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20. ÅRGANG

SIEGFRIED:

Nok en falsk NS-mann med fortellertrang
FÆ.DRELANDSVENNEN pusser opp helteglorien til Sven Dysthe, som
bror Roald bar kappen på begge skuldre.

likhet med sin

skaffe seg «oppreisning» - smakelig dyrkelse av den
og erstatning for utholdt store okkupasjonshelt som
«tort og svie».
bedro og forrådte sine venRoald Dysthe, som vi had- ner både i NS og blant tysde fornøyelsen av å sitte kerne - alt for fedrelandets
sammen med på Ilebu, har skyld.
visstnok forlagt virksomheDet må være oss tillatt å
ten til et fremmed land, og peke på at, selvom man nå
Sven Dysthe trer nå frem i fant et slikt forræderi nødFÆDRELANDSVENNEN i vendig «for fedrelandets
Kristiansand. Det vil si, han skyld», så burde all anstener så blyg og beskjeden at dighet tilsi at man tiet med
han ikke vil trykke den bo- det og ikke forvirret folks
ken han har skrevet om virk- begreper om moral ved å
somheten under okkupasjo- forherlige trafikken.
nen, han lar bare bladets re-I For alt vi vet, så kan brøddaksjon blade i den og finne rene Dysthe ha vært så
frem noe stoff man trykker. smekkfulle av patriotisme
Sammen med en nesten u-I
(Forts. side 6)
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Det er i sannhet en 'underlig verden vi lever i. Det synes som om den moralske
oppløsning som satte inn under og efter annen verdenskrig har snudd alle vanlige
moralbegreper på hodet.
Spesielt rystende synes vi
det er at forlag og store
dagsaviser ikke reagerer mot
snuskede bakveier, forræderi og tillitsbrudd bare det
skjedde i «den gode saks»
tjeneste. Men, hva er så forskjellen på de gemenheter
man beskylder så mange tyskere for i forbindelse med
verdenskrigen og de som ble
begått av «gode nordmenn»?
Skjønt «gode» og «gode»,
fru Blom. Det var jo svært
mange som ble «godere» og
«godere» efterhvert som verdenskrigen utviklet seg til
ugunst for Tyskland. Som
ikke.

I

Makabert 25-års-jubileum
Mordet på de tyske militære og sivile ledere
\

Vi fortsetter på side 5 Siegfrieds artikkel om general
Gehlens beskyldninger mot
Martin Bormann for å ha
vært sovjetspion. Bildet er
tatt like efter attentatet mot
Hitler 20. juli 1944. Bormann
er som alltid på pletten.
Lengst til venstre Mussolini
og lengst til høyre Goring.
Det avskårne hjørne viser at
det ikke var tillatt å offentliggjøre dette bilde dengang.
PATEREN SOM GAV
SITT EGET LIV
Alf Gleng beretter på side 5
efter eget nylige besøk i Polen om den katolske pater
Maximillian Kolbe som ofret
sitt liv for en annen i den
konsentrasjonsberyktede
leir Auschwitz. Krigen med
alle dens redsler og dens
forakt for- me1'ineskeliv kalte
frem det verste i menneskene, men også det beste.

