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SIEGFRIED: 

Var Hitlers nærmeste mann sovjetspion? 
General Gehlens sensasjonelle avsløringer i memoarboken «Der Dienst» 

SANNHET ELLER PROPAGANDA I EN VISS HENSIKT? 

"'W~I!IIII;;IIIII; --;;!IIIJIIIII!!-•••• IlEI.,II,. Wiesenthal vært, men han le-I tendienst). Denne institu
ver jo nærmest av å oPPSPO-1 sjon utviklet han til å bli 
re «krigsforbrytere» og det, en av verdens mest kjente 
er vel ikke så mange igjen å efterr~tningsorganisasjo
oppspore hvis man skal hol- ner. Han ledet denne tjenes
de seg bare til den tapende te til 1968 og har altså nå 
side i annen verdenskrig. løftet litt på det hemmelig
Wiesenthal har «sikre opp- hetsfulle slør han alltid om
lysninger» om at Martin gav seg med i boken «Der 
Bormann nyder sitt otium i I Dienst». Det er karakterist
Sør-Amerika, hvor han lever isk for ham at han holdt seg 
i sus og dus, bevoktet av tro- selv strengt i bakgrunnen, 
faste SS-folk. lot seg sjelden fotografere, 

Dette er naturligvis en for men om hans dyktighet rå
mange akseptabel forklar- der det ingen tvil. I sin efter
ing. Man holder vedlike my- retningstjeneste anvendte 
ten om det uhyre som var han en lang rekke av sine 
Hitlers nærmeste mann og medarbeidere fra Abwehr. 
som - eftersom de andre er 
døde og borte - nå må bære 
all nazismens skyld på sine ARMINIUS: 

Man kan naturligvis spør
re seg selv hvorfor Gehlen 
har tiet til nå med det han 
visste om Martin Bormann. 
Han kunne jo nemlig godt 
ha latt de riktige steder til-

(Forts. SIlJ, 7) 

General Gehlen som privatmann elde de skuldre. Han har 
idag ansvaret for overgrep mot 

nedskutte flyvere, for jøde-
I. . I forfølgelsene, for den tåpe-

Så er det storm omkrmg, lige og meningsløse behand
Martin Bormanns navn ling av slaverne som derved 
igjen i Tyskland. Med jevne ble drevet tilba:ke i armene 
mellomrom er jo denne til Stalin. 

EngelbJlecht-divisjonen 
i nOJlsk fjeJlnsyn 

dødsdømte in absentia fra Lever Martin Bormann 
Ntirnberg blitt «oppsport» slik Wiesenthal hevder i Sør
på de forunderligste steder Amerika, så er det fremdeles 
og en rekke jøder har skrytt en syndebukk å rette ver
av å ha avlivet ham. Hvem dens hat mot. Og dette er 
som har måttet lide for den spesielt sterkt og frådende 
f~rsv~nne Reichsleit~r ti.er II hos de venstreradikale og 
hlstonene med. SpesIelt IV- kommunistene. 
rig i jakten har som kjent Ikke rart at det da vakte 
den selvbestaltede Simon både sensasjon og forbitrel

se da general Reinhold Geh
len i sine memoarer hevdet 
at han hadde sikre beviser 
for at Martin Borman var 
russisk spion, at han kom 
seg over til russerne i mai 
1945, og at han har bodd der 
som en slags Tysklands-eks
pert helt til han døde for 
noen få år siden. Disse opp
lysninger fremkommer i de 
nylig utgitte memoarer «Der 

SOM 'ET LEDD I SVENSK SELVRANSAKING 

VG gjengir dette «smugbilde» av et av de mange troppetransporttog 
gjennom Sverige under krigen. Det er så vidt vi kan se et ordinært premi

tenttog som ingen forsøkte å skjule. 

Dienst», som altså alt fra Svensk fjernsyn har, på solutt taus efterpå. Man lik
starten truer med å bli en samme måte som det har te visst ikke det man fikk se. 
av de virkelige bestsellere. skjedd i andre land utenom At det heroiske blad VG 

Man kan naturligvis ikke Norge, slått inn på en slags o f hO d<' 
uten videre betegne det ge-I selvransakelsens linJ'e når pa or an Ikke forstod så 

LØSSALG KR. 2,-

Slik så den minneplate ut 
som var satt opp i minnelun
den for falne danske front
kjempere ved Gudenaaen. 
Den står på privat eiendom, 
men det forhindret ikke den 
evig hatefulle danske hjem
mefront-pøbel i å begå hær
verk - med pressens still
tiende bifall. Les om dette 
på side 5. 

OGSÅ EN FOLKERETTS
EKSPERT 
På side 5 behandler Sieg
fri·ed den nye utgave av pro
fessor Frede Castbergs «Ju
ridiske stridsspørsmål, som 
vi nevnte i lederen i siste 
nummer. 

Likvide:ringene 
G.K. fortsetter sin uhygge
lige serie med omtale av et 
bestialsk drap i Østerdalen 
av mordere hvis navn er 
kjent. Side 5. 

OM 'FOLK OG LAND' I 1972 
kan man lese på side 2. Det 
medfølger dette nummer en 
giroblankett for abonne
mentsfornyelse. 

ELLERS NEVNER VI 
at «I brennpunktet» på side 
2 behandler Japans reaksjon 
på den amerikanske tilnær
ming til Kina og på hjemme
bane Fraser-utvalgets utkast 
til endelig ødeleggelse av 
det norske forsvar. På side 
4 er det ungdomsstoff som 
vanlig og ellers er det litt 
av hvert å finne i bladet. meget av det det virkelig 

neral Gehlen skriver som; det gjelder forhold i forbin- gjaldt er intet særsyn der i 
tøv. Dertil er han en for' deIse med annen verdens- gården. Det la ut om den 11 ___________ _ 
kjent person og må forut- krig. Det man i en utsendel-
setningsvis antas å være den se nylig - som også ble vist tyske permitenttrafikken I 
som har hatt størst mulig- i norsk fjernsyn _ drøftet fra Norge via Sverige til uten egne kommentarer. Det 
het for å finne frem til sann-I var Sveriges unøytrale hand- Tysklan~ eft~r at Norge had- vil si, det sier i begynnelsen 
heten. General Gehlen ledet ling da det i forbindelse med de OPP~Itt kn~er: og. benyt~et av omtalen at «Endelig er 

d d k · d t k f' k k . . t anledmngen tIl a gl Svenge det gått så lang tid at selv un . er annen ver ens ng av- en. ys - ms e ng mo dette sparket: «Ferden gikk 
~elmg ~(~remde Heere Ost?> Sov~etsamveldet, som star- lukt over Sverige, hvis myn- svenskene (uthevet av oss) 
l Canans . Abwehr. Efter kn- tet l 1941, lot tyske:~e .over-j digheter var elskelige nok til snakker om det». Vi minner 
gen ~rbeldet h~n først for føre Engelbrecht-dlvlsJonen å hjelpe Norges fiende»! da om Ralph Hewins artik-
amenkanerne pa samme felt fra det tysk-okkuperte Nor- keI i forrige nummer hvor 
og overtok senere den selv- ge til Finnland via Sverige. Men, bortsett fra dette han understreker at det nå 
stendige tyske efterretnings- Norsk presse var meget vrøvlet, har visst bladet bare er i Norge man under-

Gehlen under tjenesten i Abwehr tjeneste (Bundesnachrich- taus før utsendelsen og ab- brukt tilsendt reklamestoff (Forts. sid, 8) 
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SIDE 2 

I brennpunktet 

FOLK OG LAND 

I «DAG OG TID», som vi 
må si er meget frisinnet når 

LØRDAG 6. NOVEMBER 1971 

Til alvorlig og velvillig overveielse for våre venner 

det gjelder å slippe til andre Med den galloperende in. ger i andre nordiske land. 
meninger enn de autoriser- flasjon og de usikre forhold Det svenske blad FRIA ORD 
te, klipper vi efterfølgende på valutamarkedet er det måtte iår gå over til måned· 
lille innlegg av Erling Ue· vanskelig å kalkulere våre lig utgivelse uten øket stoff. 
land, Stavanger (med tittel påregnelige utgifter i året mengde, og det danske RE· 

UTE I vist om at Japan under alle «Kultur i Nigeria og Nor- som kommer, men det er VISION meddeler at det nå 
Det er en side ved den i omstendigheter vil rykke ge»): ikke tvilsomt at man må reg. vil komme ut bare hvert 

amerikanske tilnærmingen opp som en atommakt i lø- «Landssvikoppgjøret før- ne med en sterk økning., kvartal. 
til Kina som ikke har vært pet av kort tid. Og det vil de med seg ca. 40 000 feng- Blant annet er det bebudet På den annen side må og. 
ofret noen oppmerksomhet i da ikke bli en atommakt av sel sår for NS-folk. Mange økning av bladportoen m.v., så vårt blad efterhvert om. 
norsk presse. Og eftersom' nærmest symbolsk betyd- vart skotne, hundrevis av, og allerede nå er det klart legge driften og trekke yng. 
det streifer inn på noe som ning som Englands og landsmenn miste liv og hel- at lønningene i dette arme re krefter inn i arbeidet. Vi 
også var et stridsspørsmål Frankrikes, for Japan er se i og utanom fengsel for land vil gjøre et nytt kraftig er så heldige at vi har en 
under den norske trontale- som kjent verdens tredjer skuld dei tilhøva ~tyresmak- honD ODDover, noe som vil flokk nasjonalsinet og dyk. 
debatt, skal vi se litt nærme- sterkeste industrimakt, som tene skapte. Kvinner og føre med seg økede utgifter tig ungdom som interesse. 
re på det her. i løpet av kort tid vil kunne born leid vondt, utestengde på alle områder. rer seg for bladet, men skal 

