norske zisten» Vorster i Sør-Afrika.
har vært forbundspresident heimevernforband marsjer- Den tør kanskje vekke spesiden 1965 er gjenvalgt. Han te fra Sverige inn i Norge, siell oppmerksomhet i det
fikk nær 53 % av stemmene. like svake engelske forband negerglade Norge. Side 2.
Det norsk dagspresse ikke ble landsatt på viktige punkfortalte, bl. a. efterfølgende, ter. Den russiske hær truet Lede .. e:n
finner vi i DEUTSCHE i nordøst. Parolen for de
WOCHEN-ZEITUNG:
fleste førere av enheter lød: beskjeftiger seg med den
Sektionschef heter de høy- «Vi går ikke i russisk fan- diskr'iminering av tidligere
este embetsmenn i øster- genskap, men kjemper oss NS-folk som fremdeles pårike! Deres maktfullkom- gjennom så langt sydover til går, 26 år efter opphøret av
menhet er tilsvarende stor vi kan bli tatt opp av eng- den tyske okkupasjon - be<l1f$ ~~.lø.
og også inntektene. De blir elskmennene.» Omtrent slik lyst med ferske eksempler.
utnevnt av forbundspresi- talte også Kaptein Sornber- • _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~ t;t$~1. ~t;.4.11M' .1:" 1
denten. Dette være forut- ger, fra Vorarlberg, sjef for
$r1w ~ kø IItl: YMU
skikket
for å forklare stillin- 4. batteri, Gebirgsart. Reg. måtte fengsles og knebles
J)ø .k' .t'*1'~~n'M14:t pi
for
uinnviete lesere.
118. Hans batterioffiser, slik at veien ble fri for batgen
~ æu $;f$~ C1I'ftlt:%tll' .",,,,,,.,uw•.,. ·l.~<E'$'.V.
Karl Ruef, offiser i den Løytnant Kuhn hadde sam- teriet. Natten fra 8. til 9. mai
"~YØ ~t, ø "J""'''''''',,,~
østerrikske
forbundshær, me innstilling.
trengte kretsen av sammenhar i sin utmerkede bok om
En Obergefreiter fra St. svorne seg inn i batterisje6. Gebirgsdivision i Annen Polten, som på grunn aven fens bunker og Obergefreiverdenskrig «Gebirgsjager eller annen disiplinærforse- teren skj øt den sovende
zwischen Kreta und Mur- else var strøket av listen kaptein med sin 0,8-pistol.
mansk» på side 473-475 over offisersaspiranter, hadDe gikk så inn i bunkeren
gitt følgende beretning som de i dagevis laget et kom- til løytnant Kuhn, vekket
gjengis forkortet:
plott sammen med batte- ham og erklærte at batteri«En tragedie var hendel- riets underoffiserer, og de et gikk over til Sverige.
sene fra 8. til 9. mai 1945 i var efter Kaptein Sornber- Kuhn sa
søvndrukken:
Signaldalen (Nord-Norge), gers tale fast bestemt på å «Gjør ingen dumheter!» Han
de kan bare forståes ut fra tilrive seg kommandoen ble så barskt spurt om han
disse dages usikkerhet og over batteriet. Han erklærte gikk med dem. «Gjør ingen
Vi bringer her begynnelsen og avslutningen av general Ruges brev forvillede komplekser. Hver- overfor underoffiserene at dumheter!» var svaret. Så
til Administrasjonsrådet, som Hartmann nå har offentliggjort.
(Forts. side 6)
ken offiserer eller underoffi- kapteinen og hans løytnant
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FOLK OG LAND

"De; kalta meg

(Of

LØRDAG 29. MAI 1971
'S. LUNDEHALL:

su;ker-

Dei kalla meg for sviker,
for landsforræder;
Eg som reiste og lærde
i elleve land og riker men vende attende til Noreg
for å la det eg hadde lært
vekse med røtter i Noregs jord Mitt land til heder - - ---.:.Meg kalla dei:
rikansk virkelighet. Til ska- LANDSFORRÆDER.

Om en national-socialist

Kntligen! Har den bok stundar talet till honom på Norkommit, som vi så lange ges vackra språk! Hur Binge
vantat. Få eller ingen har vahade inte Griegmusikens ljusa
rit så b~tydelsefull i kampen klangar genljudit i hans hem
fo"r sans, fo"rnuft och måtta och K'Jernlfs sanger
o
b
'
unts
inom den svenska nationella
fram av hans røst och t. ex.
UT E
h' l f
oc SOCIa a osterlandska roKristian Elsters
fortellinger
Det er kanskje grunn til de ikke bare for eget land,
nok en gang å beskjeftige men til syvende og sist også
NILS FLIFLET reIsen, som den vilken fOrst
bland mycken annan norsk litseg med forholdene i det for det Afrika som så nødlanserade ordet nationalteratur, givit stoff till tank ar
Afrika som later til å ligge vendig trenger både afri- MYE VIL HA MER
socialist, professorn i statsoch citat! Hur garna hade han
norsk presse og norske par- kansk samarbeid, uten henDen jødiske pengeutpres- kunskap, konservativ riksinte fårdats i det ndrska landet
tipolitikere så varmt på hjer- syn til styresett i de enkelte ningen av forbundsrepublik- !,dagsman, idepolitisk skri- med den heroiskt dramatiska
tet at de ofte glemmer de land, og den økonomiske og ken later ikke til å kjenne I bent m.m.m. Rudolf Kjelnaturen!»
egne påtrengende proble- tekniske hjelp de kan få av noen grenser. Det er bare len 0864-1922).
Nar jag l~ser Fru Kjellenmer.
det vel utviklede og velstå- den tyske botferdighet og Om denne storsvensk fOre:Tidligere har vi pekt på ende Sør-Afrika.
villighet til å la seg flå som ligger nu en valskriven lev- Bjorkquists utmarkta bioat flere og flere svarte staimponerer i enda større nadsteckning av hans dotter, grafi over sin Far, så tanter i Afrika begynner å ori- H J E M M E g r a d . Jødene har blant man- Ruth
Kjellen-Bjorkquist ker jag på sign. «Siegfried»s
entere seg i retning av et
På hjemlig grunn er det ge klubber og foreninger og- (gift med biskop Manfred rec. i FOLK OG LAND om
samarbeide med det meget naturligvis den siste gallu- så et Verdensforbund av jø- Bjorkquist): Rudolf Kjellen. Erich Kern: Adolf Hitler
forkjetrede Sør-Arika, lyst i pen som fanger interessen diske nazi-forfulgte, og. nu En manniska i tiden kring und seine Bewegung. «Siegbann i årevis her i Norge - - ved siden av Arbeiderpar- har sekretæren for dIsse sekelskiftet l-Il. Verbum, fried» skriver dar bl. a.:
og for den saks skyld også i tiets små sosialiseringsfrem- mange - s?m av en ~ller: Uppsala 1970).
«Hitler var uløselig knyttet
den øvrige dekadente vest- støt. De siste er vel bereg- annen mystisk grunn Ikke I Forfattarinnan skriver bl
lige verden - på grunn av net som skuebrød for de ble gasset ihjel - bekjent' annat:
. til tysk nasjonalisme - -»
«Men om partiføreren og statsapartheidpolitikken.
godtroende, mens partiets at m~n akter å krev~ ~n ermannen Adolf Hitler var typisk
Selveste sjelen i det svar- offisielle politikk når det statmng på 72 mIlb~r~er
«Skall dess ton h6ras? tysk, og fors~vidt ingen eksportte Afrikas angrep på det hvi- gjelder de viktige saker går D-mark av bundesregJerI.nSkall en levande manniska kunvare, så stiller det seg annerte styre i Sør-Afrika har som hånd i hånd med Høyres. gen og ?OO av de største fI.rna mota igenkannande, levanledes med nasjonalsosialismen,
kjent vært Zambias Kenneth De er begge avhengige av ~aene l Vest-Tyskland. ~IIde manniskor från generation
som slett ikke er Hitlers oppKaunda og han leder derfor 'ltorkapitalen, uten dens I bardene skal være ~odtgJØtil generation, från tid till tid?»
finnelse og som forener de to
naturligvis i popularitet hos hjelp og utbytning kan ingen reIse for tvangsarbeide som