, 16. oktober 1946 fullbyr- pene for enhver rettsorden
det man mordet på' de øver- ble fra begynnelsen av angreste tyske militære og sivile pet. Anklager og dommer
ledere efter at seierherrenes dømte og fordømte i egen Likvide1"ingene
rett hvor anklagerne også sak. De forbrytelser som finner man som vanlig omvar' dommere hadde avsagt. man beskyldte tyske politi- talt
side 5. Det ene tilsine . dødsdo~mer overens-I kere og offiserer for hadde felle på
gjaldt en ung fruktsomstemmende med. Morgen- disse makter selv begått melig kvinne som var slik
thauplanen og Stalins krav. mangfoldige ganger.
tilredt at de barkede tyske
Allierte journalister, som . Faktiske krigsforbrytelser militærleger gråt.
var tilstede under avlivelsen, ville ha kunnet bli pådømt
kunne berette at det tok 16 ved tyske retter, Donitz-re- ELLERS
minutter før generaloberst gjeringen hadde tilbudt det- finner man som vanlig ledeJodl, en av den tyske hærs te. Imidlertid fjernet man ren på side 3, «I brennpunkmest begavede og tapreste Donitzregjeringen med gang- tet» på side 2, ungdomsstofoffiserer, var død. Den tyske st ermet oder . Stalin hadde fet på side 4 og litt av hvert
utenriksminister
Joachim gitt ordre til det og britiske annet.
utførte det. Den stat
von Ribbentrop døde efter bødler
som dermed stod uten led-II ____________
14 minutter. Man spurte seg
selv om det skyldtes feil ved else kunne nå underkastes
fall-lemmen eller om det var et alliert gremium som ut- rett, men hevn innhyllet i en
den amerikanske bøddel- nevnte seg selv til dommer juridisk kappe.
Da hverken strafferetten
sersjant Woods, som på den- og bøddel .Forslag fra anutenlandske eller folkeretten bød på lovne måte fikk utløp for sin svars bevisste
hevntørst. Flertallet av de jurister om å gi prosessen lig mulighet til å dømme de
myrdede hadde blodige an- rettskarakter gjennom å set- tyske politikere og offiserer,
sikter og merker efter slag te inn anklager og dommer skapte man «lover» med tili hodet. Synet var så skrek- fra nøytrale stater, ble kyn- bakevirkende kraft, noe der
(Fcn:ls. JUl, 8)
kelig at fotografiene måtte isk avvist. Man ønsket ikke i
forsynes med stemplet «Top
secret». Et illustrert amerikansk blad offentliggjorde
likevel skrekkbildene, kynisk supplert med en stati,stikk over varigheten av
dødskvalene til de enkelte
ofre. Likene ble brent og asken efter orientalsk mønster
strødd for alle vinde.
Denne kvalfulle fullbyrdelDet var ikke vanskelig å få gode tyske venner med en slik luksushytte. se av mordene stod i god
overensstemmelse med domAttpå til var det anneks med badstue" så man kunne svette ut innimellom
stolens juridiske grunnlag Bødlen har gjort sin gjerning. Til venstre generalfeltmarskalk Keitel,
slagene. Hytten brant ned til grunnen efter at freden var brutt løs - - og fremgangsmåte. Prinsiptil høyre dr. Wilhelm Frick.

god
men som senere ikke klarer å holde munn, men
vil ha helteglorien over dette sannhet herrer på byen også
at de bar kappen på begge i denne tid. Sven Dysthe
skuldre.
meldte seg ut av partiet i
De to brødrene Sven og 1942, men han beholdt sine
Roald Dysthe, som mange vil tyske forbindelser eftersom
erindre fra den rettssak de det jo nettop i disse kretser
for mange år siden førte omkring Terboven var en
mot Vinmonopolet i egen- sterk anti-Quisling-stemning.
skap av vinagenter, var un- Roal~ Dy~the ~il huskes. som
der okkupasjonen begge hYPpIg gjest l og velgjører
medlemmer av Nasjonal overfor Presseklubben som
Samling og det ikke bare NS-journalister hadde fått
som noen ubetydelige bak-' istand og hvor Einar Rose
grunnsfigurer. Begge to I var en elskverdig .vert:
.
skaffet seg meget raskt innBegge to kom l helsen l
flyteisesrike tyske forbindel-I forbindelse med landssvikser og venner og begge to I oppgjøret, men begge to
ferdedes i det aller beste tys-I klarte på en forunderlig måke nazi-selskap. De var i I te efter års iherdig virke å
I'

i
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NORDISK SAMLING
Ingen fare for }Jorden
- så lenge troen holdes levende;
troen på }Jordens idealer,
troen på Gud
- som lø! ter idealene som fakler
og gjør dem til mer enn idealer:
til liv og ikke bare teori.

I brennpunktet
Vi nevnte i lederen i forrige nummer den norske N0belkomites siste genistrek
med å gi fredsprisen til en
aktiv tysk politiker om hvem
det har stått og står stor
strid i hans hjemland. Vi synes det er på sin plass her å
utdype temaet litt mere.
Vi er ikke alene om å peke
på denne nye uforskammethet fra den norske Nobilkomites side. Den britiske avis
«Daily Telegraph» skrev at
prisutdelingen var en massiv
innblanding i den vesttyske
politikk, noe som var meget
beklagelig.