For første gang siden an- skaffe seg raketter for alle frå samlivet med andre folk Vårt blad har holdt det vi kunne bygge på dem i 
nen verdenskrig ble avslut- distanser og atomdrevne u- som dei var og med ei uviss gående i tyve år nå, uten fremtiden, så må en for godt 
tet har en japansk avis tatt båter. Det sier seg selv at framtid. annonseinntekter, mens det arbeide kunne gi en rimelig 
opp et emne som hittil har dette vil endre maktforhol- I Nigeria sa Gowon etter ene blad efter det annet buk. godtgjørelse. Det vil igjen gi 
vært absolutt tabu: mulighe- dene totalt, ikke bare i Asia, ein av dei råaste krigane i ker under for økonomiske økede utgifter. 
ten for japansk væpning men i den hele verden. Sato den nyare tid til fiendane si- vanskeligheter. Om vi selv Vi er meget takknemlige 
med atomvåpen. Og efter- taler allerede om «Stille- ne, då han møtte dei fyrste skal si det, så er dette noe for den støtte vi gjennom 
som pressen i Japan i vid ut- havsårhundret». gongen: «Glad to see you.» av et mirakel ikke minst når alle år har fått fra mange, 
strekning dirigeres av regje- Skilnaden i framgangsmå- en sammenligner med kolle. mange av våre lesere og ven. 
ringen ,på samme vis som H J E M M E ten ligger vel i at Nigeria er 'I ner - uten den ville vi ikke 
norsk presse er ensrettet av Trontaledebatten var så eit utviklingsland der norsk PAVEN I PANSER ha kunnet holde bladet gå. 
makthaverne når det gjelder trøtt og uinteressant at vi kultur ikkje har hatt nok Vi har lenge mistenkt ende -, men vi er nødt til 
historieforfalskningen, så ikke skal kaste bort plass på innverknad.» l moderne prester for selv å understreke sterkt at slik 
kan man kanskje gå ut fra at den her. Det er nok å slå ikke å tro særlig klippefast støtte er nødvendig også i 
det her dreier seg om en til- fast at partipolitikerne fort- I på hva de forkynner for oss fremtiden og at den også 

si~:~j~;f:::;-l~~rg· forøvrig ~att er ihe~dig <?pptatt med I Bondeufrydderen EEC andre, og ~t grunnen til de ~~!~ s~~ ::e~~r;~d~~~e~:i 
a samle spIker til parlamen- I tomme kIrkebenker stort 

selv sist vår gitt visse sig- tarismens likkiste. Jordbrukspolitikken i de 6· sett måtte søkes her. Efter som kommer. 
naler som antyder en endret Derimot kan det kanskje 'EEC-land har ført til en be- i hva vi leser later det imid- Hva skal en så markere 
forsvars- og utenrikspoli- ha sin interesse å se litt nær- tydelig tilbakegang for jord- lertid til at vankelmodighe- bladpengene for 1972 med? 
tikk. Det herskende liberal- mere på det siste attentatet Ibruksbefolkningen. Samti- ten har forplantet seg ende Avisens styre har overvei· 
demokratiske parti krevet mot det norske forsvar -I dig stiger antall beskjeftige- til topps i etaten _ h~lt til et dette nøye og er kommet 
da annulering av artikkel 9 kanskje mere skjebnesvan- de i industrien og spesielt i I selveste pave Paul VI. Han til at det, alt tatt i betrakt· 
i konstitusjonen, som sier gert enn den politikk som serviceyrkene. I Bundestysk- stoler ikke lenger hverken ning, vil være riktig å sette 
at Japan «for all evighet» i sin tid førte til 9. april 1940 land var det i 1961 beskjef- på Forsynet eller Vårherres de ord i nær e bladpenger 
skal gi avkall på å anvende eftersom det jo er en ube- tiget 3,5 millioner mennes- beskyttende hånd. Hvordan til kr. 60,- pr. år, mens stu· 
krig som middel i sin poli- stridelig kjennsgjerning at ker i jordbruket, men i slut- skal vi ellers forklare det denter, skoleelever og andre 
tikk og ikke skal holde allverdens moderne våpen ten av 1970_ var ø.ette sunket forhold at han lar seg over- som ikke selv tjener penger 
stridsk~efter av noe!l art. ikke nytter stort hvis mora- til 2,4 millioner. I Frankrike tale av sin vatikanske «sik- nok til å livnære seg slipper 
Dette SIste er. forøvng for- len er anløpen. sank tallet fra 4,1 million til kerhetssjef» til å bære en med halvparten. Har noen 
lengst en pamrbestemmelse Det er den tydeligvis alle- 2,9 millioner, i Italia fra 6,2 panservest under sin souta- økonomiske vanskeligheter 
helt fra 1950 av, e.f ter ut- rede innen soldatmassen, millioner til 3,7 millioner. I ne hver gang han skal ut å og henvender seg til oss, 
bruddet av KOrea~ngen., da I som man nå så lenge har Nederland var det for 10 år reise? skal vi heller ikke være uri· 
J~nan begynte å stille oP~ de degget for og daffet med at siden fremdeles 449 000 men- I melige. 
sakalte «selvforsvarsstnds- den oppfatter seg selv som nesker beskjeftiget i jord- Det sier seg selv at dette 
krefter». en flokk handelsbetjenter bruket, nå er det bare ikke er nok til å dekke utgif. 

Paradoksalt nok er det med LO og tariffen bak seg. 330000. I Belgia gikk tallet I tene ved utgivelse som hittil. 
imidlertid den avspenning Det er jo den samme syke tilbake fra 300000 til 181 000. Vi regner med at våre utgif. 
som avtegner seg mellom behandling og oppdragelse Og endelig i Luxemburg fra I ter fordelt på abonnentene 
USA og Kina som har gitt av ungdommen som har ført 121 000 til 16 000. I vil utgjøre rundt regnet 
støtet til nye krav om OPP-I til det moralske sammen- Så kan en jo selv tenke seg , kr. 90,- pr. år. Det er altså 
rustning i Japan. I Tokio, brudd man kan konstatere, hvorledes det vil gå i Norge. I et betydelig underskudd 
som tydeligvis i Oslo. regner på alle områder og det er I Og hvilket katastrofalt an- • ! ;;; d:! ::!k~~rv:~l~!~~~~ 
man nemlig med at Washtng- naturligvis ikke uventet at I grep på den nasjonale rygg- .,. II og hJ-ertelag til det. Og det 
tan i forbindelse med Kina- våre ansvarsløse stemme- marg dette vil medføre. 
tilnærmingen efterhvert vil fiskende partipolitikere av 'I • antar vi er de aller fleste 
innstille h,ielpen til Nasjona- alle partier fortsetter sin on- , I når alt kommer til alt? 
list-Kina. Den japanske mi- de gjerning. Det som imid- til å tåle feltlivets påkjen- Så sender vi da med dette 
nisterpresident Sato har lertid må forbause er at tre ninger. For det er sikkert ! nummer giroblanketten for 
nemli!!. ofte understreket at norske oberster med den be- nok at soldater utdannet på 1972 og håper påny at våre 
et ikke-kommunistisk For- rømmelige Fraser i spissen basis av Fraserutvalgets inn- lesere ikke vil svikte oss. De 
masa var en viktig forutset- her bærer ved til bålet. En- stilling, som politikerne sik- hjalp oss helskinnet igjen. 
ning for Japans sikkerhet. ten må de da være helt uten kerlig .vil ~luke med hud og nom iår og det takker vi 
Man kunne derfor ikke ak- kjennskap til det de uttaler hår, VII bh bare kanonføde hjertelig for. Men, glem alt· 
sentere at øya ble overgitt til seg om, eller de må gi pok- i alvorets stund. så heller ikke posten «BI· 
Peking. Av geopolitiske, stra-I! ker i alt annet enn å sikre Det slår oss i ?enne stund VI OPPFORDRER DRAG» på talongen nå hel· 
tegiske og handelspolitiske seg selv godvilje hos de for- tanken på Per SIvles ord o~ alle som er interessert i ler. Og er det noen av våre 
grunner overveier Japan, i sumpede, når de kan legge at støtt det nordmenn (offl- nøktern historieskrivning løssalgskjøpere som vil yde 
tilfelle av at USA trekker til- frem noe slikt som Fraser- serer) lytt vera med når til å sende inn aviser, en skjerv, eftersom vi av 
bake sin beskyttende hånd utvalget har gjort! Noregs merke skal hogg~st klipp, bøker, dokumenter propagandahensyn ikke fin· 
over Formosa selv å overta Ikke rart at raseriet sti- ned. Ved den hærordmng m.v. som kan belyse tiden ner å kunne forhøye løs· 
protektoratet' over Taiwan. ger hos det troppsbefal som som bragte oss 9. april 1940 fra 1930 og senere til salgsprisen, så finner man 
Men da kreves det ved siden man på dette vis faller i ryg- spilte som kjent høyere nor- INSTITUTT vår adresse og postgironum· 
av økonomisk makt også mi- gen og at avgangen tør bli ske offiserer (Ruge, Laake FOR SAMTIDSHISTORIE ret på bladets siste side. Noe 
ll·tær. stor hos ansvarsbevisste be- og Han,sson) en skjebnes- navn er det jo ikke nødven· 

I Tostrups gt. 29 - Oslo 2 • . f d Id' Amerikanske japan-ek- falingsmenn som har for- vanger rolle. Tlf. 446883 dig a oPPgi or ega e glVe· 
sperter er forøvrig overbe- søkt å utdanne sine menn Politieus re, hvis man ikke ønsker det. 
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LØRDAG 6. NOVEMBER 1971 FOLK OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND I OLAF HOLM: M' d b d l' k . 
D t c. d l- l Inneor om en et y e Ig VInne 

"\ e ,oron er 1geva g . . J Tanntekmker Annehese ling som distriktslege i Grav-UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 
Re cl akt øre r : I. Parow, Trondheim, døde i vik, Rørvik, i Namdal, sei· 

ODD MELSOM, ansvarlig Nils Kjærs skuespill «Det i august, :71 år gammel. Med n.ere i Eid, Romsdal. Det var 
ALEXANDER LANGE lykkelige Valg),) har vi nu! hen~e gIkk en b~merkels~s. sIkkert litt uvant for den 

________________________ opplevet oppført in natura verdIg og varmhjertet kvm· store sanatoriumdirektør å 
- for åpen scene. Det var in. ne bort. skjøtte legegjerningen i de 

genlunde kjedelig denne He~nes bestefar .var som væ::harde og strabasiøse di· 

L~ndssvl.ker som &'.redsprl·svl-nner gang heller. Til fornøyelse ung. sjømann med 1 et stort s~rIkter, men ingen kalte for· 
Il for noen, til ergrelse for an. forlIs utenfor Mandal: Han gJeves ~å ham. 

dre ble reddet, slo seg ned 1 Man· Anneliese ble født i Berlin 
I 1933 forlot en ung tysk venstresosialist, Herbert 

Frahm, sitt fedreland og søkte under navnet Willy Brandt 
havn i Norge, nærmere bestemt hos Arbeiderpartiet, som 
dengang hadde en tilsvarende politisk innstilling, det byg
get på marxismen, som det het. 

Ingen kritiserer at denne hel- eller eventuelt halvkom
munist ikke fant seg tilrette i det nye Tyskland Adolf Hit
ler og hans menn skapte efter å ha fått vanlig parlamen
tariske fullmakter. Det må stå enhver fritt å søke et nytt 

, og mere passende oppholdssted. 

Da verdenskrigen også trakk Norge med i ulykken, for· 
svant Willy Brandt, efter et kort intermesso i norsk uni. 
form, sammen med politiske gelikere over grensen til det 
svenske rottereiret hvor allehånde spioner og hemmelige 
agenter opererte. 

Bortsett fra hans opptreden i norsk uniform mot sitt 
eget land kan man ikke egentlig kritisere Brandt for hans 
forhold til da. Imidlertid nøyet han seg ikke med å lide i 
taushet som emigrant mens hans land og landsmenn kjem. 
pet en innbitt og heroisk kamp mot en veldig overmakt. 
Han kastet seg inn i denne kamp mot eget fedreland med 
en utstrakt skribentvirksomhet rettet mot det egne land. 
Vi minner om boken «Forbrytere og andre tyskere» og om 
hans lærebok i geriljakrig (mot eget fedreland). Da hans 
bestrebelser endelig ble kronet med hell og fedrelandet 
lå der knekket og knust og delt, da iførte Willy Brandt 
seg norsk statsborgerskap og norsk majoruniform for å 
delta i okkupasjonen av det tyske fedreland. 