«Somliga måste falla i stristerkeste krefter også i dagens
norske partipolitikere og velferdsstat drives og heller ble utført. av de forfulgte unden. Men kanske falla de i det
politiske strid i en hel verden.»
hos norske forvridde ung- ingen politisk løftepolitikk. der den Annen Verd~ns~rig.
lilla nederlaget trots allt på nådomsorganisasjoner. Det
I forbindelse med forrige Som et sammenlIgnmgs- gon segersida.
da vel derfor virke som et q;alluplindersøkelse
over i grunnlag nevner vi at den
Kanske kommer deras verk
Ja, det ar sannerligen inskudd for baugen på norsk folks politiske innstilling I sam~ede sumn:en som man
en gång emot oss också från gen eksportvara, då den ju
utenrikspolitisk troskyldig- <;10 vi fast at Senterpartiets omsIder ble emge om at tysframtidens håll.»
ar nationelI. Alltså motsathet når det nå opplyses at fremgang ingenlunde var : k~rne skulle betale i erstat- e
sen tiII det internationeH:i
selvsamme Kaunda i årevi~ noe tilfeldig blaff før det for nl1:ge~ efter Første Verdens-, Rec. hoppades verkligen, aventyret, som både hoger
har drevet brevveksling med !llvor hadde gått opp for ~rIg, l Y~uJ?g-planen ble satt I att Europas ungdom ratt och vanster så val fOrenar!
den premierminister Vors- folk hvor umoralsk partiet til 116 mIlliarder ~ark. ~et-, skall lara kanna den store
Har kommer vi osokt in
ter som den vestlige verdet' 11adde opptrådt da Bonde- te vel ~ merke t~l ~amtbg.e idealisten och «statsveta- på Vidkun Quisling. Han
har beskyldt for de verstf' vik ble vonbroten. Vi nevnte I «skad~l~dne». Så l tillegg til ren». KjelIen tillhor Euro- kampade ej heller fOr någon
ting, bl. a. for å være nazist <tt folk ikke var så dumme de mIllIarder som allerede pas stOrsta soner _ och exportvara. Hans kamp var
eftersom han ble sperret <;om partipolitikerne trodde I er utbeta~t, får man v~l nes- darfOr skall hans verk fOras nors~ og hans.. Nas.ional
inne av de anglofile myn- ')g at de færreste nok bet på ten. med.gI. at «eva~gelIet om vidare.
SamlIng var en akta norsk
digheter under annen ver- Høyres 00" Venstres l' am- antIsemIttismen» Iallfall f o r - .
«vara».
b
•
.
. h ar vært en t SverIge
denskrig på grunn av uttalte 'TIer• over samarbeidspartnere t mngsmesslg
. .. har haft' många
"
I Sverige kampade fOre
..
suksess
s ora man vars mmne bor
. '
ty~ke sympatier.
"'ens manglende polItiske'
val «forvaras» (och fOrsva- under och efter krIget S. O.
Det var Vorster selv solT' 'TIora!. De politiske ledere
ras): Vitalis Norstrom Ha-I Lindholm for en svensk vai en tale i det sør~frikanskp ~?m dengang kunne notere klart å holde stillingen efter raId Hiarne Viktor 'Rvd- ra - och den hade sine røtparl~ment 21: aprIl ga opp ~.llba.kegang, mens Senter- vonbrotet, men så represen- berR', Sven Hedin, Fahback I ter från Rudolf Kjellen.
lvsmn!!er om denne brev- '')artIet som antvdet av oss, terer jo velgerne der en v Heidenstam Fred 'k N'
Detta måste påpekas nu
veksl~nQ". Ka~n?a hadde allp./"Tikk frem. trøstet seg med usedvanlig stabil flokk.
l~nd.· ~r. Men framstrI bl . ~ Inar historiefOrfalskarna har
rede l Hlf)~ I.sme h;rev bedt ~t gal1upundersø~el~en va!
Selv om allehånde parti- dessa ar namnet RU~~lf h.ogkonjunktur. Nl!-. n~r dimom sør~JrIkansk hlelp mo~()retatt under reglermR'S~rI- politikere efter beste evne Kiellen. I samband nH~d ndåeE s~veras. Darf?r, att
HhodesIa og Portugal ford- ~en og før Senterpartiets forsøker å bortforklare at mi.nnet ar iag tacksam 'nf" en manmska kan aldrIg vara
han den!!ang fryktet for p+ .ndskap var p"ått onp for det i virkeligheten vesentlig en stor pers~nlighet i IN~: nationelI och samtidigt aranO"ren fra dis~e l~nns sid p "?lk. Neste gallup ville nok er EEC velgerne tar stand- dens frihetskamp, S~en Olov beta internationel~~. Vi har
~;t ::JKnnetdhr~v tkll vorstet" ~:;:ell nhoe ganSkse .annFet'tt~a punkt til i disse galluper, så Lindholm. vilken fOrsta p"ån- alla vårt ~rv, att fo~val~a h H!lll.e
aun a 1 s arp mo.- 'vI oe og sa em. a Ig- må det da være tydelig nok gen _ p"enom s'na sk·ft
och natlOnella manmskor
setninR' Ul krip"erske t~lp" 'TIanns trøst er som kjent å for vanlige, normale men- :...... g;nrde m.'!'" '~t
rI e~ tillåter icke utlanskt fogdeh8,n harkle holdt i 7.~mbip ~røc;te seg selv.
nesker. Det stemmer jo også av GhO"s Aft~"'n~l ~res;era valde. Något som istallet liOlt i utlHnn pt fremholtit ::Jt
Nå forelip"ger altså dpnne helt overens med de gallup- ståe;d~' bane~fOra~es ram-I beraler, . socialdemokrater
rnHkt::Jnvennplse ikke kunnp 'meste gallut»> oR' utvikJin- tall undersøkelser omkring
.
och givetvis kommunister
løse ('le sfrikanske nrohlp- !Ten går i samme retningsnm folks innstilling til norsk
Kjellen varnade fOr bl. a'I njuter av, då deras tankar
m.er. Da den smrafrikanskp si.st meri. økende fart. Ren- EEC-medlemskap avdekker. den internationelIe aventy- ar materialismens - och
rpnrpsentl'1nt efter Kallnn".", ~ernartiet har gjort et nytt Sjelden eller aldri i norsk raren Branting. For något, endast kottgrytor och muthpff:ip"e anp"ren nå Rør-Afrik~ 110pn i været Og er nå onne politikk har en sak som det som icke minst Nordens system ar har aktuelIt,
i Rnf:sw~.nH'Hnti. g;nrne npn- i 12,4 % av velgerne mot store flertall av stortings- odalman bor vera honom
Aristokraten Kjellen - i
ne onnrnprksnm på fJt slikp 10.5 % ved siste stortings- menn går inn for som en tacksam. Men det ar icke om
dessa
dekadensens tider s·np"ren forsi.nkp,t rrmlip"hpf:p- valg. Høvre har fått et nytt hovedoppgave, hatt så liten det hans dotter berattar.
ne for pf: mmte mpd Vorster. tilbakeslag på 0,2 % og Ven- tilslutning blant folket. Par- Det ar «Barndomstid - blivit ihågkommen. Hans
svarte Kaunda: «Ta da ikke stre har satt nv bunnrekord tipolitikerne har forsøkt å Bakgrund - Traditioner». dotter har all heder darav.
en slik tale så alvorlig, den med en ny tilbakegang på presse egen EEC-begeistring Forfattarinnan berattar från Den fangslande och stimulerande Iararen och den van-var beregnet på andre folk.» hele 0.5 %. Det begynner nå inn på folk, men denne gang 1905 bl. a.:
och uppfriskande mansalle
Men her hjemme tar poli- å nærme seg Sosialistisk har det slått totalt feil. Så
niskan,
har blivit på ett
«Norge var dock Ibsens och
tikerne altså de svarte sta- Folkeparti i prosenttilslut- feil at det nå begynner å
Brandgestaltens land. Hur lan- storstilat satt hedrad. Den I
ters vrøvl, talere og renke- ning og ville vel ha vanske- lyde ganske andre og mere
ge ha de inte den trostande, for- & Il kan icke nog rekomspill alvorlig. De lever i en lig for å sikre seg mandater moderate toner både fra
slags drømmeverden og be- ved et stortingsvalg idag. Høyre og fra Arbeiderparti- manande, varnande broder- menderas.
stamman i morka som i IIusa
griper tydeligvis intet av af- Bare Bondeviks parti har et.
Politieus
S.Lundehall