Ingen fare for }Jorden
- så lenge folkesjelen er sunn.
Den må renses for sitt smuss,
da vil den stråle ren og klar som før,
selve fJordsjernen i sin glans,
den vil lyse for folkene.
Ingen fare for }Jorden
- så lenge de nordiske folk
står vakt ved hverandres side
- som brødre, som venner uten svik,
og så lenge de er villige til
å dele godt og ondt med hverandre
i gode og i onde dager.
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stemt på det sosialdemokratiske toppmøte i Harpsund'
isommer, og hensikten var
dermed å anbringe den tyske kansler på en pidestall
hvor kritikken ikke nådde
ham. Det tok direkte sikte
på bearbeidelse av den vest- '
tyske opinion.
Og eftersom opposisjonen
i Bundestyskland er like I
tannløs og meningsløs og
unnfallende som i Norge, slo
da også beregningene til.
En av vårt blads gO.de,
Som den første styrtet opp 0- gamle v~nner o.g en kjær
sisjonens leder, Brandts i medarbeIder, ~aI Normann,
motkandidat ved neste valg, I Oslo fyller 70 ar 23. nov em.
Barzel, frem og gratulerte ber.
Brandt med prisen, istedenMange VI! huske Normann
Ty,ske nasjonale blad bru- for å reise det naturlige fra ha;ns VIrke som presseker naturligvis enda krafti- spørsmål om denne innblan- leder I Agder og sol? progere skyts. «Deutsche Wo- ding i tysk politikk var et g.ramse~ret~r. ved krmgkaschen-Zeitung» sier at det er resultat av Harpsund-møtet. tmgen 1 ~rIstlansan~ under
en ny uvennlig handling mot
Vi skulle tro at bladet er okkupaSJonen, men 1 første
Tyskland å belønne dette at inne på noe vesentlig der og r~kke er det :reI det dryss av
Brandts østpolitikk prisgir det er da grunn til påny å dIkt og artikler h~n har
de gamle tyske områder 0st- peke på den ynkelige rolle strø~d om se~ med .gJennom
Preussen,
Vest-Preussen, Høyre og dets menn spiller alle ar man. VII forbmde med
Schlesien og Pommern uten i norsk politikk. Man pro te- navnet Kai Norm~nn. Det
til gjengjeld engang å få sterer for all verden, men er var ~lt ~am~en sa fylt av
stanset mordene ved Berlin- alltid med på den sosialist- u~elvlsk IdealIsme, av tro~n
muren.
iske ferden. For hvem annen pa. d~t gode og av ubrytehg
Og bladet minner om de enn Høyres stortingspresi- lo}ahtet ~ot d~t han trodd.e
tidligere ,spark man har gitt dent Ingvaldsen _ forøvrig pa og kJempe" for. DertIl
Tyskland gjennom utdelin- mannen som fremdeles tror kom:ner at ~lt hans ska:r;engen av fredsprisen. I 1925 på «Elverumsfullmakten» _ de VIrke ogsa har v.æ~t b~~et
fikk amerikaneren Ch~rles var det som sammen med oppe av et dypt rehgIøst smGates Dawes fredspnsen. d
k
b k' tÅnelag
en nof som
e Jen e se
:
Han var f ar t 1'l d en b ery kt
eL'
llb
d
lOnæs u yr et Hund
arps
- Kai Normann er en ekte
d e Dawes-p lan som p ål a vedtaket
o av freds risen kunstnernatur
som har
Wei~artyskland uhørte e~-, til Will ~r~ndt de~ om- skapt ve~difulle ting både
statnmger, noe som førte til t 'dt Yt k
' . Id
når det gjelder ordets kunst
ys re ' SOSla
emoarb el'd s Iøshet og e lend'Igh e t sk rIti eT d