Men, hvorledes tar nå dette seg egentlig ut i forhold til 
den norske § 86 i straffeloven om å hjelpe fienden med 
råd og dåd? Den dagens norske makthavere (ibefattet 
Nobelkomiteen) brukte mot 90000 landsmenn fordi de, 
efter at krigen i Norge var avsluttet og landet besatt, fort
satte sin dont og forsøkte å gjøre det beste ut av situasjo
nen. Og den de idag påberoper seg til fortsatt hets og 
diskriminering av tidligere NS-folk. 

Ikke rettere enn vi kan se, ville en Willy Brandts gjernin
ger ha tatt føsrteprisen i det norske landssvikoppgjøret 
hadde han vært nordmann og handlet slik mot sitt fedre· 
land. For Tyskland hadde ikke avsluttet sin krig slik Norge 
hadde det. Det var ingen misforståelse mulig der. Og hans 
«dåd» var ubestridelig og indiskutabel. 

N.K. har nok hatt en un. ~al, giftet seg med en agder· og opplevde som barn den 
derfundig hensikt med å fin. Jente og. bl~ nordmann res· fredelige blomstringstid før 
ne på og utstyre sin heltinne t~n av SItt lIv. Sønnen, Hen· I første verdenskrig i en god 
med navnet Lavinia. rIk Paro~, vo~ste opp i Man· og rik heim, og hun gjen. 

dal og fIkk sm skolegang i nomlevet krigens elendighet 
IL N orge. Han studerte til lege og sammenbruddet. Norge 

Kvinnene tapte altså til. og tok en glimrende lege· ble hennes annet kjære fed· 
slutt tålmodigheten og dan. eksamen i Tyskland. Straks reland. Hun hadde hjulpet 
net sin egen bevegelse under begy?te h~n legepraksis i sin far i legegjerningen, var 
mottoet: «Tverrpolitikk». Berlm og fIkk stor søkning. sterkt interessert i det og 
Det er parlamentarismens Dette førte til at han også valgte å bli tannteknikker. 
innerste vesen og betingel. anla et sanatorium ved et av Fikk en grundig utdannelse 
sen for at den skal funksjo. de k)ente badesteder ved øs· i Tyskland, og startet egen 
nere demokratisk. I motsatt tersJøen. Da den første ver· tannklinikk i Trondheim i 
fall fører den til mange par. denskrig brøt ut var dette et 1924. 
tier og dermed partiinteres. av de s~ørs~e og mest sØkt~ . Hennes fremragende dyk· 
ser og partikrangel. (Som sanatOrIer 1. landet. Da krI· tIghet ble snart kjent og hun 
enhver har erfart og daglig gen sluttet 1 1918 var Tysk· manglet ikke pasienter. Ar· 
erfarer). Tverrpolitikken ~and ,utarmet. Det ble umulig beidsdagen ble lang og hun 
har nok trukket mange a drIve det store sanatoriet, var et arbeidsjern som aldri 
mannlige «kumulanter», og. og i Berlin var nøden stor. sparte seg. Hun måtte snart 
så. Men i det nøytrale Norge ha hjelp, og virksomheten 

Trass i manglende militær var det gode tider og lege· vokste stadig. Midt i dette 
utdannelse har kvinnene mangel. Parow som satt strevet kjøpte hun et små· 
hatt et åpent øye for verdien ~ed se~s barn f.ant. det best bruk i Melhus og kunne kob· 
av «Det overraskende mo· I a dra tilbake til SI~t bar?I le av der iblant og være bon· 
ment i offensiven» hvilket I domsland, som han 1 alle ar I de. 
er utslag av (det i p~litikken hadde .hatt god kontakt me?-.I Så k?m krigen. Det ble en 
angivelig manglende) almin. Han fIkk med en gang stil· vond tid. Tyskerne var hen· 
nelige folkevett. Men kan. nes landsmenn, men da Ter· 
skje det står menn bak den. Ill. boven satte igang unntaks· 
ne gangen? Celius stakkar, han legger tilstand i Trondheim med 

Moralsk mot forekommer ikke skjul på sin skuffelse.' gisselskyting og avsettelse 
ellers oftere blant kvinner Han har vel ikke annet å ta av hederlige mennesker fra 
enn blant menn, hvor også seg til nu enn, som skikken: sine stillinger reagerte hun 
det er mangelvare. har vært blant tidligere Celi. i voldsomt, Og sparte ikke på 

usser, å etablere seg som, kr':lttet i sin~ anklager mot 
selvbestaltet vismann blant i RelChskommissar, og fikk 

tiets gamle marxistiske pro- s~ne .omgive~ser og tilkjenne. ! mange formå~n~e tysk~re 
tesje. Derfor jubler også gl sm memng om ditt og" med ~eg. I krIgsarene gIkk 
Høyres Willoch sammen I datt i aviser og på møter l" hun 1 forbønn for utallige 
med Arbeiderpartiets Gutt- uten at noen har spurt ham I norske og reddet dem både 
orm Hansen og «regjæringa» om den. Men Celius bør væ- fra forfølgelse og fengsel. 
hans. Og Ase Lionæs har ::e glad for at han foreløpig Hun fikk takken for dette 
som så ofte før rørt i det Ikke ?le forsøkt kumulert ~a freden brøt laus og røm· 
nye heksebrygget, som nok vekk 1 alle herreder. lmger og nyfødte patrioter 
viI skape røre og goodwill' IV. overtok. Skjønt hun ikke 
for N ?~ge innen den tyske Senterpartiet seiret· på h~dd~ vært med i noen orga· 
OPPOSISJon, som kan kom- mottoet: «Troll, vær deg selv msasJon eller krigsinnsats, 
me tilbake til makten igjen I nok». Det har mange tilhen. men bare skjøttet sin frede· 
før en aner det. gere i dette land' lige gjerning, ble hun som 

For or~en~ skyl~ må .vi k~~s.kje peke P~ at land~for- . o Kristelig folkeparti hadde tysk arrestert og holdt fengs· 
ræderlovglvmngen I vanlIge SIvilIserte land Ikke beskJefti-1 o Hva s~~ens r~al~tet angar, sin fremgang på mottoet: let et halvår. Hennes verdi· 
ger seg med tiltaltes politiske syn. Det er ikke straffbart. sa. v~t VI Ikke rIktIg om del! II «At folket kan saman bu, fulle hu~ med alt innbo i 
i den sammenheng hverken å være kommunist eller «na. :~l~.:ran,!:' sObm deltkO~ pa som kristne det kan seg su· Tl rtondl he dIm sentrum ble stjå· 

. t h .. o • I. e un er orger rIgen rna». Meget tiltalende. e , p yn ret og avhendet. Og 
ZIS »', va mange fOrvIrre~e _ hjerner syn~s a tro. . ~ Spama, s?m spanket rundt I Høyrepartiet har vel måt. attpå alt, forretningen øde· 

Skal en d~ av NobelkomIteens nye gemstrek, dette å tIl-, l norsk 1!mf~r~, ~om skrev tet ta konsekvensen av bl.a. lagt og hun ble nektet å dri· 
dele en aktiv og omstridt statsmann i full politisk virk-' lærebok I gerIl.lak~lg, o~ som at der også fra det hold har ve. Da rei~te hun til Melhus 
somhet som Willy Brandt årets fredspris, kunne slutte at har ,:ært et stadIg strIdens gjort seg gjeldende en mang. og var aktiv småbruker i sju 
«landssvik» når alt kommer til alt slett ikke er noe krimi- !~g~ I B~ndet sttysdkland eftker lende forståelse av hva som års' o f'k 

lt ' an as e en nors e foregår i Rest Europas syd a 1 k hun begynne tann 
1l~ , men akseptabelt og til og med verd en fredsbeløn-! uniform og ble tysker igjen, flank D t t~ h k t klinikken igjen og opparbei~ 
nmg? Og skal vi domfelte NS·folk, som jo bare ville være er en verdig fredsprisinne. mang~'n e gam~el a s h~em. det den på kort tid til en 
bleke avtrykk aven landssviker av Willy Brandts format ha~er. Me~ ha? faller unek- mann. yre storbedrift. 
sel v om dommene var riktige, da trykke den nye freds- tehg ~od~ mI?- I det mønster Arbeiderpartiet måtte be· I alt Anneliese gJ' ennom· 

• • o som I sm tid startet med tlf k It dl prIstager til vare bryst og føle oss som medbelønnede? O . t k a e or en e e me emmers levet kom det visst aldri en 
. SSle zs y. ideologiske påhitt Ek kl h 

Skal vi, kort sagt, oppfatte dette som en oppreisning fra l . . ' sem· age over ennes lepper. 
1\'"0 belkomiteens og the Establishments side? I Så Ase Lionæs med sine f:S~I~ø~ o~gan:sere lege!le på Men det var en ting som 

Vi er redd logikken ikke er disse folks sterke side. Freds- borgerli.ge hal~hengere, kan, FOlkeve~ ; ~; ormagasmer». overskygget alt annet i hen· 
. d '" . '" nok gm seg I hendene og . . . .: nes liv. Det var hjelpsomhet. 

~)rIsen. en ne gang er JO forøvrIg naturlIgvIS I VIrkelIgheten kvede: Nå dages det brødre, SF og NKP krangler mn- Hun hjalp tusener i stillhet. 
Ikke tildelt Willy Brandt med hans røde avkom rent per· I det lysner _ i øst. byrd.es om hvem som. er. el· Hun var et overskuddsmen· 
sonlig. Den er tildelt EEC, representert ved Arbeiderpar- • ler Ikke er kommumstlsk. neske og hennes største gle-

Dem om det. de var å glede andre. S. 
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SIDE 4 FOLK OG LAND 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: Per Borge 

Men nye slekter fødesl der korp og daude got 
og nye heimar reiler seg av gruJet, 
og borni spring pd tun att og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

'I ikke å snakke om under et GallIlaDD feltlivs luseplage - har man 
F . . t R vel ikke overveid i noen sær-

Ch l.nat·nsmmls er l d agnar lig grad! 
n~ lansen er v.,e en per-I Det viser seg også at de

son l Kongens rad s<?m. får mokratiet må innføres i det 
~~st med studentene a gJøre militære. Menige skal uttryk
l tIden ~om. kommer. Denne ke sitt mishag mot de over
upnseelIge Jernb~nefullmek- ordnede og mot hele forsva
tIgen som har dIverse ~urs . t h lh t. Man har en 
på Sørmarka, styrer Idag I re som e e 
over økonomi. Vi lever i en. 

viss følelse av at man i noen 
grad kan drømme seg til
bake til slutten av 1920-åre
ne og 1930-årene, da alt som 
het forsvarsvilje, blant visse 
politikere, var et fandens 
ord. 

Og der som her, jfr. Fra
serutvalgets innstilling. 