O

I bren npU nktet
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UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
R e cl ak tør er:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

IHafskjold gjenvalgt til I .Ingeniør Lars K vendbø død
'\! Forbundets formann IHans manuskript til «Seksti dager i generalstaben» brent!
besøkt. årsmøte
Okkupasjonsårenes ordfø-I hindr~ i å skriva om alt detI På godt 14.
mal
rer i Kristiansund N., inge- te før, men var no i arbeid
j

I

I Forbundet for Sosial Opp- niør og. kaptein Lars K.ven~-I med .~itt manu~kript t~l ei
'_________________________ ' reisning holdt sitt årsmøte i. bø avgIkk for noen tId SI- utgrellng: SekstI dager l geOslo fredag 14. mai. Det var den ved døden. I efterkrigs- ne raI staben, da han fekk
meget !1odt fremmøte fra årene drev han .en betydelig hjerneblødning, og låg ein
o
mange kanter av landet.
entreprenø~virks?mhe~. i månad utan å sansa seg, før
Årsberetning og regnskap byggebransJe? .1 KrIstIan- han slokna.
.
.
for 1970 ble enstemmig god- su~d og dIstrIktene omEg varsla flel;,re gonger
Det er dem som sier til oss, og vel til andre også: hvor-I kjent efter at man inngåen- krmg. .
fru Kve~dbø om a ta vare på
for snakke og skrive mere om disse gamle tingene? La, de hadde drøftet Forbundets
I forbmdelse med døds- a~le papIr, som ho lova. No
.
fremtidige oppgaver. Styret fallet har det foregått en ny VIser det seg, at straks han
gJemt være glemt.
hadde foreslått at driften ble tilintetgjørelse av historisk var død, kanskje før, vart
Nå er det naturligvis svært så lettvint å si noe slikt for fortsatt i samme utstrek- verdifulle dokumenter. Det alle hans papir, som ikkje
den som ikke har lidt noen urett, som ikke har fått sin ning som de siste år med ser faktisk ut til at det nes- høyrde til forretninga, utære krenket på det groveste og kanskje sin fremtid og sitt hovedvekten på under støt- ten har gått system i dette hive av .kontoret og brent,
liv ødelagt gjennom de grove rettsbrudd som fant sted tel se av historieforskningen å ødelegg~ alt en kommer enda del var uerstattelege.
.
..
omkring okkupasjonstiden. over som Ikke stemmer med
Ja, dette med Kvendbø
efter den tyske okkupasJon. Men, la oss nå Ikke I første Det kom en rekke vektige historielegenden.
sin sjukdom, som gjorde at
rekke feste oss ved den side av saken, men ved den ugjen· innleg<Y fra mange av de
Om denne spesielle sak, han ikkje fekk ferdig sitt
drivelige kjennsgjerning at det er vår motpart som selv frem~øtte og det ble spes i- skriver en venn av avdøde: manuskript, var ein katauanfektet fortsetter å diskriminere tidligere NS·folk mere elt uttalt beklagelse over at
«Kvendbø var ingeniør og strofe. Han hadde bevis og
enn et kvart århundre etter opphøret av den tyske okku- ikke flere aktivt sluttet opp tidlegare kaptein i hæren. dokument for alt, men dette
om det verdifulle arbeid For- Han var i april- og maidage- vart no øydelagt av «konpasjon.
bundet utførte til beste for ne 1940 tilsett i Generalsta- torfolk» --' Vi synes oppriktig talt at alle disse hyklerne, som stadig alle de domfeldte fra den- ben, som sekretær og nær*
beskylder oss som krever rettferd for å være en «hard gang. Forsamlingen sluttet maste hjelpar til ~eneral Rukjerne» som hindrer at det endelig blir fred og ro omkring seg ellers til styrets opp fat- geo Han hadde sme dagbøVi føler trang til å føye til
det som hendte dengang, bør gå stille i dørene når det ning om at arbeidet måtte ker og gjenpartar av doku- at denne beklagelige hendelfortsettes.
ment til og frå generalsta- se bør motivere alle som sitså å si hver eneste dag gis eksempler på at de tidligere
Ved valgene ble såvel for- ben, og desutan referat av; ter inne med verdifullt doNS·folk - og det gjelder pussig nok først og fremst dem mannen, Anders Hafskjold, sine konferansar med bl. a.I kumentarisk stoff til ikke å
som har akseptert uretten og «avfunnet seg med samfun- Lier som nestformannen, Nygaardsvold,
Koht
og I vente med å overlate det til
net» for husefredens skyld - di~krimineres i pressen og Georg Stray, Kristiansand Ljungberg når han vart Institutt for Samtidshistopå annen måte.
gjenvalgt. Likeså de uttred- sendt av general Ruge, og rie, hvor det vil komme hiVi har to ferske eksempler å vise til.
ende styremedlemmer, slik ~ei ~erre prata 0!ll at mobi- stori~forskerne tilgode ..En
at styret nå består av: Jac. hsermg var umulIg. Av ymse kan Ikke stole på at papIreFor retten i Oslo har stått en mann tiltalt for visse over- Skylstad, Trondheim, Fridt- grunnar hadde han vorte ne blir tatt vare på ellers.
tredelser av skattebestemmelser og valutabestemmelser. jof Bakke, Skodje, O. J. Lie, I
Vi vet ikke noe om hans transaksjoner, for alt vi vet kan Vallset, Solveig Stang, Oslo, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de være ilde nok. Vi reagerer da heller ikke mot at han Martin Kjeldaas, Oslo, J. Enstilles for retten men vi reagerer meget sterkt både mot gebrethsen, Skien, Hans S,
. ' og mot . det skmnhellige
. . VG når det IJacobsen
påtalemyndIgheten
R·
L" Oslo og Paul J. I S om d et VI'l være bla d ets ne sent og er ofte av meget
refererer saken bl a slik· «Politiadjutant Johan Solberg I~~t ome~. t
d t
l bekjent, har vi flere hundre alvorlig art. For våre krigs·
.•. . .
.
e:- mø e var e se - krigsinvalide frontkjempe- invalide frontkjempere komgikk skarpt mn pa tiltaltes forhold under prosedyren. Han I skapelIg samvær og gamle i re. Mange av disse har det mer den omstendigh t t'l t
påpekte at J ... etter krigen fikk dom for landssvik, osv.» k<?ntakter og vennskap ble I meget vanskelig. Gjennom belastningen også et~er lk~_
J .. var dengang en ung gutt og ble dømt for det poli- frIsket opp.
formidling av Røde Kors gen kan ha øket ~kaden og
tiske forhold å ha vært medlem av NS og innbeordret til
har vi greid å skaffe de høy- gjort ondt verre. For noen
Førergarden Dette unnser ikke vedkommende politiadjugradig invalide et beskjedent har situasjonen knapt vært
tilskudd som hjelp. Våre til å holde ut. Under enhver
tant seg for a trekke frem 26 år senere I forbmdelse med
19V1S
krigsinvalide frontkJ' empere I omstendighet er b h
t f
·
k
. k f hl'
.
e ove or
visse ø onomls e or o d.
kommer imidlertid ikke un- hjelp fra dem som har forEt annet eksempel er striden omkring professor WilDa vi omtalte advokat der de norske lovbestemmel- ståelsefor deres problemer
heIm Rasmussens Eidsvollssøyle. I en forhåndsomtale av I Sverre H~rtmanns anmel- ser om krigspensjonering. av avgjørende betydning!
·
.
..
.
deIse av rIksadvokat Doren- At dette er en høyst alvorlig
Vi vil gjerne yte hjelp så
siste behandlmg av saken I Stortmget, skriver Morgen- feldt for ærekrenkende be- sak, skulle i og for seg ikke langt vi makter. I noen tilbladet bl. a.: «Det viktigste argument mot at søylen reises, skyldninger, tilføyet vi at det trenge nærmere påvisning. feller er vår hjelp et helt
synes å være at kunstneren, Wilhelm Rasmussen, efter offentlige' naturligvis ikke Krigsinvalider har et behov nødvendig supplement til
krigen ble dømt for medlemsskap i Nasjonal Samling.» kom til å foreta seg noe~ Det for hjelp som står i en sær- den hjelp vedkommende
Skulle man ha hørt på maken! Der trykker man Knut gjenstår. da å se o~ Hart- stilling. Den hjelp som våre skadede kan få av sin lege
mann VII fremme prIvatsak krigsinvalide frontkjempere eller vanlige sosiale instituI
. .
.
I amsun varmt til Sitt bryst for å kunne sole seg I hans mot riksadvokaten og trenger som følge av sin in- sjoner. I andre tilfeller er vi
glans og herlighet eftersom han også utenlands ansees eventuelt om man også vil validitet, må derfor vår or- de eneste som kan gi hjelp.
som en åndens gigant. Det samme gjelder Christian Sin- hindre en slik sak.
ganisasjon søke å gi dem. I
Men det står ofte på pending. Der smiler man tilfreds i presse og kringkasting
Ellers er det forbausende den senere tid har det vært gemidler. Behovene er store
over det en David Monrad Johansen yder på sitt felt. Men å se hvilke krumspring man en merkbar øking i antallet og vår~ midler ytterst beWilhelm Rasmussen skal fortsatt diskrimineres ut over foretar seg for å redde stum- hjelpesøkende. I tillegg til skjedne. Dette er en alvorlig
pene av legenden. For heter de «vanlige» krigsskader hemsko i arbeidet. Også fordøden. Hva iallverden har Rasmussens politiske syn med det ikke i strid med all van- kommer nu de som har fått di vi så nødig vil vekke forhans kunstneriske innsats å gjøre?
lig praksis at «Avgjørelsen alvorlige lidelser av psykisk håpninger om hjelp som vi
Og disse to eksempler er også bare de biter av det vel- ble tatt av regjeringen fre- art. De virkninger som det ikke makter å oppfylle. Selv
dige isfjell som stikker opp o v e r vannet. Hele vårt lov- dag, efterat anmeldelsen her er tale om, kommer gjer- om vi har søkt å drive så
verk er fullt av diskriminerende lovbestemmelser mot tid- har vært behandlet i justis.
økonomisk som mulig, så
.
. . . .
departementet uten at det
trenger vi større tilskudd
lige~e NS-folk, og veltJente ?ffentlige tJene~t.eme~n hin~- har vært oppnevnt sette- ring fra det parti som har for selv å kunne gi tilskudd
res I det avansement deres mnsats og kvalifikaSJoner tilgi riksadvokat.» Det var jo en hovedansvaret både for 9. der det trenges og ellers fylle
sier. Et forhold som forøvrig avsatte statsminister Borien grei løsning å sette hin be- april 1940 og for landssvik- våre oppgaver.
lovet å ta opp, men det ble som vanlig med løftet.
rømmelige
landssvikopp- oppgjøret strø sand på den
De fleste av dette blads leSå lenge slike forhold eksisterer og aksepteres bør gjør-Cappelen til dommer meget habile Cappelens «be- sere har hatt vansker å gå
.
.
'
over noe som til syvende og handling»!
igjennom. Allikevel har ofmgen komme og snakke tIl oss om å slå en strek over det sist vedrører nettopp dette
Her er det nok mange buk- ferviljen hos mange vært
som var.
oppgjøret! Og så la en regje- ker til å passe havresekken!
(Forts, side 8)
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IKAMPSANGER FRA DENGANG:

FOR UNGDOMMEN

som var partiets beskyttelsesavdeling, ble staIdigHirden,
provosert av politiske motstandere, og den lot seg jo
I også

provosere. Den var sammensatt av unge idealistiske
menn som glødet av. både kamplyst og tro på sin rett·
ferdige sak. Så de slo nok imellom til «med fynn og klem»,
som det heter i den sang vi gjengir idag. Den var skrevet
aven kjent musiker, både melodi og tekst.

Red.: Per Borge
Men nye slekter fødest 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.

Aktivitet på
undervisningsfronten

24.

ser det ut til.~tman har hatt I dens skyld: Sosialøkonominoe aven Munchausen blant studenten har vært kilden
seg.
til noen famøse artikler om
UNIVERSITAS' kilde for- Nasj. Ungd.fylking i UNIteller også: «På Blindern er VERSITAS. Artikler som er
det en sosialøkonomistudent hentet ned fra loftet.)
som har helt fenomenale
Dessuten er det rart at
egenskaper når det gjelder HØYRE i Bærum kan ha en
forretningsvirksomhet. Han Ifæl nazist på sin liste. Samhar satt et firma på Sørlan- me sos.øk.stud.
det på «baken» på en ut speJa, dette var noe av det
kulert måte. Han har også vår Mtinchausen har fortalt
vært til stede på Nasjonal og vi lar det inntil videre væUngdomsfylkings møter og re en god historie, som man
han må jo ha vært nynazist trekker på smilebåndet av.
som alle de andre. (For or«Horst»

HirdkAmerAter !