t
mot og som kunstmaler. VI. ten- og forsåvidt også til Adolf ra.. '! elgvIs u en
- ker bl. a. på ha,ns store minHitler. I 1936 fikk sjefredak- forestIllmt?er av n<;>en ~rt. Og
d'kt
Q . r g «Laur. nevneverdIge
mnsigelser ne 1 om ms m ,
tøren for det røde blad «DIe k
d t' h 11 'kk ft
bærkransen» fra 1957.
Weltbiihne», Carl von ossi-I ?~ eh JO e' e~.: Ile e. erNormann ~r en stillfarenetzky, fredsprisen. Han var i p~ ~a ans par l e er 1 og de mann som ikke liker seg
aller best fremme i rampe1931, altså to år før Hitler u en or pressen.
overtok makten, aven føde-I Det er b~d~øveligat Høyre lyset, men han viker såvisst
raI rett idømt 18 måneders fremdeles 1 VIde kretser opp- ikke tilbake for å gjøre en
fengsel for landsforræderi. fattes som landets nasjonale innsats når han føler at plikDawes ble altså belønnet for parti. Vi vet intet parti i ten kaller. Drømmen om et
å ha kneblet tysk økonomi, norsk politikk som idag er
Ossietzky for landsforræderi mindre nasjonalt - det måtog Brandt nå for å ha pris- te da i tilfelle være tvillingen bander, en kamp man skulle
gitt det tyske østen. For hva Arbeiderpartiet. For Høyre tro måtte falle i Høyres
Brandts østpolitikk virkelig er det bare de rene og skjære smak. Det sier seg jo å stå i
innebærer fremgår klart av materialistiske
interesser spissen for kampen mot
den sovjetiske ministerpresi- som teller, sammen med kommunismen. Men når en
dents reaksjon på utdelin- stemmefisket
naturligvi,s., Unge-Høyre-forening i samgen: «Jeg er meget glad over Alt annet går man gjerne på menheng med både kirkelige
at han har fått den. Han har akkord med. Så det er ikke og statlige bevilgninger til
fortient den!»
rart at dette parti med bind de røde opprørere vedtar en
Ellers peker «Deutsche for øynene og uten reserva- resolusjon rettet mot dette,
Wochen-Zeitung» på at pris- sjoner styrter frem mot in- så trues de av hovedorganiutdelingen til Brandt nok dustriherrenes og skibsred- sasjonen med eksklusjon!
hadde en politisk bakgrunn ernes EEC.
Er det noe vi trenger i detsom folk ikke er klar over.
Og som moderpartiet er, te land, så er det et virkelig
De tyske sosialdemokrater så er også Unge Høyre - nasjonalt parti, som både
merket hvor liten virkelig for ikke å si enda verre. I de kan rydde opp med den fortilslutning Brandts østpoli- portugisiske områder i Afri- løyede fortid og skape fred
tikk hadde både innen det '[ ka, som nå er deler av mo- mellom de nasjonale krefter
tyske folk og i de ledende deriandet og hvor det ingen i dette land, og naturligvis
NATO-land, og så søkte de t hindringer legges iveien for først og fremst rydde opp i
hjelp hos den sosialistiske: den raseblanding man ellers i all den politiske, kulturelle
mafia i de skandinaviske· synes er så storartet, kjem-log moralske uhumskhet som
land. Å tildele Brandt Nobel-, per myndighetene en kamp; truer med å drukne oss alle.
prisen ble i virkeligheten be- 'mot opprørske, røde terrorPolitieus