* 

rar verden. Her setter man I PER BORGE: 

en person som ble ledd ut I N-- h N ) 
i en komite, som behandlet « urn ergprosessen og orge ) 
finansielle spørsmål, til å le-
de finansdepartemente.t. I. I te fra 1. sept. 1939 til 9. april 
Blant studentene blir fmans- Det er i disse dager 25 år 1940, men jeg vil av hensyn 
ministeren sett på som en siden Niirnberg«dommene» til leseren trekke frem en
person som kan kysse alle I ble avsagt. Denne rettsak kelte episoder, samt angi 
opp etter ryggen og som kan som har skaffet forfattere I kildemateriale. 
komme med de verste sar- stoff til bøker, militærnek- Det var klart at Norge på 
kastiske utfall. . tere argumenter og ameri- grunn av sin geografiske be-

Det er også emghet blant, kanerne all «skyld» i Sørøst- liggenhet, måtte komme i 
studentene at R.C. bør ha Asia. Uansett dommenes ka- stormaktenes søkelys i den 
en viss bakgrunn i det han rakter i prosessen, så var krig som var igang. Norge i 
skal. behandle. ~ang~ øko- det hele et skuespill bygget hendene på engelskmennene 
nomls~udenter VIlle SIkkert på «seierherrens justis». ville bety: 
klare Jobben bedre. Det hører til de dypeste 1) Lukning av .østersjø-gan-

Te,:k på de gjennor;nten~te ydmykelser en har tilføyet 
spydIgheter .han gIr sme det tyske folk etter dets sam- 2) 
motstandere l :rVo I:Ia~ man menbrudd, at det er blitt fra-
en gal mann l regJermge~, tatt sine arkiver. Disse er 
så må det være han. Han VII hovedsakelig lagret i Was- 3) 
snart få merke studentenes hington og London. Dermed 
krav. var allerede muligheten for 4) 

Soldat-retrett 
et forsvar i krigsforbryter
prosessen, som dog forestil-
let eller skulle gi uttrykk for 5) 

I danske aviser kan man historie-forskning og histor
Iese at vernepliktstida skal isk konstatering, til det yt

gene, 
Øket fare for mulighet 
for luftangrep på Tysk
land, 
Avskjæring av den igang
værende malmtilførsel, 
Alliert angrep på Sverige 
og besettelse av de sven
ske malmgruver, 
Endelig overføring av 
sjøkrigen til østersjøen. 

LØRDAG 6. NOVEMB.ER 1971 

KAMPSANGER FRA DENGANG: 

Hirden hadde naturligvis mange kampsanger, noen bed
re og noen mindre kjent. En av dem var efterfølgende, 
som er fra den tid da brunskjorta var den eneste unifor
men. 

32. 

Hirdens brunkledø:le menn 

brin-ge hvermann i vårt land til for-stand. Vi vil. 

'.~ . ~~I' ~ JfF J J). ~ r p244==$'-=p 
vek ~ ke dem oPP. hver en sluJll- ren-eIe kropp. vi skal 

ftw~)·~~H~~r ~d?ffi~'~t ~~ ~C>~ 
syn - ge dem inn i nlf trol1P. Hver en 

tvi· ler vi mo . ter, ham smi ~ ler vi til. 

dag - li - ge dont skal de se at vi vil: 
-,1' • ... 
Or· den, 

:~~~r=JEif-=;~ ~ =te=fff1 fit-·&I--=Ii~L i-----Vr-· ,----li-----V-
Rett - ferd og Fred. bry - te stengs- le - ne ned, der- for 

2. Imot hat, lØgn og splid i trengslenes tid 
går vi syngende frem for vårt folk og vårt hjem. 
For hver nordmann i nød og for arbeid og brød 
skal vi kjempe oss frem til vår død. 
Samlingstanken skal bryte seg frem over land, 
tenne hirdmannens vilje til dådskraft i brann. 
Frem for arbeidets stat, vi står alltid parat, 
alltid tapper og tro, kamerat. senkes til 9 mnd.,I de senere terste vanskeliggjort. De Besettelse av Norge ved de 

år har man jo sett at ung- som representerte aktoratet allierte måtte således nød
dommens interesse har gått hadde lagt beslag på samt- vendigvis utløse .mottiltak ~~~ 
i andre retninger. Hva an- lige arkiver og dokumenter fra den tyske krigsmarines 
net var vel å vente i denne som en på noen som helst side.. . ges besettelse. For denne vel-I raI Fo:-bes et bilde av sti~lin
tid? måte hadde kjennskap til, HVIlken betydmng det fra I ter ensidig viljen til disse gen pa grunnlag av de lnn-

Apropos militære i Dan- og latt dem sikte aven hær- alliert ~old bl~ t~llagt Norg?s operasjoner over på den tys- komne m~ldinger om fiendt
mark. Intendanten for Hæ- skare av granskningsfolk strategIske s.tIllmg, fremgar ke regjering, uavhengig av lige henSIkter o.verfor ~or
ren skal visstnok - i likhet for å fremskaffe anklagema- aven erklærmg fra den eng- hendingene på alliert side, ge, men føyet lIkevel tIl at 
med hva som er gjort i teriale. Bare dette anklage- elske regjering, .om ?vilken hvorved også skylden for dett.e kunne dreie seg om yt
Bundes-Tyskland -ha kjøpt materiale ble gjort tilgjen- den engelske hIstoriker T. krigens utvidelse til Norge terllgere form for «nerve
inn noen tusen hårnett, slik gelig for forsvarerne, deri- K. Derry beretter: «Innen 14 overfor historien ville falle krig» (!) 
at også den brave Holger mot ble det - tross gjen- dager etter ~ri~ens utbrudd på Tyskland. En klargjøring I . . . 
Danske skal få beholde sine tatte søknader - ikke åpnet utstedte regJermgen en er- av dette spørsmål var avgjø- Den britIske admIral 
lokker. Hvordan man skal dem noen mulighet for selv klæri~g, formet ette:: råd- rende for den dom som ble I Pound ga 7. mai ordre. om 
ordne seg ved en eventuell i å få adgang til arkivene for slagnmg med stabSSJefene, felt over storadmiral Raeder at troppene skulle utskIpes, 
mobilisering. der man må å velge ut frikjennelsesmate- at et tysk angrep på Norge i Niirnberg. som samme dags morgen 
benytte gassmasker - for riale. Til dette kom - som vil bli møtt med samme mot- La oss derfor se på stil- var blitt innskipet på 4 krys-

annen prinsipielle mangel - stand som et angrep på Stor- lingen og hendingene den se re i Firth of Forth. Like-
................. -.............................. at man bare fikk adgang til britannia.» (T.K. Derry «The· kritiske 7. april 1940, som ledes ble det gitt ordre om å 

Månadsbladet tysk materiale. De utenland- Campaign in Norway. I:Ier den for utviklingen avgjør- flytte «Aurora», en krysser 
FRIHUG- ske arkiver forble stengt. Majesty's Stationary OffICe, ende dag i samsvar med de som skulle dekke en større 

Upolitisk og romsynt or- (Krauzbiihler: «Riickblick London 1952 s. 10). engelske 'kilder. transport fra Clyde til Nar-
gan for sunn?g nasjonal kul· auf Niirnberg». Hamburg « ... den britiske plan Den 5. april var Beltene vik, til Scapa ~low. Hele 
tur, med artIklar om helse- 1949.) forutsetter en rekke betin- isfrie, og således meldt bruk- plan R4 ble OppgItt. (R4 var 
og samfu'!dsspørsm.ål, spa- På en særlig tungtveiende gete landganger, som bare bare for skipsfarte~ fra ~odenavn fo.r en plan som 
na?defylgJ~tongar,dlk.tm.m. måte har disse tingenes til-I ville finne sted, hvis bevis' østersjøen. Den 6. april for-linneholdt mstrukser om 
Fntt ordskifte om del mest t d k t t"l syne og: for en passelig reaksjon på sterkes ryktene om usedvan- opprettelse av støttepunkter 
ulike em~e: - Arspris kr. ~i~~et ~~~~ den første mineleggingen øyeblikkelig .lig tysk aktivitet. l ~ Norge. Planen bl~ besluttet 
40,·. PostgIro for bladpengar i Niirnbergerprosess i forbin-! forelå». (Derry s. 24). l Likefupt var det eng~lsk.e l det øverste krIgsr~d 28. 
~O ~21. Prøvenr. mot kr. 2,50 I deIse med Norge og dettes I Denne fremstilling er av AdmiralIte~ fremdele~ I tVIl mars .1940). Det er ogsa klart 
l fnm. b tt l den største betydning for om betydmngen av dIsse et- at britene kunne besatt Ber-

Utgjevar: Erling S~im. e~~t ~:~'ingen hensikt å re-I den historiske vurdering av I terret,:inger .. O~ morgene,: gen, hvorved alle nordenfor 
.-..................................... ~ • ..!.:1! kapitulere alt det som hend- utviklingsforløpet for N or- 7. april ga flatesJefen, adml- (FMIs. Side 7) 
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LØRDAG 6. NOVEMBER 1971 FOLK OG LAND SIDE 5 

SIEGFRIED: 

Folkerettsprofessor på gjengrodde stier 
Minneplasse:r, for de dansl~e 

frontlijempere innviet 
Frede Castberg frisker opp igjen sitt 1961-standpunkt i ny Uglebok (Nattugle?) Men utsatt for hærverk og ødeleggelse av «de gode» bare 

få dager efterpå 

Professor Frede Castberg. 

på andre sider ved den høyst I Så hvis det er seierherre 
besynderlige folkerett, for Castbergs folkerett og straf
ikke å nevne strafferett, som ferett han plederer i dette 

kringkastingsforedraget, så 
bortfaller naturligvis enhver 
ytterligere diskusjon. 

Men ellers er det ikke ret
tere enn vi skjønner blank 
juridisk svindel i sammen
heng med landssvikoppgjØ
ret, som. sies å bygge på 
straffelovens § 86, å slå fast 
at eftersom det ikke var slut
tet noen formell fred med 
Tyskland så hersket det 
«krigstilstand» eller «krig» 
uansett Trondheimsavtalen 
eller ikke - og gjør det vel 
altså da fremdeles eftersom 
det ikke er sluttet noen fred 
med Tyskland til d.d. Frede Castberg: Juridiske 

Stridsspørsmål i Norges po
litiske historie. 
Universitetsforlaget. 

Vi har i en leder vært inne 
på UniverSitetsforlagets nye 
Uglebok-utgave av professor 
Frede Castbergs skrift fra 
1961 «Juridiske stridsspørs
mål» som inneholder en rek
ke kringkastingsforedrag 
professoren har holdt. Blant 
annet inneholder den et av
snitt om «Rettsoppgjøret et
ter krigell». Boken har kom
met i en rekke opplag og 
altså nå som billigbok. Der 
synes vi . også den passer 
best, for maken til billig ar
gumentasjon i legendens og 
urettens tjeneste skal man 
da lete efter. 

professor Castberg her gjør 
seg til talsmann for. Hans 
jonglering med begrepene 
«krig» og «krigstilstand» er 
meget betegnende for den 
juridiske svindel man har 
anvendt den hele tid for å 
kunne forsvare urettsopp
gjøret. Men det må kanskje 
også sees på bakgrunn av 
de besynderlige begreper 
om rett og urett, om legalt 
bruk av straffelover osv. 
som Castberg er fylt av, når 
han i et ,påstått juridisk og 
folkerettslig forsvar for 
rettsoppgjøret åpent erkjen
ner at «Det er klart at retts
oppgjøret etter en seierrik 
krig (!) alltid vil bli seier
herrens justis». 