Den røde lære er vel kjent
ved universitetene rundt om
i Norge. Denne propagandaHird - ka·me . ra •.ter, bun.-det i tro-skaps-ed.
en har nå holdt på i snart
5 år. Studentene er ferdige
med sine studier og har fått
seg arbeid, f. eks. i skolen.
Bry • ter all mot·staD.:l ned for å ver - ne lan-dets
Hva er da mer naturlig enn
at de også doserer MarxLenins tanker for et ikke
vurderingsmodent
publifred.
Hird-ka.me-ra· ter, sam-Ictmarsje-rer
kum? Man har inntrykk av
at innøving av den røde ideologi er fullt tillatt og bifalt
av skolemyndighetene. Vi
frem.
SEil' til med ffliD og klem når de tryg-g-cr
undres på hva myndighetene
ville svare om lærere gikk
på med samme glød når det
Både i og utenfor USA har tetene. Ungdommen er jo
j
gjaldt den brune eller svar- man kanskje vært tilbøyelig ikke ,så bunden til gammel
hus og hjem. Og Jøs-sin;genskjel-ver i knær-ne og
krigspropaganda
og
tabute lære? Man ville kanskje til å smile litt ~v de ans.tr~n
henvise til Jacobsen-Lø- gelser the NatIOnal SOCIalIst slagord som den eldre geneberg-dommen, der to hus-I White People's Party gjør rasjon.
mødre, riktignok eldre, ble for å vinn~ ~nnpass i ame~i
rys-ter og be-ver av skrekk. Du tør ik-ketrå 055 på,
Efter at partiets stifter
satt til å avgjøre hva som er kansk polItIkk. Det er JO
Commander
Rockwell
ble
galt og rett i historisk sam- ikke akkurat så populært å
menheng? Det ville kanskje tre åpent frem i Roosevelts myrdet aven s:nikskytter i
r
Is '
være ønskelig at annerledes land med hakekorsfaner og 1967 så det smått ut for
tær - ne! Nei hold deg vekk!
Hird - ka - me fargede lærere ble tillatt i sitater fra Hitlers «Mein dets fremtid. Men det skulle
samme grad som den røde. Kampf». Det er vel ubestri- vise seg at det sto en ny ildDet er riktignok ikke tillatt delig så at noe stort følge sjel rede til å overta ledelj.} J
å påvirke elevene (annet enn har ikke ildsjelene i partiet sen: Matt Koehl.
ra
ter,
blw-det i tro-skaps· ed.
Bry - ter all
med rød lære, tydeligvis, f~tt slik i sin store alminnemen da påvirket man iallfall· hghet, men det later til at
Koehl er født i 1934 i Milogså elevenes vurderingS-! partiet i bestemte situasjo- waukee, Wisconsin og stuevne til å se forskjell på! ner som oppstår har adskil- derte efter den første skolemot-stand ned for å . ver - ne om lan-dets fred!
svart og hvitt rødt og grønt. lig sympati der det trer frem gang ved universitetet der.
som en motvekt mot de mili- Han ble medlem av Rock,
tante Black Panthers m.v. wells parti i 1960 og gjorde
Spesielt later det til at man I en stor innsats for partiet i
er interessert i hva partiet I Chicago. I 1963 ble han par- da Rockwell ble myrdet terdemonstrasjon for White
I den senere tid har man har å fare med på universi-I tiets National Secretary og overtok han ledelsen både i Power - Hvit makt.
i avis- og. studentkretser
partiet og i WUNS (den in-I'
vært opptatt av den nynazisternasjonale
sammenslutDet går framover!
men og nyfascismen som får
ning av nasjonalsosialistiske I
lov til å florere. Noen for-.
partier). Han ble møtt med - - - - - - - - - - - skjell på skjellsordene er'
vanskeligheter og intriger,
ikke blitt oppdaget, man nyt- \
det dukket opp konkurrenter dem om hverandre alt'
ter og provokatører, men
ettersom hvordan dagsfordet later til at Koehl har
men er.
overvunnet det alt sammen
Det er særlig UNIVERSIog at partiet nå er på rask
TAS, et organ for studentefremmarsj igjen.
ne i Oslo, som har vært
frampå når det gjelder å gi
Det sies at Matt Koehl er
varsko om den faren som l
en personlig meget nøktern
ligger i vannflaten og lurer. I
mann og at han bare hever
Vi kan lese at et medlem fra
en meget liten lønn av partiNasjonal
Ungdomsfylking
et for en i sannhet full dags
.
jobb. Han arbeider 12-14
har uttalt seg fra leveren om
timer pr. dag søndag som I Tiltross for at det heter i Skrifden bevegelsen han skal ha
vært medlem av. Denne per-I
h.v.e.rdag, reiser ustanselig I ten at den som elsker sin sønn
sonen skal etter sigende;
rundt med foredrag
hpolitikere
' .
t II tukter ham, saO
ar v.!1re
. - ·t for
være under psykiatrisk be- I
s tø rs t ed elen-p å UnIVerSl e ene _ og er visst nettopp - varmt understøttet av prester og
handling og vi har liten tro:
I
den sort leder som en beve- sådant mere - vedtatt at dette
på riktigheten av det han I
.
gelse av denne art må ha for skal være straffbart heretter. Neste
skal ha uttalt til uNIVERSITAS. Vedkommende stuå kunne eksistere og utvikle skritt skritt på veien blir vel da
dent har også fortalt litt om
seg.
situasjonen slik en tegner i det
andre elementer på Blind- I
,
Vårt
bilde
viser
Matt
tyske «AZ» fremstiller den her.
em, noe som også kan være'
Koehl som leder en studen--oav interesse. Men alt i alt
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Debatten

okku pasj onstidens

OlD.

rettsoppgj øret

Arild Hamsuns annen artikkel i Fædrelandsvennen

likvideringer

O

23. mars hadde underteg- re det - likesom oppgjøret
nede en artikkel i Fædre- ble gjennomført etter sub,landsvennen, en orientering jektive prinsipper. Historisk
ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove .om bakgrunnen for og et re- sannhet er aldri absolutt,
forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under- ferat av maraton-debatten i den formes og omformes i
søke i offentlig·rettslige former - ennsi å søke å bøte på. Aftenposten angående kapi- kontinuerlig «rivalisering»
tulasjonen i Trondheim 10. mellom historikere, mellom
juni 1940. Denne nye og av- følelser og facts og mellom
'EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
sluttende artikkelen om- generasjonenes
vekslende
Selvom yrkespolitikerne
handler et bestemt aspekt vilkår for uavhengig forskved debatten, vurderingen ning. Det sier seg selv at for
og den herskende klikk
gjennom sine idiotoptimistav det omstridte oppgjøret mange som har godtatt - og
informasjonsorganer
etter krigen som kalles retts- kanskje medvirket til å foriske
reklamerer med den fine
oppgjøret med landssviker- me - det etablerte synet på
«utviklinga» som i virkeligne. På grunn av den bort- okkupasjonen og rettsoppheten vil få som resultat at
imot ensidige· belysningen gjøret, vil momenter som
Norge kanskje definitivt
oppgjøret har fått i våre in- kan gi grunnlag for revurplaserer seg som jumbo i
formasjonsorganer gjennom dering fortone seg som ube- Advokat WteJener Jom også deltok'
Rest-Europa _ har jevne
alle efterkrigsårene, tar den-, hagelig lesning. Plutselig
,i maratondebatten.
folk omsider oppdaget to
ne fremstillingen sikte på, sterkt lys blender øynene,.
fra motsatt synspunkt, å som alle trenger en viss til-' gjennomgå en slik tilventing. Den ene fikk jeg bekreftet hos en ennu overlevkaste lys over hittil mer eller venningstid, endog de mest ningsprosess. Derom senere.
ende bonde ved Skrikerudmindre mørklagte forhold. klartseende. Selv riksadvo- Først et skyndsomt histortjernet forleden:
Den er subjektiv og skal væ- I kat Dorenfeldts øyne måtte' isk tilbakeblikk - av plassDen systematiske måte
hensyn nærmest bare noen
som farlige hemmeligheter
stikkord.
er og har vært søkt skjult
O s c a r A a Il :
Vårt hjemlige politiske
eller forvansket for almen,
klima i slutten av 30-årene
heten på - av dem som har
var pre et
. ,
skaffet seg statens og komNygaard~vold~V ~:f~:~~~~
munens kasser som trygt
me. Etter hvert som truende
hvilested sålenge det hopper
Knut Haukelid,
I .
skyer trakk ~eg sammen på
og går. - Dette som Johan som siteres i denne artikkel
.
den europeiske himmel,
sa
slik:
SCHARFFENBERG
D
t
t· k h' t .
Det er svært beklagelig
London» og den illegale prakt·Isert e vå re ansvarl'Ige
« en sys. erna IS e IS orle-, sivile snikmord og andre men kanskje ikke så under- presse, til den norske dom- myndigheter
ufortrødent
forfalskmng synkverver al- grove forbrytelser med «rik- lig, at i hele den norske merstand: Kamuflasjeagen- sin politikk på snevert par.nIenhetens omdømme»: 1?et tig» politisk fortegn - på
(~A 1
t'
k'
ten fn~l~' ~
•
tiplan, økonomisk, sosialt
annet som. er karakteristisk et statll'g kapI'tulert og okku- presse
~aI)g
Jeg
Jen-·stille
. e- .iAAJo
u& .enerett til å
It Om tanke f or
ner
den
da)
er
det
bare
spørsmål.
Noe
som
og k u Iture.
f or nasJonel1:s nuv~rend e pert område fra Lindesnes F Ik
et noenlunde sikkert' fornedfall er at mtet blIr .god- til Nordkap, under våpen- «o og Land» som redak- ganske naturlig lettet ka- svar, om bare et rimelig eftatt, eller ser nevneverdl~ av stl·llstand. Da dl'sse konse- sjonelt settet fingeren på muflasjearbeidet betrakte- f kt· t
t l't t
Idd
k
det sentrale problem med llg: Uansett hvordan en per- e IV nøy ra lesvern, var
d
agens ys, e~som et I~ e kvenser måtte tas som følge hensyn til norsk EEC-med- son under de ofte nokså ikke forenlig med de styrens~amme~ fra VIlledernes lIlle av det manglende beredskap lemsskap:
Fremmedarbei- forvirrete forhold hadde stil- des materielle og ideOlogiske
dlkta~orlske krets.! Det an- og av mobiliseringen som derne.
let seg til nasjonens interes- perspektiver. Og da krigen
sees Ikke nødvendig å doku- uteble _ ble Norge forlatt
Betegnende nok er det ser, kunne man i mange til- brøt ut i september 1939,
mentere dagens hendelser av sin konge og regjering. stort sett de samme kretser felle dømme ham eller hen- var Norge - fra naturens
anno 1971 ~or at man skal
Men det må nevnes at da'
å
side kanskje Europas letfo. rstå. hva VI me.ner. D.et far- værende kronprl'ns OLAV som I 1940-45 forarget seg ne for brudd p den nasjo- teste land å forsvare - et
1
d
t
f
over all måte i anledning av nale furteplikt.
Det var den vi quiSlinger av de slettest forberedte.
Ige I . enne SI uasJon or ville bli tilbake hos sitt folk den temporære tyske invas~atssvmdle:rne . at de i dets trengsel. Han ble nek- sjon og okkupasjon, som nu ble dømt for å ha overtrådt. Men nå, da det skulle være
~Jennom sme I ~ange år tet det! Dette er det store er de ivrigste propagandis- Og når noen utenfor NS ble tydelig for enhver at konIscenes~tte røk~egg~ger. av æresblad for vår Konge i ter for en ny invasjon. En dømt, som f, eks. en av flikten når som helst kunne
vesentlIge samtIdshlstoflske dag. Men da hans forslag invasjon som fortvilet lett «Blticher»s fremste bane- bli utvidet til vårt eget land
sammenhenger, f:r:ekk.e 10v-, om å bli i sitt land da som kan utvikle seg i retning av menn, løytnant Bonsak, så - nå ble de vel gjort noe rabrudd, ?g narkotIsermg av værst det knep ~ kunne en okkupasjon _ med gode var nok den egentlige grunn dikalt for å ta igjen det forrett~bevisstheten (se prof. skape en farlig eftertanke i utsikter til å bli temmelig en overtredelse av furteplik- sømte?
Skeie) ~va angår sentrale det norske folk om de und- permanent.
ten, uansett hva der står i
General Ruge gir svaret (i
punkter I rettsordenen - ~r veknes forhold - har nasjoJeg har tidligere fremhe- domspapirEme. Jeg slutter utdrag av brev til Einar GerIferd J?~d å skape en farlIg nens «lærere» (med stats- vet at «rettsopp·gjøret»s ho- dette av den rent ut over- harden 15. sept. -47): «HadoPPos~sJon mot. seg sely. stønad) delvis søkt' å skape vedmotiv var kamuflasje, en veldende forståelsesfullhet de regjeringen NygaardsSom I ~nevoldstIden er JO en ny «ERINDRING» om oppgave myndighetene åpen- som kamuflasjeagentene el- vold våren 1940 ofret noen
parolen I Dag.ens Norge:
Kone; Olavs virkelig norske bart satte seg _ og gjen- lers, også innen rettsvese- dager på å sette seg virkelig
VI ~le~e vite!
og demokratiske dissens da nomførte på en meget dyk- net, dengang viste for det inn i våre mobiliseringsforFør I tiden kom som regel det gjaldt. - På den måte'
å
d
h Id
.
d
forbrytels~n ~ra dypet. Kom- at man systematisk har for- tIg m te. Dog under tilbør(ForIs, s; e 7)
o , og hVilken ti det måtmer den I disse år fra top- t. t d
lig hensyntagen overfor viste ta å sette Forsvaret i
pen?
le en. se folks ønsker om økonomkampberedskap, ville nok
.
*
*
isk vinning ved å støtte oknatten til 9. april ha forløpet
Når vi i denne av Riks- kupantens krigføring mot
annerledes - - Denne mørNår FOLK OG LAND har advokater og av den hele andre makter.
kelegging omkring forsvarsmedvirket til å stille diagno- herskende klikk ugranskede
Til erstatning for den na~
beredskapen (at folk ikke
sen på sykdomskomplekset og fortiede svære kavalkade. sjonale verneplikt, som de
fikk vite sannheten) førte
- «SAMFUNNETS STØT- av snikmord i Norges nyeste' samme kretser dengang ikke
oss direkte i ulykken i 1940».
Ved krigsutbruddet erTER» - har vi funnet det historie derfor nødsakes til var noe særlig begeistret I
klærte Regjeringen Norge
hensiktsmessig med en mest å vise vår honnør til de myr- for, innførte man ""':'med
mulig saklig undersøkelse av Idede og deres. efterlatte og tilbakevirkende kraft - en
nøytralt. Men også nøytralikonkrete detaljer i de emner klarlegge
gjerningsmenns viss nasjonal furtelllikt, kalt
tet fører med seg visse forvi gjennom årene har kon- og høye oppdragsgiveres «faiC;t nasional holdning».
plikteiser, militær~, folkesentrert oss om.
mangel på dømmekraft,
Dette begrep bød pA. velrettslige og moralske, og det
Dette gjør vi ogsA. i disse riksfornemmelse, lovlydig- dige fordeler, ganske særlig
skulle snart vise seg at vA.re
OKKUPASJONSTIDENS
het og menneskelighet,- Sy-I etter at kamuflasieagenturet
mypdigheter ikke' var den
LIKVIDERINGER, det vil si
(FMIS. side 7)
gikk over fra «Stemmen i
(Forts. side 6)