ALEXANDER LANGE: 

Det avgjørende her er na
turligvis hva straffelovens 

(Forts. side 6) 

Dansk presse, med bølgeskvulp til DAGBLADET i Norge (antagelig til 
forbitrelse for VG som ikke kom først med den nye heltedåden), gjen
gir med dårlig skjult tilfredshet bilder av hærverket på minnet over falne 
danske frontkjempere. Minneplaten var klippet av med metallsaks og 
stenen, som man ser tilvenstre, var veltet ned bakken mot Gudenaaen. 

Okkupasjonstidens 
likvideringer 

Mens folk som professor 
Castberg og andre forblin
dede legendeforsvarere vrir 
sine uttørkede hjerner med 
hvorledes så mange mennes
ker kunne slutte opp om det 
han kaller «nazismen», og 
hvorunder han innregistre
rer også NASJONAL SAM
LING og lignende nasjonale 
bevegelser, så skjer det litt 
av hvert rundt omkring til 
belysning av både dette og 
hint. Professor Castberg an
tyder at det må være en 
slags skjult aggressivitet 
som gjorde at folk sluttet 
opp om «det aggressive» 
Nasjonal Samling. Vi har 
tidligere beskjeftiget oss 
med dette professorale vrøvl 
og på vår side antydet at det 
nok er på professor Cast
berg mere nærtstående hold 
man bør søke aggressivite
ten. 

ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove 
forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under
søke i offentlig-rettslige former - ennsi å søke å bøte på. 

EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER 

Vår medarbeider G.K. skriver: 

I den nevnte leder festet EN DAG I ØSTERDALEN 
vi oss ved professorens godt- Det var en solskinn sf ylt 
kjøpsbetraktninger om de dag; nærmere bestemt 23. 
domfeldte NS-folks sjeleliv juli 1944. Et sted i Østerdals
og påståtte aggressivitet skogene lå en lav brunbeiset 
med dertil hørende funder- tømmerhytte. Rundt et bord 
inger over deres barndom 
og «mislykkethet». Vi kalte i denne hytta, satt 6 menn. 

For den ene enden satt en 
dette for professoralt vrøvl mann, kneblet og bundet til 
og vi synes nok alle den se- en stol. 
ne re tid.s avsløring~r .av den I den andre enden satt en 
uhygg~lIge oaggressI,:Itet og av de seks med en protokoll 
brutalItet pa deres sIde som! foran seg. I denne protokol
prof~sso~ Castber~ regner I· len ,som var lukket, sto den 
for sm gIr oss. ~et~ I de~. skriftlige dødsdommen over 

Idag skal VI ImIdlertid se I den kneblede mannen. Han 
var dømt til døden for «an
giveri». 

«Rettsaken» mot ham kom 
aldri nærmere inn på hva 
«angiveriet» besto i. Ved
kommende dømte fikk ikke 
anledning til å uttale seg, ble 
bare truet til å underskrive 
sin egen tilståelse og døds-

,dom. 
I Mannen med protokollen 
Isa: «Som angiver og svin 
har du levd, og det er du 
dømt til døden for; som et 
svin og en angiver skal du 
dø. Gode nordmenn har du 
sendt i døden. Gode nord
menn skal sende deg samme 
I veien». 

Fire menn reiste seg og 

I rykket «angiveren» på bene
ne. Han var helt fra seg av 

.--skrekk, men knebelen hind-
ret ham i å skrike. To hun
dre meter bortenfor hytten; 
i en liten åpning i storsko
gen var det gravd en dyp 
grav. Den dømte ble så bun
det rundt benene og armene 
og ble i stående stilling sen
ket ned i graven. Svinebun
det som har var, så han 
jorden risle ned rundt seg. 
Da jorden rakk ham til brys- I den siste tid har man 
tet, ble «dødsdommen» atter fått et nytt rystende eksem
lest opp. Etterpå satte bød- pel på at det var riktig det vi 
lene seg ned og tok en røk, der skrev. Det er den danske 
mens de tittet på stakkaren «hjemmefront» som har le
i graven. øynene hans sto vert det siste bevis, men det 
helt ut av hodet i vill, sanse- minner uhyggelig om hendel
løs redsel og skummet tøt ser her i Norge under okku
ut rundt knebelen. pasjonen. Som man vil er-

Så reiser bødlene seg og indre døde Vidkun Quislings 
tar spadene, fyller sakte mor under okkupasjonen og 
igjen graven. Gresstorven ble begravet i familiegrav
legges nøye på plass og noen I' stedet. Noe som førte til at 
grener og annet rask blir det ble begått hærverk mot 
lagt' over. Alle spor er borte. dette av «de gode». 

Bare suset av storskogen I Danmark har man som 
høres. Merkelig sørgmodig i kjent efter års arbeide fått 
tonen forresten. istand en minneplass for de 

Denne hendelsen ble opp- dansker som falt i kampen 
sporet eller rettere sagt opp- mot bolsjevismen. Plassen 
daget ved en tilfeldighet. En er innkjøpt av initiativtager
av bødlene døde i 1969. ne og er således privat eien
Blant hans etterlatte papi- dom. Det er også anskaffet 
rer lå en liten svart notis- en stor granittsten, som det 
bok, i hvilken denne trage- er meningen senere skal for
dien ble skildret. Jeg kjente I nyes med en innskrift. Imid-

. (Forts. siå, 6) lertid har man vært utsatt 

for trusler om sabotasje og 
hærverk og har derfor ven
tet med å gjøre stenen fer
dig. Men det er satt opp en 
minneplate med følgende 
innskrift: 

«Minnelund for danske 
faldet i kampen mod kom
munismen under den an
den verdenskrig. Skjæn
ket av venner og Slægt
ninge. Indviet 1971.» 

Minneplassen befinner seg 
i nærheten av Aarhus, nær
mere bestemt ved Guden
aaen, og den ble innviet 25. 
september. Plassen er imid
lertid ikke på langt nær fer
dig ennu. Den er omgitt av 
nåletrær og også noen løv
trær, men prosjekterte an
legg på selve området mang
ler ennu. 

Innvielsen hadde samlet 
ca. 100 innbudte fra de fles
te deler av landet. Forman
nen i Minnefondet, gårdeier 
Kr. Lorentsen, ønsket vel
kommen og sa bl. a. at plas
sen er for alle kategorier av 
tilbakevirkende straffelov
ers ofre, men som front
kjemper, der i likhet med de 
øvrige folk i Frikorps Dan
mark meldte seg til kamp 
mot kommunismen på den 
danske regjerings oppford
ring, understreket han at det 
ikke var eventyrere som 
meldte seg, men alvorlige 
unge menn som var klar 
over kommunismens fare 
for Danmark. 

Innvielsestalen ble ellers 
holdt av kaptein Poul Som
mer, som bl. a. understreket 
at «det er ikke oss som ha
ter, og jeg ville ønske at vå
re motstandere også ville 
vinde frem til å forstå at 

(Foris. sUte 7) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 6. NOVEMBER 1971 

Folkerettsprofessor på - - Man opererte som en slags som presteres i en fremdeles 
internasjonal organisasjon ensrettet p;resse dog på an
og først henimot slutten fikk svarlig hold råder slik usik
politikerne av den gamle kerhet og panikk at man er 

(Fo,.ts. f,.a side 5) ! svarslinje holder på at den bosatt på fiendens område" skole og eksilfolkene overta- nødt til å drive forsvar av 
§ 86 tar sikte på å ramme, bare gjaldt tropper i Norge.j og det er vel i høy grad folk ket. Så at det var «i høy grad denne art og kvalitet. 
og det må da være innlysen- Men selv om den skulle ha, i et okkupert land! Dette er I iorden» for Norges vedkom-
de også for professor Cast-; avsluttet krigen og bundet forøvrig et prinsipp som og- mende må en vel sette et I 
berg eftersom man har fun- I Norge til ikke å ta den opp så er knesatt i folkerettens I spørsmålstegn ved. Likvideringene _ 
net det nødvendig å forbed- igjen, så spiller ikke det no- bestemmelser om «Boste- Professor Castberg kjører 
re den. en rolle, skriver den elast- dets lov». fremdeles i år 1971 _ for (Forts. fra stde 5) 

Både den vanlige straffe- iske professor. For det er jo Jo mer vi leser professor han har vel iallfall sett gjen- mannen og hans familie me
lov og den militære straffe- en kjennsgjerning at Kon- Castbergs febrilske forsvar nom denne nye utgaven? _ get godt, for mitt arbeide 
lov tilkjennega i 1940 klart, gen og hans regjering virke- for det «rettsoppgjør» som med den gamle platen om at bragte meg i berøring med 
hva det lå i begrepet «krig» llig fortsatte krigen fra Eng- alle jurister i sine hjerter landssvikanordningen var dem. Mannen var en kjempe 
og som altså var forutsetnin- land. Rettsoppgjøret er like vet ikke lar seg forsvare lovlig, selv om den ble gitt på mange måter, og je~ lik
gen for lovens anvendelse. ·llOVlig for det eftersom det hverken juridisk eller for tilbakevirkende kraft fordi, te ham meg~t godt. VI var 

Når det gjelder den sivile I altså var «krig». Det betyr den saks skyld moralsk, så den var «mildere» en~ straf- I venner. Så Jeg bJe meg~, 
straffelov, så er iflg. §§ 87 eventuelt bare at «Norge» i må vi tenke på gutten som felovens § 86. Også det er me!?et rystet ove: en svar e 
og 88 betingelsen for å an- strid med folkeretten begyn- regnet ut at han var eldre åpenbart uriktig og ville den- I notIsbok~n. Den Inneholdt ~t 
vende § 86 «krigstid», som te en angrepskrig mot Tysk- enn far sin! de. Det som er riktig er at synderegl~ter så forferdelIg 
formuleres slik: «naar -den land og altså overtok ulov- Han hevder således at det den nok ga anledning til å svart,. så Jeg .ble kvalID:' Det 
væpnede Magt eller nogen ligheten. Simsalabim! ikke er <moen som helst anvende mildere straff enn var. sIkkert lk~e memngen 
Del af samme er besluttet La oss føye til det profes- grunn til å anta at den nor- forutsatt i § 86 overfor «mil- at Jeg skupe fa lese denn~ 
sat paa Krigsfod». (Jfr. § 8) sor Castberg utelater, at et ske konge og regjering mis- dere former for landssvik», «syn~ebekJeru:el~en», for SI
l tilknytning hertil taler da slikt brudd på den avslutte- tet sin stilling som lovlige men professor Castberg som den a ta d~t vIktIgste av den 
også den militære straffelov de våpenstillstandsavtale i norske statsmakter ved å ta er slik ekspert på «aggressi-I ~;~ megi.l n?Jats f~rmt Jeg 
om «Handlinger som for- Oppenheims verdenskjente opphold på en alliert stats vitet» hos denne og hin, må I l f:lem 19 Sl en VI e a en
øves i Krigstid». «International Law» karak- territorium under krigen.» vite at eksilfolkene så av- I ken fIkk forespørsel om no~ 