r-Inansmot-Ivetsomtre-ningsviser
- I
den nasJona
- Ie pol-tekk
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den debatten som nå terforskningen ble imidler,gjennom måneder har på- tid iverksatt også aven an_
.I..I..I.
- i gått i Aftenposten, «over- nen grunn - for å få brakt
..
.
I svømmeIsen», som under- på det rene om Hartmanns
(Forts. fra side 5)
I vernet ble så sørgelig for- Kntlkken er kategonsk og tegnede kalte det i forrige artikler kunne gi grunnlag
nye situasjon voksen. Deres' sømt før krigen.
k?usende. Men hverken lov-. artikkel - for sjelden har for en vurdering av hele
takling av Altmark-affæren! Nå var det jo så at i lik- gIverne eller utøverne lot seg så mange villet si så meget rettsoppgjøret etter krigen.»
i Jøssingfjord 16. febr. 1940· het med f. eks. Regjerin- påviselig affisere av den .. etter så lang ventetid.
Og det var jo nytt og ytterst
ble den utløsende faktor på' gens medlemmer, adminis- Heller ikke av de publika-I Parallelt med debatten i interessant. Imidlertid blir
tysk mottiltak etter åpenlys. trasjonsrådet og president- sjonene mot oppgjøret som: nevnte avis mellom profes- leseren straks beroliget med
engelsk krenking av vår nøy-: skapet - som altså i alle fremste kapasitet i straffe- I sor Skodvin og advokat at «Etterforskningen har iktr~litet, vi fik~ 9. april og faser av utvikli~gen hadde rett, :professor Jon Skeie, ut_I Hartmann, foregikk et ord- ke bragt fram opplysninger
5 ars okkupaSJon.
ment å handle tIl fedrelan- gav l 1945, der han bl. a. skifte mellom samme pro- som skulle føre til ny vurI okkupasjonstiden, og' det~ bes~e - så hevdet de Ifastslår. (ang. s~~d~ms~ole- fessor Skodvin og advokat dering av landssvikoppgjømed dalende overbevisning I alm~nnellge me~lemmer av n~): «VI har al:t n l var hiStO- Albert Wiesener. Den første ret.»
helt til i dag, er det blitt NaSjonal S~mlmg at o~så I ne hatt en sadan rettsløs- den sentrale represe~tant
Riksadvokat Dorenfelt vil
hevdet at tyskernes aksjon deres holdnmg og handlm- het.»
for det mer eller mmdre av mange være best kjent
var et «uprovosert overfall». ger skyldtes omsorg for fo~k Følgende to sitater vil kun- vedtatte synet på okkupa- fra hine hårde dage som akBritisk kildemateriale som og la.nd, og at de hadde vIl- ne illustrere den dype kløf- sjonshistorien. Den andre tor i en lang rekke rettslitt etter litt er frigjort for I let gJør~ det beste ~t av de ten som ligger mellom på-I mest kjent som djerv for- saker mot NS folk. Han har
forskningen viser imidlertid vanskellge okkupasJonsåre- talemyndighetens og Under-: kjemper for tidligere NS- således hatt de aller beste
at de alliertes angrepsplaner ne. SleI?t for rette?, erklærte søkeIseskommisjonens for- I folks sak.
forutsetninger for å gi pomot Norge på alle trinn av I de se~ Ikke skyldIg, de trod- skjellige oppfatninger av I o Doet vil føre ~or langt her litiet direktiver og trekke
utviklingen lå foran de tys- de kng~n sluttet d~ ~orsva- opinionen i 1940 (og grunn-, a. ga n~rmere mn på denne opp retningslinjer for en virke - hvilket tysk etterret- ret kapItulerte 1~. Jl!m 1940, laget for å straffe en hel fOl-1 dIskUSJon. Det sk~l bare nev- kelig grundig etterforskning
ningsvesen skal ha vært opp- og anførte forskJelllge gode kegruppe 5 år etterpå).
Ines at advokat Wlesener 03. med henblikk på mulig ommerk som på. Saklig kan det grunner for dette .synet.
febr.) stiller to spørsmål vurdering av det såkalte
ikke lenger bestrides at det
Grunne~e var Ikke god~ 1) Frå Hålandssaken (som! «som betyr noe for en rekke landssvikoppgjøret.
Siden
var opportunistisk norsk nok. De tIltalte ble dømt l?a
senere rettsavgjørelser mennesker her i landet, så kriminalpolitiets oversendte
nøytralitetspolitikk overfor' l~pen~e bån~, ~tter ~et hltbygger på): «Fra de kri- v~l som for loven og histo- materiale, ifølge Verdens
alliert press som tvang tys-I tIl ukJe~t: prmslpp~t l norsk
gerske operasjoner tok nen.
Gang, ikke gir riksadvokakerne til sin aksjon «Wes- rettspleIe. KollektIv skyld
til var Norge i krig med
ten grunn til fortsatt initiaertibung» (Dette forholdet og straff. Det kunne her
Tyskland. Den omsten- 1. Deltok Norge i straffelo- tiv hverken overfor Harthar sekundær interesse her. vært skrevet nc:>e om den
dighet at landtroppene
vens forstand i fortsatt mann eller oppgjøret, betyr
Det nevnes bare som indika- sorgen ?g fortVIlelsen som
etter hvert måtte kapitukrigføring mot Tyskland dette bare at den historiske
sjon på folkemeningen og de slo ned l ~e før nevnte t:u sen
lere og hele området ble
etter 10. juni 1940? Del- forskningen overtar der den
historiske forskningsresul- norske hjem, ?g den bltter~
okkupert, avsluttet ikke
tok Norge som suveren historiske etterforskningen
tatenes trege innvirkning på ~et som oppgjøret skapte 1
krigen, som ble fortsatt
stat eller aksessorisk til slapp. Hvilket ikke i og for
denne - der historikerne arene som fulgte: Men ,det
av Kongen og RegjerinEnglands krig? Når, hvor seg er noe overraskende resitter på det ømfiendtlige k.an væ:r.:e . Det er JO s~ lenge
gen fra deres sete i Lonog hvordan kom dette i sultat av denne i norsk rettsstoffet eller vrir det i popu- s~den?na. - ~r .det ~a lenge.
don. Dette var alminnetilfelle til uttrykk?
historie så minneverdige tillær retning.)
sIden: Ikke l hlstonsk perlig kjent.»
2. Var en evt. slik fortsatt dragelse. Meget taler for at
.
bspektIv. 'dNoen er dØd~ Ptå 2) Fra Undersøkelseskomdle1ltagetlSe ,eV~ddent, Sli~tatt ~et bli~ histo~ikerne.s detek9. april og l ukene som egge Sl er av oppgjøre ,
mis'onen av 1945' «Det
a ~ u en VI ere rna e, tlVarbeld, og Ikke nksadvofulgte var det sorg og opp- noen har glemt, og noen laJ
1940'k
~kJønne det?»
katens som til sist vil bringe
riktig selvanklageIse i Ny- ter som de har glemt. Best
~ar s~m~er~~
~n 1
til veie det uomgjengelige
gaardsvolds leir. Siden ble så, kanskje. Men noen kan
k eya mm~? Ig ~emng a
I disse spørsmål, sier Wie- materiale for omvurering og
det 5 års utlendighet og god ikke og vil ikke glemme. De
Tng;r. ~e l o~ t f~g~ o~ sener, ligger problemkom-, revisjon av rettsoppgjøret.
tid til å komme til hektene krever revisjon av rettsoppys t a~ su d e . Jum, pleksets kjerne.
Foreløpig kan konstateres at
igjen og finne forklaringer gjøret - før eller siden -.
Ofg ta tt e nko: me~n tSlom
Professor Skodvin har -I tilliten til det «stort sett»
på og unnskyldninger for Det behøver ikke å ligge spedO~ sa e o ~g~n ~t u an- med meget om og men - I rettferdige oppgjøret synes
den katastrofen som hadde siell aggressivitet i dette
f ~ "lvl.ar a e Tkak eb sOdmt besvart spørsmål nr. 2 (9. å være sterkt synkende på
k rave,
t e'11 er re tth aven,. e Iler
nVI
. mange hold også på nks.
rammet Norge . SI'den I'gJ'en
~
t t 1ge
N som l e an i mars ) med a t «F o Ik m å mel-:
,?le det borgerdådsmedaljen etterpåklokskap.
Derimot
s a en orge.»
I ne det dei finn grunn til å' advokatens kontor.
1 gull. Problemene ble altså har det visst noe med norsk
.
meine.»
lykkelig IØ.st. Halymarxiste- I lynne og med fedrelandet å
Som man s~r. SIer UnderDette svaret endosserer så - - - - - - - - - - - ~e hadde JO helhjertet gått. gjøre.
søkeIseskommisJonen
her advokat Wiesener 06.3,) og'
mn for fedrelandets ve og
...
noe ganske an~et enn det videresender til rettsoppgjøvel i sin regjeringstid. Enten . Helt kmr~efntt gIk~ det ~om r~ttspraksls bygget på rets forsvarere, som replikk
det nå var sånn eller sånn, Ikke med gJe.nnomførmgen l oppgJørt.
til tesen om at «alle måtte
(forts. fra side 1)
så hadde de iallfall gjort sitt av rettsoppg~øret. Såled~s
Johan Scharffenberg og vite».
skjøt Obergefreiteren ham
beste alle som en.
uttalte Stortmgets JustIs- en rekke andre fremtredenogså ned.
komite i sin innstilling om de personer gav uttrykk for
- - Denne Obergefreiter, Ba..
Og det hadde de vel - ; landsvikanordningen bl. a.: sterke innvendinger mot
I artikkelen 23.3. spådde ron Wilhelm Grimburg slo
- Men hve~ sku~le da ha: «Den saka som her ligg fyre, oppgjørets juridiske og etis- undertegnede at riksadvoka-, alarm. Han iførte seg uniskylden .for mvasJonen og er av eit serskilt og mykje ke kvalitet - tilliten merk- ten formodentlig ville velge formsjakken til den myrdeo~kupasJonen og all elen-I sjeldsynt slag: Emnet er, bar nytte. Deres oppfordrin- det minste ondet og henleg- I de kaptein og utnevnte seg
ikkje
landssvikgjerningar' ger til å vise respekt for lov ge den såkalte Hartmann-I selv til batteriSjef. Batteriet
dlgheten?
Jo, atskillige titusener' som kan koma til å gå for' og grunnlov ble av aktivis- saken.
fulgte faktisk Obergefreitemedlemmer av de politiske seg i framtida. Det lova skal, tene oppfattet som plagSpådommen har slått til. ren i kapteinstrøye i retning
partiet Nasjonal Samling er å fastsetja straffa og det somt pedanteri, som burde Samme dag (23.3.) kunne Sverige.
stod laglig til for hugg. Det økonomiske ansvaret for bringes til opphør, og som Verdens Gang opplyse - Da batteriets forsvinden
var utarbeidet noen dertil brotsverk som var gjorde i det også ble satt en nesten etter samtale med riksåd- ble bemerket og man fant liegnede provisoriske anord- tida 9. april 1940 til 7. mai 100 prosent effektiv stopper vokaten - at det ikke ville kene av de snikmyrdede ofninger og bestemt hvem 1945. Dette skal gjerast etter for med parolen «Ro om- bli reist tiltale mot histori- fiserer, ble det slått alarm.
som skulle dømme og hvem at det i det store og heile kring rettsoppgjøret!» An- keren, og at riksadvokaten Likevellykkedes det rundt
som skulle dømmes, og efter er på det reine og vel kjent givelig med tanke for de I etter påske ville bestemme regnet 60 mann å komme
en del parlamentering og kven det er lova kjem til å dømtes muligheter til å ven-I seg for hvorledes politiefter- over til Sverige. Fem mann,
hestehandel mellom hjem~ råka. I form er dette lov- de tilbake til samfunnet, og i forskningen av artiklene deriblant Hauptwachtmeismefront og eksilpatrioter - gjeving. I røynda er det for ellers å lette deres si_I skal henlegges - rent retts- teren, ble tatt tilfange, mens
braket det løs en seierher- mykje meir ei domarverk- tuasjon, ble det satt munn-!lig . M.a.O. hvilken «følge- en hadde skutt seg selv. En
rens justis som snart fylte semd.» Et annet sted uttaler kurver på alle dem som kri- i skrivelse» saken skal ha. krigsrett dømte de fem, for
. fengsler
og
fangeleirer Justiskomiteen «at det had- tiserte det «stort sett» rett-: Verdens Gang forteller først det meste underoffiserer,
med folk fra de tusen hjem. de vore likso greit for etter- ferdige oppgjøret. Det «stort det man visste fra før, at et- til døden. Dommen ble seTempoet var imponerende. tida og for rettsoppgjeret i sett» urettferdige oppgjøret. terforskningen hadde til nere sanksjonert av engelskOg det viste seg tydelig at dag um straffe- og ansvars- Først etter 25 år ble munn- oppgave å finne ut om det mennene (Brigadekommandet ikke var selve organisa- paragrafane frå 15. desem- kurvene fjernet igjen ved Offentlige kunne reise inju- doen i Tromsø).
sjonstalentet det hadde ber 1944 hadde vore uskriv- Sverre Hartmanns artikkel-I riesøksmål mot Hartmann,
De efterlatte efter kaptein
skortet på da nøytralitets- ne.»
serie i Aktuell i fjor høst og men så skriver bladet: «Ef-Sornberger anklaget morde-

D· ebatten

O't"rt

I ved

•

rettsoppg] øret

I

I

SN

I

O

I

t

'l'

I

Østerriksk __

I
i

I

I

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

LØRDAG 29. MAI 1971

FOLK OG LAND

SlDK '7
I#~######~#~~~######~########~

Likviderin;:ene

! Hjelp oss å

Ihelst

hjelpe!

det partiet jeg har l «Vi som var fra et lite og
Send ditt bidrag til
holdt meg til.»
I undertrykt folk grep med
- «Er du sikker på det, glede og uten å skamme oss
da?» sa jeg. «Ja da», sa han. til ethvert middel som kunHan var kjent for å holde ne skade fienden. Den under- .
seg til NS, men hadde aldri legne har ikke 'råd til å føre
kommet til å melde seg inn. krigen som den store ønsFrontkjempere og falnes etterlatte
Ved en undersøkelse viste ker, og alle de hundrevis
det seg at mannens legitima- tricks som vi lærte under de
sjonskort var lydende på forberedende kurser ~ed
Postboks 1407 Vika ,Oslo 1 --..: Postgirokonto 18070
Kristian Kristiansen, Uvdal. kompani
LINGE, skulle
En lommebok med tre tusen komme oss meget vel til gokroner samt brødkort, ut- de.»
stedt både i Uvdal og Geilo.
«Det var nå alminnelig VI FORTSETTER MORD«Naar den lovmæssige stemning blant gutta for å
LISTEN
magt faktisk er gaaet over skyte karen, idet han jo ty(Forts. fra side 5)
Hellas er den vel forholdstil okkupanten, skal denne delig hadde gitt uttrykk for
SOLHEIM, Erling, Moss finansielle handlingsrnotiv. vis uskadelig, ja den kan tiltage enhver forholdsregel å være NS.»
«NORSKE
NYHETER»
Det ville være urettferdig i ogmed være ganSke oppsom beror paa ham, for
som revysaavidt mulig at gjenop. Strålende mottakelse hos melder 9. mars 1945, at å beskylde disse kretser for,' muntrende, britene i SIS
,«hjemmestyrkene» i Grans- politisk prinsippløshet:
nummer! Verre blir det når
rette og sikre den offent·
På side 35: «I London fikk herad ha~ likvidert. «angive- Tvertimot, den nye,invasjon den i forening med gevinstlige orden og det offent·
jeg en strålende mottagelse I rem> Er!mg SolheIm, bok- plederes utfra tro~kap m?t I motivet gjøres til program
lige liv.» - av SIS. Jeg ble hentet på handler 1 Moss. ~an ble fun~ det samme gevmstmotlV Ifor seriøs politikk: Det norEn av sabotørene vitnet i jernbanestasjonen av to bri- net bakbundet 1 en grøft 1 som man allerede den gang ske velferdssamfunns rikG!ansh~rad. Det. var På" viste en slik forståelse for. hOldige utvalg av sosiale gosaken mot professor Adolf tiske offiserer.
Hoel at britene likte ikke
Av sikkerhetsgrunner ble hjemVeI fra en fjelltur at - - der vil utvilsomt trekke
Fremmed hjelp er ofte en mange til landet.
det gemytlige forhold mel- jeg ikke sendt til den van" likvidasjonen ble gjort. Sollom nordmennene og okku- lige treningsleir for å bli heim ble drept et annet sted risikabel affære, enten. det
k t
f h
og fraktet dit folk i Grans- gjelder soldater eller arbeiKan .hende fremmedarbeipanten. Det gjaldt derfor å
få arrangert sabotasje av grans e og or ørt. Offise- herad fant ham. Samtaler dere: Romer-riket styrket derne 1 første omgang ville
rene spurte om jeg ikke had- med en E.B. ga opplysnin- sitt forsvar ved å innkalle væ.re. en fordel for industrienhver art for å få tyskerne de
lyst på en liten rangel,
germanske leietropper, USA relsmgen. Senere er jeg redd
til å reagere med mottiltak og vi 'reiste direkte til natt- ger om dette. satte fart i sin økonomi ved fremmedvennligheten
her
slik at hatet skulle flamme klubb. Jeg forstod meget
OPP mot dem. Slik ble den klart at regningen skulle bli 3 drept, 9 brannmenn såret, negerimport. I begge tilfel- bare vil kunne. opprettholved sabotasje
I ler fikk vertsfolket senere des
dersom VI adopterer
blåøyde OLA lurt dengang. betalt av W AR OFFICE, og
begge
karene
som
var
unge,
ROMSDALSPOSTEN
nr.
erfare
at
de
hadde.
trukket
~~~meiPOlyneSiSke
spiseva*
En av de norskeste, muli- hadde interesse av å nytte, 274 lørdag den 25. 11. 1944: en Troyansk Hes.t mnenfor
.
Oscar Aall
gens realeste - av britisk dette høve i størst mulig ut- Natt til fredag ble -huset til . I?:tIrene. Det er lIten_~runn
sluhet - kanskje mest for- strekning.» Side 36: «Jeg forsikringsselskapet !«Fram» til å tro ~t våre erfarmger
førte, sabotøren som greiet kom først ut i SPEQIAL utsatt for sabotasje. 3 uskyl- ~ommer til å arte seg vesent- ----____________..___
med den stupide, forferde- TRAINING SCHOOL nr. 1 i dige sivile ble drept.
lIg ann~rledes.
Tannlege
lige senking av Hydrofergen nærheten av Southampton i
Deres navn:
. Her 1 landet er en teorepå Tinnsjøen, senere oberst- Sør-England.»
Jens Pettersen, f. 8. sept. tIsk .ubegre~set fremmed- MARTIN KJELDAAS
løytnant Knut HAUKELID
1896. Han var gift og hadde vennlIghet SIste mote: Jo
Karl Johansgt. 23 - IV, tilv.
skriver tilsynelatende ærlig Haukeli"- enig i at det til. 1 to harn.
mer fremmed, de~s. bedre.
Telefon 334900
og usminket, i boken «DET dels var en gangster skole
Karl Delbek, f. 12. mai I~port av afro-asIatisk arDEMRER EN DAG», om da
bmdskraft synes å være en ...--------------------..
.
1892 og hadde 9 barn
SIde
37:
«Tyskerne
har
ses·'
d F
f
15'
t
ide
som skaper ekstase også
KRI S T N EVE NN E R
«tungtvann»-sabotørene
ne re fl ere .g~nger b e t egne!
t 1893
' 19ur
ossum.
. sep . blant
.
'
mange som grunnet
.
møtte en fremmed kar på
skole VI 1 de forente na-I U"d
Ik'
.
kommunistiske
sympatier Har du lyst ttl å treffe gamle venHardangervidda, side 91 til den
.
h emmel'1ge sab o ta-' k nl er
t o
t
'l' t
K mtne
.
sJoners
d t sumngSarbeIdet
t'd'
t'l't er motstandere av .
Felles- '
ner l e apen ml Jø. 92:
sjetropper
gjennomgikk e SP o er e en l smns l markedet.
Venner møtes den første fredag
forhø~~a~ b~~tU~~:r!~~t s~g som en gangsterskole, og bombe og såret 9 brann'"
hver måned i Colletsgate 43. Etter
'l g
. P
g hvis en ser på det rent prak- menn. Men som praktisk polItikk en tale er det bevertning og anen gans {e pUSSIg samtale. .
. I
og generell livsholdning er Id"
.
Situasjonen var nokså for tiske fag så hadde de utvIIKNUDSEN Oslo
b
t f
d e nJng ttl selskapelIg samvær.
tvilt for oss. Ikke kunne vi somt rett. bVi fikk l~re alt
'
~~nnlYg~::e~~m
i:~~n;~al-'II
Møtetid kl 1915
t h
d
'kk som var rukbart 1 nærKnudsen ble likvidert e n .
'
. .
ka am . mle h oss, åOgD I e kamp, og vi lærte mange for- av de første dagene i sep- paf.øre verts~olket. skader er- !
unne VI a am g. repe
farmgsmesslg betmget av et ---------..--------------ham kunne vi 1'0 heller ikke mer for sabotaSJe.»
tember 1944. Likvidasjonen . t b' l . k df d
I ANNE
'
,\,-,. t f"
ble tfø t å k' t t d VISS, IOOgIS a er smønLIE SE PAR
hvis han da ikke skulle vise
«ve
ll:nes mgen annen
u r p u Jen se, ster. I Polynesia synes dette
OW
se~ å være NS (Uth her) lov for kngen enn den at en men liket ble funnet på vei- å h
t t'l t d' I
TANNINNSETNING
En av oss sp~rte' «E'r d'u må seire.(!) De amerikanske en til Jar.
b a værh Iks e e .• ngdent
Trondheim
t'll
l h
K'ld
FRITT LAND
remser ver en nar e
.
medlem av NS?» - «,Ja», gangs e~e VI e ve
a sat~
I e: «
», gjaldt fremmed innvand- Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Ladesvarte han , «J'eg
pns 'kk
på de
r'mg eIler sexutf o Idese.
l
moen kirke - Voldsminde.
, er ikke med- stor
.
D t kurserI'kVI x. sept: 1944.
lem akkurat , men det er J'o KJennomgi
.
e
var
1
eM
d
tt
må
.
vel en forskjell. Etter tysk
Liket av ukjent mann i
en e e
ses 1 sammen- ••••,...............................- ....militær målestokk var vel
Lysakerelven
heng med deres. konkrete i
vår metode ikke verdig en
«FRITT FOLK» 1945: «17. men~eskeoppf~tmng: Blant I
Månadsbladet
ren Baron Grimburg.
soldat. Tyskerne har forsøkt
kannlbale: blIr fremmede
FRIHUGForbundspresident Franz å k
··
.
april ble det funnet et lik - naturlIg nok - ganske
Upolitisk og romsynt or.
t
d
s ape eI?- ra ISJon av sme aven ukjent mann i. Lys- lett akseptert.
.
Josef stanset imidlertid promange knger. De ~ar laget akerelven. Alderen anslåes
Så lenge den norske frem- gan for sunn og nasjonal kul.
sessen. Og ikke nok med det! et
pent elp
t blId
tur, med artiklar om helse·
Jonas utnevnte dobbeltsnik.' v . ~sse 1 e e av I til et sted i 40-årene. Høyde medvennlighet holder seg på og samfundsspørsmål, spa.
den
rIdderlIge,
germanske
171
centimeter
HJ'
ertefor
d
t
t
t'
k
I
k
·
'
morderen Grimburg til sek- k .
Ty k'
k'
.
- e eore IS e p an og sø er nande fylgjetongar, dikt m.m .
sjonschef i det nydannede . nger.
s erne s .1~nner met tatovering på venstre utløp i kjeftbruk mot Syd- Fritt ordskifte om dei mest
forbundsministerium for vi- Ikke hvor g~lt det~e bIll~de hånd. Liket var uten klær, Afrika og deputasJ' oner til
ulike emne: - Arspris kr.
tenskap og forskning! For er. Ingen krIg er rIdderlIg.» hadde få og dårlige tenner
(utslåtte).
En
nyre
manglet.
40,·. Postgiro for bladpengar
denne baron er en erklært
.
. ne spores t'l
Den 1I'11e k an bryte alle k'
rI, (N yreoperasJon).
Det ble lk1 noe syk eh us. i80821.
frim Prøvenr. mot kr. 2,50
sosialist!
•
Historien har jo en spesi- gens regler og sivildrepe un· ke meldt savnet noen i den: Dette likfunnet ble ikke et- i
Utgjevar: Erling S~im,
ell interesse for nordmenn der okkupasjon - er øyen· alderen, og undersøkelser terforsket etter okkupasjo-,
K Inn
eftersom
dobbeltsnikmor- synlig Knut Haukelid blitt viser at nyreoperas,ion som nen, hvilket tyder på mord.
innbildt av SOE og Wilson? 'nylig var foretatt ikke kun*
det ble begått her.
1'.-...-.-.....-..............-.,................
(Forts. fra side 5)

nes oss intet mer egnet enn
gjenfortelling fra den illegale helteskares trykte skrifter, om dengang man herjet
som værst på bestilling i
«CIRCUS NORWEGIAN».
Se den i denne serie tidligere dokumenterte artikkeI 43 i Haagerkonvensjonen
«Overenskomst om Landkrigens Love og sædvaner»,
inntatt i Norsk Lovtidende
1907, side 265:

HJE lPE ORGANISASJONEN
FOR KRIGSSKADEDE
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SIDE 8

LØRDAG 29. MAI 1971

FOLK OG LANn

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