Det er på det rene at da teriseres som en kriminell Dertil er jo først og fremst gjort ikke var innstillet på å 'en ~adde ~est elle~ rot.et l 
Trondheimsavtalen ble un- handling hvis det dreier seg dette å bemerke at Norge mildne saker og ting, men papIrene. un svar ~ neI. 
dertegnet av den norske og' om en lovlig regjering og en aldri har vært «alliert» med akkurat det motsatte. «Mild- Alle ~1a~ent PdJre~ b~e 
den tyske overkommando krigsforbrytelse hvis den be- England. Hvorledes forhol- heten» ble prestert for over- t~~t ve e Inn ru s ra s 
efter at kontakt var søkt ad gås av andre. det fortonet seg for eksilre- hodet å kunne ramme alle e ~r. å å flIrtt 
diplomatisk vei, så var det Vi skulle tro at professor gjeringen selv burde Cast- OP' enhver man ønsket, for gs p meg a er.l ay 
bare den norske nordarme Castberg meget vel er klar berg ha kunnet lese seg til i ~(lv et opp agitert folk ville skyggene fra denne h{.ston
(vesentlig 6. divisjon) som over at den folkerett han do- bøkene til Koht og til Hart- vel ha steilet':1vis man had- en. Mannen var nem 19 e~ 
var un~er våpen og altså serer er høyst spesiell og mann. Isteden hevder han de gitt enhver småsync!er 3 m~get god venn av meg, s 
«paa. K. ngsfod». De. n. b.le de- castbergsk. Den er på en rek- da at Kongen i England års fengsel. m~tt tap var dobbelt. ~eg 

bIt ft d «fortsatt hadde sin fulle m~stet en go.d venn, og. Jeg 
mo lIser e .er . lVIsJonens ke punkter i strid med det handlefrihet», noe som Og professor Castberg un- ~lstet ytterlIgere noen ll.lu-
ord:e av 6 .. Jum 1~40. Det som anføres i «Internatio- derslår overfor sine lesere soner om «den meneskelIge 
angiS forøvng klart l Trond- nal Law» folkerettens stan- åpenbart ikke er riktig. Man J,. . 
heimsavtale. n at «samtlige dardverk.' En kunne derfor kan bare tenke på striden og overfor de lyttere som i godhet». Men slIk er lIvet. 

t d k ft l d b ·t· k å sin tid hørte hans foredrag, * no o rske s n s re. er» egger ta punkt for punkt l' hans om e n IS e angrep p 
k k t d åt at de straffebestemmelser Den myrdede het Karsten vapnene n.ed. og Ikke skal ta betenknl'ng og pI'lle det fra nors e ys en, e p vungne 

kk . tI' som ble vedtatt borte i Lon- Løvseth og var 27 år gam-dem 0I?P IgJen så lenge ve;- hverandre med sitater fra nye o upasJonsav a er l I 
denskngen pågår. FølgelIg «Internatl'onal Law» men mai 1944 og meget mere. don så langt fra «mildnet» mel. Nøyaktig fødselsdato 

, bestemmelsene i straffelov- I ukjent. Hjemmehørende i 
va~ det da ingen .norske det har vi hverken plass el- «Det som er det vesentlige, ens § 86. De innførte døds-' Oslo, men var innflytter. 
stndskrefter «paa Kn~~fod» ler krefter til. Vi skal bare er at hjemlandets befolk- straff, de innførte særdom- Ugift, men hadde en sønn 
°tg §ff 816 ekller dedn mf llI~ækkre beskjeftige oss med enkelte ning fremdeles slutter opp stoler istedenfor de gamle som visstnok skal bo i Gøte-s ra e ov unne er or le· d kt .., . d sprmgen e pun er. om sme lovlIge myndlghe- retter, de mnførte straff- borg. 
anv~n es. Professor Castberg hevder i ter. Og denne folkets tilslut-I arbeide istedenfor fengsel De seks som utgjorde 

Sa enkelt er d~t, her; 1?ro- således at overtredelse av i ning var i høy grad i orden I eller enndog hefte, de legali- mordkommandoen var følg
fessor, når man Ikke vII JUI:,- fo.lkerettens bestem~elser, for Norge~ vedkom~ende.» I serte rov av formue og eien- ende: 
se da. Det burde vel ogsa slIkt som f. eks. ulovlIg lov-I At det gar an å sknve noe dom Og de innførte en rek
fortelle professoren noe .det- givningsmyndighet fra en slikt for en juridisk ekspert! ke rettighetstap av stor kon-
t~ at man overhodet Ikke I eksilreg,ierings side g.iel~en- Forholdet var jo nemlig det sekvens for de dømte. 

1. A. H., 32 år. 
2. K. H., 21 år. 

gjorde .f?rsøk på å anvend~, de for det okkuperte hJem- at denne «hjemlandets be- Det kunne være hauger av 
den I!ulItære straffelov. pa land, er en sak som bare ved- folkning» gjennom de valgte andre ting å ta med, men 
handlmger forøvet av kng~-I rører ode stridende stater I stortingsmenn og andre led- det får stå hen. Vi har iall
menn (f. eks. fastlønt.e Offl- sc;>m sadanne og er befolk-! ende menn klart ga utt~ykk fall her gitt en liten prøve 
serer) efter Trondh.elmsav-I nmgen uvedkommende. Og for at eksilregjeringen Ikke på jøssingjuss, dypfryst fra 
talen (bortsett fra l saken når tyskerne ikke har pro- kunne utøve regjeringsmakt 1961 og servert i 1971. La 
mot oberst Su~dlo, hvor ho- testert mot eksillovgivnin- i Norge, at de med stort fler- oss bare for rettferds skyld 
vedanklagen gjaldt et for- gen, så er altså saken ior- tall stemte for å avsette Kon- nevne at professor Castberg 
hold før avtalens underteg- den! gen og at de ville slutte fred I ikke tror på Elverumsfull
n~lse - hvor han ellers ble Dette er iallfall i strid med også formelt med Tyskland I makten som eksilregjerin
fnfunnet). gjeldende norsk lov. Vi ten- og etablere et nytt norsk gen begrunnet ,sin lovgiv-

Det er vel heller ikke Cast- ker her ikke bare på Grunn- hjemmestyre, Riksrådet, ningsvirksomhet med, at 
berg ukjent at Administra lovens § 17 som uttrykkelig hvori også en rekke frem- han er mot det kollektive 
sjonsrådet, som jo godkjen- forbyr slik lovgivningsvirk- tredende NS-folk skulle del- ansvar man instituerte for 
nes som en loylig institusjon somhet. Det bortforklarer jo ta. å kunne utplyndre NS-folk 
og som fikk Kongens takk en Castberg og en norsk Og ikke nok med det. Da «lovlig», og at han nok me
for sin innsats, regelrett Høyesterttt med at man var det efterhvert som det ble ner at eksilregjeringen gikk 
oppløste hele det norske I i en «nødsstituasjon». Den mere og mere sannsynlig at I «vel langt» i lovgivningsvirk
forsvar og satte restene un- bestod vel da i dette at gjel- Tyskland ville tape krigen - somheten. Men det måtte jo 
der sivil administrasjon. dende lov ikke rammet de ikke minst efter at Sovjet- være opp til dens eget 
pet kunne vel da ikke godt politiske motstandere i NS samveldet var kommet med I skjønn, sier den forståelses
være «paa Krigsfod» efter og at man derfor måtte for- for alvor og sener,e også I fulle professor udi folkerett. 
det? bedre den! Men, det er også USA - så vokste også den Det som egentlig forund-

Vi noterer oss ellers med i strid med det som direkte lille jøssingflokken synlig og, rer oss er ikke i første rekke 
interesse at Castberg ikke er anført i den straffelovs- en fikk en slags motstands- i den forunderlige juss som 
helt avviser tanken om at paragraf (86) som lands- bevegelse, som riktignok på presteres omkring lands
Trondheimsavtalen (og svikoppgjøret påståes å byg- setLog vis samarbeidet med svikoppgjøret. Den svarer jo 
Bjørnfjeldavtalen, som han ge på. I denne paragraf he- britiske agenter, men som fullt ut til jøssingenes sam
ikke nevner) kan ha avslut- ter det nemlig ganske klart ingenlunde følte se,g for-I tidshistorie. Det forunderli
tet krigen, selvom han jo at unntatt fra straff efter i pliktet overfor eksilregje- ge er at det bakom alt til
prinsipielt og som førSte for- paragrafen er folk som er ringen. Snarere tvertimot. syne latende det selvsikre 

3. K. V., 21 år. 
4. K. F., 19 år. 
5. A. S., 37 år. 
6. A. N., 24 år. 

De tre førstnevnte for
svant sporløst under et for
søk på å nå England i båt. 

Nr. 4 byttet navn straks 
etter og lever nå som uføre
trygdet i Sverige. 

Nr. 5 bor i Troms. Iallfall 
er dette siste kjente opp
holdssted. 

Nr. 6 døde i 1969. Han 
hadde det «fortrinn» at han 
førte en slags dagbok over 
små og store hendelser. Det 
er fra denne boken jeg har 
hentet dette ekstraktet. 

Om de øvrige medskyldige 
har jeg gjennom de vanlige 
kanalene, (telefon og brev) 
konstatert det som her fore
ligger. 

Selve hendelsen fant sted 
i traktene mellom Ljørdalen 
og svenskegrensen. Offeret 
ble tatt da han syklet på ve
gen mellom Pladsen og gren-
sen. 

Årsaken til tragedien var 
at den myrdede, Løvseth, 
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LØRDAG 6. NOVEMBER 1971 FOLK OG LAND 

VAR HITLERS 
(Forts. fra side 1) Bormann. Og det var intet havn (uten å få vite noe, 

flyte meldingen uten selv dårlig valg, eftersom Bor- medgir han forøvrig selv) og 
å tre offentlig frem. Og hvor- mann både var høyst upopu- som så via en Sverre Hart
for slipper han det frem ak- lær i vide kretser (også in- mann trådte frem for å be
kurat nå? nen partiet) og han dessuten I laste den døde. H.ans opplys-

Men, la oss først se litt lett kunne skaffe seg de opp- ninger, til og med på bak
på bakgrunnen for den røde lysninger av militær art det I grunn av årelangt fangen
spionasjetrafikk under an- her er tale om. Riktignok I skap i Sovjet, syk og gam
nen verdenskrig. Det er en deltok han vanligvis ikke mel, bør man nok også ta 
historisk kjennsgjerning at selv i de nevnte Lagebe-I med en eller flere klyper 
denne spionasje var så effek- sprechungen, men det ville salt. Det var også Abwehr
tiv at order og anvisninger sikkerlig ikke falle ham van- folk som ledet nedraknings
fra OKW nådde frem til rus- skelig som Hitlers fortroI'ige felttoget mot Quisling un
serne før de nådde ut til de og nærmeste mann å få rede der okkupasjonen. Det kan 
egne avdelinger, og at dette på hva han ønsket. Man ser alt være ledd i forsøk på å 
da naturligvis hadde avgjør- ham da også stadig ved Hit- tilsløre et eget forræderi av 
ende betydning for hele felt- lers side på alle fotografier uhørte dimensjoner. 