General Ruge - (Forts. fra side 1)

Det fremgår av dette at ge- I ---'==
neral Ruge riktignok helst.
, ville at de norske tropper i
Øst-Finmark skulle stå under norsk kommando, men
i kelse av den gamle fører.,landflyktighet mens de nye Stockholmsambassadør
utat tyskerne ikke kunne gå
Det er en uutslettelig skam! makthavere, militære kup- ført av eksilkroater, men'
med på dette fordi man måtfor de vestlige demokratier makere, ' overdynget ham det sies intet om den myrdete meddele Russland at
at de lar dette umenneske- med de· vanlige beskyldnin-. des fortid som utrydder av
Tyskland hadde overtatt
lige mareritt fortsette. Og ger om korrupsjon og umo-' kroatiske separatister. Helvaktholdet i Øst-Finmark.
det er en skam for alle de raI. Trass i den aller kraftig- i ler ikke sies det noe om den
Bare dette kunne stanse\rusmennesker som vanligvis ste undertrykkelse gjennom mengde av eksilkroater som
serne fra okkupasjon.
opprøres og protesterer 'årene har man ikke klart å opp igjennom årene er myrOg stilt overfor dette akmot forhold de finner urnen-I utrydde peronismen, som er I~ det bl. a. i Vesttyskland. Nysepterte Ruge den ordning
neskelige
at de er tause til særlig sterk blant de fag- lig sto en eksilkroat som
'han beskriver slik: «Vi inndenne verdensrekord i u- organiserte arbeidere, og det· hadde kjempet på tysk side
gikk et kompromiss, den
menneskelighet. Hvorledes har stadig kokt under, og til- i annen verdenskrig, og som
tyske overkommandos reser egentlig slike mennesker dels også over, overflaten. efter å ha tilbragt tyve år i
presentant her skulle kunne
ut innvendig? Hva med det Nå innser dEm nåværende en jugoslavisk konsentragi ordre til fylkesmann Ganorske presteskap for eks- militære diktator at han' ik- sjonsleir klarte å flykte til
brielsen, som så igjen skulle
empel?
ke klarer å styre mot pero- Vest-Tyskland, for retten i
gi disse ordrer videre, i sitt
nismen og gir tydelige vink Geislingen, tiltalt for (<ulovnavn, til avdelingene i østom at han tenker på å la liv våpenbesiddelse». Efter
Finmark. Forh~ldet skulle. 10975 DAGER
PERON
Peron vende tilbake for at at en rekke eksilkroater var
holdes hemmelIg for alle
.
unntagen fylkesmannen. På hadde «Fredens fan~e)!, RudAllerede for flere måne- det kan bli ro igjen i landet. blitt myrdet av den jugosladette grunnlag skulle så?lf Hess d~n 10. mal tIlbragt der siden kunne vi her i bla- Og at nøden er stor frem- viske hemmelige tjeneste
Tyskland meddele Russland I .fengsel sIden. han .for 30 år det meddele at det holdt på går vel av at general Lanusse hadde han skaffet seg en
at Tyskland har overtatt SIden dro på sm. mISlykkede å lage seg til en tilbakeven" i sin tid ble holdt innesper- pistOl for å kunne forsvare
vaktholdet i Øst-Finmark.» fredsflyv?mg tIl Engla:r;td, den til Argentina for Peron, ret av Peron. Men slik er seg mot eventuelle mordere.
Det er jo mulig at «for- lokket. dIt av S~cret Serv~ce der som kjent lever i eksil altså virkeligheten bak det Til dommeren sa han: «Vær
holdet» ble holdt så hemme- og mIsbrukt l. ~hurchI~ls i Spania. I den aller siste vrengebilde :norsk presse så snild ikke å kalle meg
lig at ikke engang sjefen for hensynslø~e polItIske SPI,u. tid har også norsk dagspres- gjennom årene har gitt av jugoslav. Jeg er nemlig krode norske tropper, oberst I mellomtIden har .H~ss blItt se oppdaget dette og spesi- Peron som en forhatt, kor- ,at.» Han ble dømt til en bot
Faye, oppfattet situasjonen 77 år og er naturlIgvIs båd~, elt er DAGBLADET naturlig- rupt og arbeiderfiendtlig på 2000 kroner og pistolen
k og medtatt a~ 30 år I vis i den forbindelse opptatt diktator.
(han har jo nemlig senere
ble inndratt. Straffen var
benektet at han sto under tIldels umenneskelIg og en- med å blande kortene. Det
nok efter loven, men hvem
tysk kommando), men det somt fengsel. Me~ om ?a;n faktiske forhold er som JA, HVORFOR?
skal så beskytte mannen ved
er vel neppe mulig at for e;nn er syk er han Ikke VIllIg kjent at det ikke var folkets
Det har vært meget skre- neste mordansIag, spør en
eksempel daværende major tIl ~ slå følge med ~olk' som ønske at Peron for 16 år si- vet i norsk dagspresse om tysk avis.
Lindback-Larsen ikke skjøn- Schlrach og Speer l bafvas- den ble fjernet og sendt i mordet p~ den jugOSlaviske
te noe. Han ble jo nemlig
HJELP flyttet over som militær
(Forts fra side 3)
stabsjef hos den fylkes- militære stabssjef, major. tyskerne ikke det hadde kesmannen i Finnmark u- enestående. I tillit til lesermann Gabrielsen som skulle Lindback-Larsen.
Igjort er det selvsagt uteluk- middelbart efter at hårde nes solidaritetsfølelse overformidle de tyske ordrer til
Ellers er det jo også en ket at de ville ha akseptert kamper med nordmennene for den gruppe mennesker
de norske tropper. Det er kjennsgjerning at det ikke. tropper fra en stat de fort- var avsluttet ble stillet un- det her gjelder, appellerer
også rart at et offisielt mili- bare var på grensen mot i satt var i krig med i ryggen der kommando av de samme vi derfor enda en gang så
tært verk som «Krigen i Sovjetsamveldet det lå nor-I på seg i Øst-Finnmark, og at tyskere for å verge landet inntrengende vi kan til hver
Norge 1940. Qperasjonene ske tropper under tysk kom- de ville ha satset noe for å mot et eventuelt russisk an- enkelt om å gi sitt bidrag
tillands i Nord-Norge 1940». mando, men også på nord- finne en ordning slik at trop- grep. Det avgjørende er at til vår hjelpeorganisasjon.
Bind Il kan gi opplysninger siden av Varangerfjorden per fra et land de var i krig intet av dette kunne ha fo- Vær vennlig å benytte vedpå side 335 som er direkte ble det forlagt styrker av med kunne holde området regått hvis Norge som stat lagte postgirokort eller send
ukorrekte (jfr. Ruges foran Garnisonkompaniet på Kir- istedenfor tropper fra Sov- fortsatte eller hadde folke- ditt bidrag til Hjelpeorgajetsamveldet, som dog på rettslig adgang til å fortsette nisasjonen for krigsskadede,
nevnte skriv som har vært kenes, bl. a. i Vadsø.
Postboks 1407, Vika, Oslo 1.
tilgjengelig i Riksarkivet og- . Sven Arntzen er imidler- det tidspunkt var en slags som krigSdeltager.
så for generalmajor Sand- tId en mann som ikke uten forbundsfelle. Og vi tror hel'Postgirokonto 180 70.
Det er derfor, som nevnt,
Oslo, 14. mai 1971.
vik, bokens forfatter!) Man videre bøyer seg for kJ' enns- ler ikke så dårlI'g hverken
og
dermed
løp
om
general
Ruge
eller
for
en
avsporing av diskusjogJ'erninger,
h ar en beklemmende følelHjertelig hilsen
se av at de siste avsnitt er da diSkusjonen ut på de tå- den saks skyld om sener.e nen omkring hendelsene i
Eivind Saxlund
skrevet med sikte på å un- kete vidder igjen.
general Roseher Nielsen, at juni 1940 å hake seg fast i ,.._ _ _ _ _ _ _ _ _-.
derstøtte legenden.
de var så hinsides enhver hva som foregikk da norske
På nevnte sted i boken
*
militær sans og samling at tropper i Øst-Finmark vitterFQLK OG LAND
i
de for sin del kunne tro slikt lig ble satt under tysk komSå
l
d
t
tå
d
ang e faktiske formando slik at tyskerne kuns r et bl. a.:
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
hold. Men også under den- var gjennomførlig.
ne sette dem inn i en eventuTelefon 37 7696
«Etter at kapitulasjonsavtalen ne diskusjon fusker man i
.
ell kamp. Og at general Ruge
Boks 3214 - Sagene
var godtatt, ble general Ruge kortene. Det er innlysende
For å ~aste folk blår I øy- i sitt skriv til Administra-I
underrettet om at det fra tysk at general Ruge forsøkte å n~ne skrIves og tales det sta- sjonsrådet og ellers peker! Ekspedisjonstid: Tirsdag til
side ble fremsatt ønske om at finne en ordning slik at dlg om at N<?rg~ og !yskland på at «Norge og Tyskland' fredag fra kl. 10 til kl. 1~,
de norske tropper skulle stilles norske tropper, som nett- fortsatt «var I. krIg» o~så fremdeles er i krig» betyr jo ! Mandag og lørdag holdes konunder tysk kommando. Dette opp hadde avsluttet en hard efter at avtalen I TrondheIm ene og alene dette at han' toret stengt.
ønske ble avvist av Ruge, og strid med tyskerne, kunne var u:r;tde.rte~ne~. ~g det er konstaterer at det ingen fred
Redaktør Melsom kan bare
han ga ingen meddelelse derom unngå direkte å motta mili- naturlIgVIS r~ktIg I den for- er sluttet selvom man har
påregnes truffet efter forutgåhverken til fylkesmann Gabri- tære ordrer av de samme stand at det Ikke var avslut- truffet avtale om ikke lenende avtale.
elsen eller oberst Faye.»
tyskere. Men at det over- tet noen ~re~savtale. Men ger å delta i noen krig mot
Abonnenmentspriser:
hodet kunne treffes en slik det betyr JO Ikk.e a~ Nor~e Tyskland. Det dreier seg,
At fylkesmann Gabriel- or~ing vis~r jo med all øn- fortsatt «.d~ltok I krIg», slIk som man forstår, her om Kr. ~O,- pr. år, kr. 25,- pr.
sen ingen beskjed fikk er alt- skelIg tydelIghet at både den forutsetmngen er for at man subtile nyanser som har halvår i Skandinavia. Utlandet
så ukorrekt ifølge Ruges norske og den tyske over- "kan anvende straffelove:r;ts vært meget behendig utnyt- kr. 30,- pr. halvlr. I nøytralt
brev. Likeså at ønsket ble ko~mando anså .N~rges I davær~nde § 86. Og det er JO tet den hele tid av legende- omslag innenlands: Kr. 60,avvist av Ruge. Det som er krIgsdeltakeIse ,forbI I og egentlIg det striden står om. forsvarerne
pr. lr, kr. 30,- pr. halvh.
korrekt er at Ruge i prin- med våpenstillstandsavtalen: Det er naturligvis i og .for
'
.
Bruk postgironr.: 16 4~0
sippet anerkjente tysk over- i Trondheim og den forut- i seg knekkende likegyldig Egentlig er diskusjonen
Løssalg kr. 2,kommando, me':! at denne gåen~e ka;pitulasjonsavtale hva de forSkjellige me:r;tte I so~ pågår. imidlertid en
Utgiver AfS FOLK OG LAND
skulle utøves gjennom fyl-j på BJørnefjell for de rester- i og mener om det pussIge strId om Pavens skjegg.
kesmann Gabrielsen og hans ende norske styrker. Hvis forhold at tyskerne via fyl•
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