SIDE , 

Minneplass for -- -
(Forts. fra side 5) Forøverne av denne geme-

hat aldri fører til noe godt.» I ne handling oppgis i pressen 
Det skulle imidlertid vise å være «Frihedskampens Ve

seg at denne appell ingen teraner», så man skulle jo 
virkning gjorde på «de go- tro det måtte være enkelt 
de» (som altså ikke er ag_I for politiet å finne frem til 
gressive). Allerede noen da- dem. Men man er kanskje 
ge senere kunne dansk pres- like uinteressert som pres
se med store overskrifter og sen i at lov og rett overhol
uten beklagelse meddele at des også av «de gode»? 
det var øvet hærverk på Det er ikke godt å vite om 
plassen. Den store stenen, hærverket er ment som en 
som altså foreløpig ingen provokasjon som skal frem
innskrift hadde, ble veltet bringe mottiltak fra de ram
ned i Gudenaaen, og de man- mede. Det er jo i Danmark 
ge kranser, også, signerte, som i Norge nok av minne
og veldet av blomster fra de stener og plater for dem på 
efterlatte ble ødelagt. Også den annen side, så det ville 
den oppsatte minneplate ikke være vanskelig å svare -
med den innskrift vi nevnte med samme mynt. Vi, må 
foran var fjernet. Platen var imidlertid skuffe professor 
simpelthen klippet istykker Castberg med at agressivi
med en metallsaks. teten synes å mangle full-

stendig på «nazisiden». Iall

toget i øst. Og kostet hundre- fra dengang. Det er derfor utvilsomt 
tusner av tyske liv. Man har Før vi ser litt nærmere på grunn til å spørre om Geh
nøstet opp endel av de spio- denne Martin Bormann, på lens forsøk nå på å kaste 
ner som var engasjert i det- hans liv og på det siste ut- Martin Bormann for ulvene 
te, men selve hovedkilden brudd fra bunkeren i Berlin, skylQes dette at det nettopp 
har man ikke funnet frem skal vi imidlertid for ordens har begynt å snøre seg sam
til ennå. Det må ha vært en skyld se litt på hvilke mo ti- men om de virkelige storfor
mann i fremtredene stilling ver en general Gehlen kan rædere i Abwehr? Kort sagt: fall advarer REVISION 

inntrengende mot å falle for 
fristelsen til å gjøre gjen
gjeld. «Lad de saboterende 
Forbrydere være ene om 
Skammen og Hadet og ene 
om at demonstrere deres 
Lavmaal i Tilværelsen», slut
ter bladet. 

med adgang til førstehånds ha hatt for simpelthen å dik- Var det Abwehr selv som jødeforfølgelsens hendelser. 
opplysninger, antagelig di- te opp hele historien - noe spilte den rolle man nå til- Så alt ialt egnet han seg altså 
rekte hentet fra Hitlers La- mange hevder han har gjort, deler Martin Bormann, som ypperlig som et symbol på 
gebesprechungen med sine ikke bare på den ytterste ikke kan svare for seg efter- den brutale tysker. 
generaler. Man har gått ut I venstre fløy. Deres motiver som han utvilsomt er død, Men hvis altså nå Gehlens 
fra at det måtte dreie seg skal vi straks se på også. enten det nå skjedde i Ber- påstander virkelig holder 
om en høyere tysk offiser, For det første avtegner lin dengang under utbrud- stikk, hva så med kommu
noe som man så meget let- det seg et sterkt motiv i Wil- det, slik Axmann bl. a. hev- nismens eget ansikt? For da 
tere trodde på eftersom så ly Brandts øst-politikk. Hvis der, eller i Sovjetsamveldet er det jo Bormanns opp
mange -tyske offiserer var Stalin kunne anbringe sin senere. dragsgiver, Sovjetsamveldet 
innblandet i attentatforsøket sjefspion som Hitlers nær- Hvorfor nettopp en Simon (og i siste instans dets alli- For ungdoDlDlen 
mot Hitler i juli 1944. meste mann, så ligger det Wiesenthal skriker opp som erte) som har skylden både 

Nå må man imidlertid nær å anta at det vil være en stukken gris ved Gehlens for tyskernes politikk i øst, 
være oppmerksom på at det ulike lettere idag å gjøre det påstander om Bormann, for jødeforfølgelser og for 
her dreier seg om to vidt hos .engodtroende .(?) Willy trenger ingen nærmere for- annen påstått tysk brutali
forskjellige ting. Neppe no- Brandt eller en Wehner, klaring. Og at kommunistene tet. Når det spesielt gjelder 
en av dem som deltok i gamle kommunister begge og deres medløpere på ven- jødeforfølgelsene, så kan 
Stauffenbergs kupforsøk vil- to forøvrig. Og dermed kan st re fløy gjør det sier seg mange kanskje tenke at 

(Forts. fra side 4.) 
- etterpå av tyskerne be
satte - punkter ville være 
avskåret fra den nødvendige 
forbindelse med Tyskland. 

(Fortsettes) 

le vel ha godkjent spionasje man da kaste mistankens selv. egentlig er det jo Russland FOR HUNDRE ÅR SIDEN 
for fienden som akseptabelt lys over hele østforhandlin- Her har man år ut og år som er pogromenes land, 
og hederlig. Bortsett kan- gene og østpolitikken. inn fremstillet nettopp den- og noen jødevenn viste jo De militærpolitiske om-
skje fra et ganske bestemt Men det er også muligens ne spøkelsesfiguren i Sør- heller ikke Stalin seg å være. stendigheter i året 1871 end-
hold som vi skal komme til- et annet motiv. Abwehr un- Amerikas urskoger som en Ikke rart altså at rystel- te som så ofte med tyske 
b k t 'l d f b·t l å troppers inntog i Paris. Ikke a e l senere. er Canaris drev, iallfall når I slags personifisering av den sen og or l re sen p vens-

Og nå bringer altså gene- det gjaldt en lang rekke av brutale, onde «nazist». Han tre fløyer stor og at PRAV- uten en viss interesse er hva 
raI Gehlen den høyst over- offiserene der, blankt for- var jo også mannen som fant DA iler til med voldsomme den franske forfatteren Lag
raskende opplysning at den ræderi fra krigens første opp det for motstanderne så anfall mot Gehlen og demen- range noterte seg mens han 
store forræder og spion in- dag. Det var Abwehr som kjærkomne slagord om «un- tier over en lav sko. betraktet germanernes for-
genlunde var noen høy tysk røbet aksjonen mot Norge derrnenneskene i øst» og bimarsj: 
offiser, men simpelthen Hit- og Danmark før' den ble satt som kvalte i fødslen alle for- Men det beviser jo hver- «Det var et storslagent 
lers nærmeste mann de siste iverk, men da ingen kunne søk på å drive en østpolitikk ken det ene eller det andre. skue, stolte ryttere, blonde 
år, Rudolf Hess' efterfølger tenke seg at et slikt forræde- som gjorde østfolkene til I neste artikkel skal vi se og med blå øyne. Man måtte 
som stedfortredende parti- ri virkelig var mulig, trodde medarbeidere i kampen mot litt på personen Martin Bor- tenke på goterkongene, på 
sjef, Reichsleiter Martin ingen på det. Og senere drev bols,ievismen. Bormann stod mann. Så får da leserne ef- Barbarossa, på de gamle 

ved et par anledninger iflg. 
ordre og påbud i straffe
lovens § 139 hadde bistått 
Statspolitiet med oppklar
ing av sabotasjehandlinger. 
Løvseth merket at han var i 
faresonen og forsøkte å 
rømme. Men han ble som 
nevnt, kidnappet og ført til 
mordplassen. Her utspant 
det hele seg, i form aven 
«rettssak». Dommen var en
stemmig. «Protokollen», som 
var en vanlig skrivebok, tok 
K. V. hånd om. Den har si-
den vært sporløst borte. i 

Det er mulig at denne hi
storien kunne vært fyldigere, 
men det har ikke vært mulig 
å etterkomme et slikt ønske. 
Forresten, det er mer enn 
nok det som står. 

Vennlig hilsen G.K. 

Abwehr som kjent et under- alltid for de mest brutale terhvert. selv gjøre seg opp borggrevetl~ fra Rhin~n og 
lig spill. Vi minner i den undertrykkelsesmetoder en memng om hva som er Albrec~t Durers rade::mger. 
forbindelse om Abwehrober- overfor ukrainere, polakker sannhet o.g hva som er pro- ~an!Ila være. rettferdIg mot 
sten som utspurte en god- og russere Han har utvil- p.aganda l .en bestemt hen- SI~ fIende. DIsse hØyvokste 
troende Quisling i Køben- somt skyld~n for man a SIkt. Men VI ~an vel all.erede I skIkkelsene hadde karakter. 

ge v I som avslutmng her sla fast Blant dem merket man seg 
at selv om Gehlens opplys- Wilhelm, kongen av Preus
ninger om Bormann er rik- sen, Bismarck og Moltke .. 
tige, så kom de iallfall på I Men bak efter denne arme 
et for motstanderne av den kom noe som var enda mer 
tyske østpolitikk usedvanlig I interessant. Bak denne ar
gunstig tidspunkt. me kjørte en vogn. Og i den

Og det er også uunngåelig ne vognen satt med dårlig 
at mange her ser amerikan- holdning og mørkt hår, fire 
ske fingre bak 'det hele. Selv jøder i sivil. Det var de jød
om det ikke kommer offent- iske bankierene som hadde 
lig frem, så er utvilsomt til oppgave å innkassere vå
CIA's begeistring for re milliarder . . . Disse fire 
Brandts østpolitikk meget li- bankierene er mektigere enn 
ten ,og eftersom Gehlen jo førerne av den stolte arme.» 
lenge sto direkte i ameri- -----------------
kansk tjeneste, kan man REDAKTØR PER BORGE 
kanskje trekke visse slutnin- vil fremtidig være å treffe i 
ger om hvorfor avsløringene [. redaksjonen torsdage mel· 

Barmann var informert om også de militære hemmeligheter.' Her i kommer akkurat nå. lom kl. 14.15 og 15.15. 
Fuhrerhauptquartier sammen med Hitler og Keitel. (Fortsettes) ________________ _ 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 6. NOVEMBER 1971 

Engelbrecht~divisionen 
(jorts. fra side 1) 

trykker dette å «snakke om, 
det». 

I forhåndsomtalen heter E R DEN 
det at den svenske program- ~ & • : Ill! ' .' 
serien «nokså udramatisk _ GR 1_1It~_ .1_....... " I U.lill .~f , 
skildrer begivenheter som I' ((HANS VERSTE OPPLEVELSE" på Laksevåg under krigen da PROTEST MOT UMORALEN frifot etter krigen. Det er 
satte landets nøytralitet på I ukebladet ALLERS for 150 barn omkom, og de døde Under minnesmerket for ikke et epos om heroisme 
spill.» Hvorfor da så taus' 24. august finner vi en stor barna «ble stablet som admiral Nelson i London og offervilje Calder har vil
efter at serien var vist? Kan- omtale av distriktslege Ing- brød» i hyller på Haukeland samlet det seg nylig 40 000 let gi, men en nøktern be
skje det var litt skjult dra- olv Urnes i Ullensaker. Det sykehus». Og så er da i den briter i en demonstrasjon skrivelse også av de mørke
matikk likevel? er sikkert pent og riktig alt almene bevissthet nok en mot «den moralske foru- re sider ved livet på den bri-

Det var, som nevnt, i juni sammen, så det er ikke det grufull tysk ugjerning bok- rensning». Først og fremst tiske hjemmefront.» Når 
1941 at den tyske divisjon, vi fester oss ved, men den ført, ikke sant? Det man an- krevet de et «rent fjernsyn». ska~ vi så få en nøktern be
som hadde sitt navn efter uredelige måte både norsk stendigvis burde ha opplyst Prins Charles sendte lykke-, skrIvelse av den meget opp
generalmajor Erwin Engel- ukepresse og norsk dags- om var at denne fullstendig ønskningstelegram til møtet. I skr~tte. norske? Bortsett na
brecht ble flyttet fra Norge l presse omtaler hendelser fra meningsløse krigsforbrytel- Det forbausende ved demon- turlIgvis fra de! man alle
til Finnland. Den svenske OkkupaSjonstiden på. Bladet se ble begått av britiske fly- strasj,onen var ellers, heter rede ~et o~ smk?1ord, de
filmen i norsk TV, viste oss skriver (tek:st Kirsten Heg- vere - eventuelt nordmenn det det store antall ung- sertermg til SverIge og ut-
Engelbrechts tropper, etpar gedal): «Urnes betror oss at i britisk tjeneste. Æres den do~mer som deltok. skeieisene på så mange om-
tusen mann, som «inntok hans verste opplevelse like- som æres bør! * råder. 
Oslo 9. april». Vi fikk, for- vel var bombingen av skolen. * * 
modentlig til stor ergrelse STAUFFENBERG NÅR VI NEVNER 
for alle heltene se hans trop- I DET TRUER MED KRIG ' ((REAKSJONÆ.R" 
per med musikkorps i spis- gen, dels overdrysset med I" . d d f' f selvransakingen i Britannia 

. .. blomster og hilst med opp- Igjen l en ver en rI or Sønn av Hitlers attentat- . MILITÆRT TIDSSKRIFT 
sen ma~sJere mn I Oslo es- k hå d O d k I frykt og krig og aggressjon l , 
kortert av politimester Wel- r.a .t n. g e svens e som herrene Roosevelt mann Graf Stauffenberg er så har vi festet oss ved en 
havens ridende politi og med Of!~Ser~r kvar J~ort selt ~~~r- Churchill og Kamerat Sta~ formann i den høyreanstrøk- anmeldelse av Liddell Harts 
måpende menneskemasser rna e e ~ ~er Ige mo o e- lin skapte med sin verdens- ne Junge Union og uttaler «Den annen verdenskrig», 
på begge sider. gene. RIktIgnok forsøkte de krig, nå mellom India og seg offentlig til stort raseri begått av major Karl Tor-

Vi fikk også høre at Engel- !epre~entanter som nå ble Pakistan, som J'o ikke ryker for den venstreradikale stensen. Han uttrykker sin 
brecht hadde vært med den mtervJuet å hale frem en for- Mtinchener Katolische Kir- forbauselse over at Liddell 
senkede Blu"cher men at han sinket indignasjon, men i tottene på hverandre for chenzeitung. Dette kardinal- Hart ikke gir noen fremstil-, r t k ff' b første gang. Pakistan er bl d h d '1 reddet seg iland, hvorefter samt Ige ys e ? Iserer e- medlem av den amerikanske a ev er ti og med at Iling av «undergrunnsbeve-
han dro til Oslo og inspiser-I rettet om lunSjer og. taler kri sallianse (SEATO) o Stauffenberg betjener seg av gelsens innsats» og sier 
te sine innmarsjerende trop-' prestert.av svenske offIserer • gh S· t t r .g deres sprog som engang hen- skuffet at «Forfatteren har 
per. Det riktige er som kjent, und~rvels. sa ar °YJe. n8: ur IgvlS rettet Stauffenbergs far. tydeligvis ikke funnet denne 
at både han og de andre fra r VI mer~et o~s eller~ at en trykket I.n~Ia .tIl SItt b~yst Rent bortsett. fra at alle vet betydningsfull (Partisankrig 
Blu"cher ble tatt tl'lfange av' tysk offiser l forbmdeise det p~gar JO som kjent eller burde VIte at også at- i SovJ'et og Ju o l' _ 

I «avspennmg» skal en tro g s aVla unn 
norske tropper, men da man med den pl?ts~lige avreisen k t 'k l't'kk D t tentatmannen Stauffenberg tatt)>>. Det faller tydeligvis 
formodentlig ikke visste om fra Nor~e til Fmnland uttal- ~ofs ~ ef~1 ~På·I~ t 'de hadde en pOlitisk,innstilling ikke denne norske offiser av 
det var krig eller ikke, og de te en VISS bekla~else efte.r- k~e~~e~ :kal e ~r:n~~ilfe: r~e~t og en nas)onal innstilling, idag inn at Liddell Hart ikke 
som vel burde vite det had- som oppholdet l Norge JO å . t· k å M som man Idag uten å nøle, godtar forbrytersk og folke
de' stukket av så ble fien- hadde vært et eneste deilig p sOYJe IS. e v pen.. an ville ha kalt reaksjonær - rettstridig opptreden av si
dens militære' ledelse slop- ferieopphold! har blItt emg o~ l.evermgen det sønnen nå beskyldes for vilister (iallfall uten uni-
pet løs I'!2:J'en Sll'k at den kun- Ikke. så rart at det ble av raketter, Mig-Jagere av - så er det et stivt stykke å form) som kr' fø . t ~ den mest moderne type og .. . Ig rmg, og a 
ne begi seg til Oslo med nor- ,tau~t I no!sk presse. t ll'k t'd S· t beskylde nasJonalsosIalIst- det er grunnen til at han lar 
ske kjøretøyer! VI skal Ikke her felle noen . ak rI es 'lr.lt svo.gnd ~r. oVJe - ene for å ha henrettet Stauf- krigSforbryterne hvile i 

Det ble heller ikke fortalt. dom om den svenske nøytra- IS e «ml l ærra gIve~e» er fenberg, og det er vel det glemsel. 
l'tets olitikk D førte J'o allerede ent~n på. vel eller bladet mener? Stauffenberg' 

at denne samme Engel- I .1 p. . en. ankommet til IndIa og Det bl' .-----,--,---------
brecht også spilte en politisk Iallfall til. at SverIg~ slapp. " e som kjent henrettet av 
rolle i aprildagene. Det var ~skadd gjennom krIgen og mdlske hav. blIr «lukket» av sin medsammensvorne, ge- K J,ø P E S 
ham pOlitimester Welhaven lI.kevel ~o~ med på «rette den røde flate. neral Fromm, som hoppet ((Fritt Folk», NS-~øker, 
søkte tilflukt og trøst hos SIden» I SIste o~gang. Og * av i siste øyeblik og lot de NS-blader etc. GI. bud,. 
i sin motstand mot statsmi- når alt kommer til alt, så er medsammensvorne i Bend- B.M. «Historiker» 
nister Quisling og som med- det vel det som teller. ISRAELSKE MILlTÆ.R- lerstrasse s~yte for å redde ----------------
virket på jøssingsiden til Imidlertid kan det være NEKTERE eget skinn. En annen sak er Tannlege 
man fikk, fjernet den siste I rart å peke på at det sven- Man hører lite om israel- det vel at det ville ha gått M ART I N KJE L D A A 5 
innehaver av norsk suvere-' skene ikke våget' overfor ske militærnektere, som ri- ham ilde om han hadde falt Karl Johansgt. 23 - IV, tilv. 
nitet og erstattet ham med tyskerne, som ble mottatt melig kan være forresten ef- i klørne på Himmlers folk Telefon 334900 
Terboven og Administra-, med lunsjer og taler, det tok ters om man der ikke daffer også. 
sjonsrådet. I de igjen i det små overfor slik med folk som for ek-

Vi kan også nevne at for- norske NS-folk. Undertegne- sempel i Norge. I Israel 
* 

holdet mellom Engelbrecht de besøkte i de første måne- straffes militærnekting med OGSÅ DER 
og Quisling det følgende år der av 1941 Leipzigermessen 5 års fengsel. Likevel hen- I Britannia er det kom
ingenlunde var godt. På en - forøvrig sammen med en der det altså. Således er- met ut en bok av Angus Cal
festlig tilstelning, såvidt vi rekke senere prominente klærte tre unge israelere ny- der som heter «The Peoples 
erindrer i Trondheim, var I' «gode nordmenn» deriblant lig: «Vi er ikke villig til å War». Også den er en selv
begge to tilstede. Engel- norske offiserer og journa- gjøre tjeneste i en erob- ransakelse, og resultatet vi
brecht la skrytende ut om' lister ikke tilhørende NS ringshær og bli undertryk- ser at det også der i første 
sin «erobring» av Norge og - og medbragte på toget kere.» rekke var makthavernes 
Quisling, som ble sint, slo i over svenskegrensen et foto- * krig. NORSK MILITÆRT 
bordet og sa at hverken En- ,grafiapparat som i hui og TIDSSKRIFT skriver om 
gelbrecht eller andre ville hast var hentet i redaksjo- høyst motvillig for dette ar- boken: «Krig medfører etter 
hatt skyggen av sjanse til å nen. Ved tolleftersynet ble' gument. Men filmen ble be-I sigende en senkning av den 
sette seg fast her hvis det det oppdaget at det var film slaglagt. Jeg kom såvidt med moralske standard i sam
var blitt mobilisert i tide. i apparatet og trass i at det toget igjen. fundet. Calders bok er egnet 
Tyskerne hadde ikke kjem- var svarte natten og allting Da jeg senere skulle reise til å underbygge påstanden. 
pet mot den vanlige norske, blendet, ble jeg mistenkt for tilbake til Norge, ble jeg nek- Svartebørs, forbrytelser, u
hær. ' I spionasje, for å ha fotogra- tet gjennomreise av de moral og desertering fulgte 

Den svenske filmen ga fert fra toget. Jeg ble ført svenske myndigheter. Mens i krigens kjølvann. Bare i ok
mange interessante glimt fra inn på et kontor og forhørt. Engelbrecht og hans 12000 tober 1944 deserterte 80000 
dengang, blant annet røbet Jeg spurte hvorledes det mann altså noen måneder mann fra de væpnede st yr
den at de tyske tropper på kunne være mulig å fotogra- i senere fikk passere fritt. Jeg ker, og det er anslått at 
reisen gjennom Sverige ble I fere under slike forhold og kom tilbake til Norge med 20 000 desertører fra de bri
varmt hyldet av befolknin- tilslutt bøyet man seg da et tysk militærfly. tiske styrker fortsatt var på 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt, 5, asia 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 -- Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 1:; 
Mandag og lørdag holdes kon
toret stengt. 

Redaktør Melsom kan bare 
pllregnes truffet efter forutgll, 
ende avtale. 

Abonnementspriser 1972: 
Kr. 60,- pr. år, kr. 30,- pr. 
halvår i Skandinavia, Utlandet 
kr. 35,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 70,
pr. år, kr. 35,- pr. halvår. 

Bruk postgironr.: 16450 
Løssalg kr. 2,-

Utgiver AlS FOLK OG LAND 
Viking Boktrykkeri, Oslo 
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