Ingen fare for }Jorden
- så lenge de nordiske folk
står vakt om sin ære
og heller vil gå under
enn svike.

I

Ingen fare for }Jorden
- så lenge }Jorden er Norden
og løfter åndsmaktens fane.
Faren kommer innenfra,
sviket forberedes innenfra.
Løgnen må ikke seire!
Da beseires }Jorden.

KAI NORMANN

nordisk samarbeide, som Når vil «Kruttmagasinet»
Quisling gjorde seg til den
o • I f
'1
fremste talsmann for, slapp
•
ga I u ta.
.
ham ikke selv efter det store
Sa skal altså «landssvIksammenbruddet av alle arkivet» vera førd over til
drømmer og håp om en bed-I kruttm~gasinet på Aker~hus.
re verden i 1945. Han satte IOg meir høveleg lagrmgsseg i spissen for et forsøk plass kunne vel vanskeleg
på å skape en bevegelse, fi~r:tast. ~or dette stoffet :nå
Nordisk Samling, på tvers da 1 san~mg vera e~sp~osIvt!
av gamle politiske motset- . Men sa er det det leIe ved
ninger. Det førte riktignok I tmgen, at ungdo.m, serl.eg
ikke frem dengang men han unge menn, plar VIse stor msådde ut en sed 'som nok teresse for eksplosive saker.
kan komme til å bære fruk- Heile
etterkrigsgenerasjcr
ter - ikke minst er de tan- nen er jo flaska opp med
ker han gikk inn for levende meir og mindre. ekte heltei Sverige. Selv høstet han soge: om «De SISt~ Dag~rs
imidlertid bare skam og ska- ~ellIge» og ~lle delra gJerde av sitt tapre og idealist- nmgar, o~ tilsvarande. t~v
iske forsøk. Han ble skreket om
NaSjonal
SamlIng IS
ut som den store og farlige «landssvik». En~ om no~re
«nazist» og tillagt tanker og a:r desse un~e far lyst til å
motiver som aldri hadde pIrke bort l sprengstoffet?
streifet denne stillfarende I så fall skuI de det ikkje
idealist.
vera vanskeleg å spå, at det
før eller seinare vil bli ein
Vi sender vår gamle venn ordentleg smell.
og medarbeider vår hilsen
Ein dag kjem nok ekspl€log takk for trofast innsats sjonen -, spørsmålet er
for sannhet og rett. Og vi berre når det vil skje.
tror at 70-åringen kanskje
Trygve Engen
best kan hedres ved å gjøre - - - - våre lesere kjent med hans
BOKHANDLER
dikt «Nordisk Samling», I
Søker forb. med en boksom vi derfor gjengir på anhandler, tidl. NS eller
net sted i dette nummer.
vennligsinnet, i eller
O.M.

nær Oslo.
BM.: BOKKJØP
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UTROLIG, MEN SANT! ,
Slikt finnes i norske skO-,
OG
"\ lerH!
h l ' HØYESTERETTSADVOKAT WIESENER TALER I TRONDHEIM
k l d
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
er s a
ere øre.
Redaktører:
Standpunktprøver for 9Interessen for det såkalte så med dem som nå satte
årig
skole
utarbeidet
av
Fol«rettsoppgjøret»
i Norge ef-I seg til doms.
ODD MELSOM, ansvarlig
keskolerådet.
Historie
og
ter
opphøret
av
den tyske I Utvalget av dem som ble
ALEXANDER LANGE
samfunns~unnskap 9. kl.:
Iokkupasjon er fortsatt stig- trukket for retten viser at
------------------------Spørsm.al nr. 17
ende, spesielt hos den våkne Idet hele var et politisk oppHva gIkk Elven!msfUll- og mere bevisste del av ung- gjør, medlemskap i NS var
makten av 1940 ut pa? (Sett dommen. Universitetet i Ber-I nok. Det er dessuten påfal7
) 11
I1
kryss ved riktig svar)
gen driver på flere felter lende at de som hadde ana) Stats~ir:isteren fikk full- studier omkring okkupa- svaret for landets beredskap
Rett som det er dukker det opp i avisspaltene en norsk
makt tll a ta kontakt med sjonstiden og landssvikopp- ikke ble stilt for riksrett.
flyver som gjorde frivillig tjeneste i RAF - i skvadron
tyskerne for å oppnå gjøret og flere studenter be- Med forsvaret i orden ville
fred.
handler disse emner i sine Norge neppe blitt angrepet.
331 og 332 - og tar indignert avstand fra det Grundt b) Kongen bad ledelsen for hovedoppgaver.
Også
i At alle NS-medlemmer ble
Spang har skrevet i sin bok «Den hemmelige kamp» om
Nasjonal Samling om å Trondheim er interessen ,skåret over en kam var helkrigsforbrytelser begått av slike norske flyvere. Og det er
dann~ regjering.
..
stor for tiden, noe som gir ler ikke riktig, mente Wiesenaturligvis vel og bra. Slik som jo den store masse av c) Stortmget gav regJerm- seg uttrykk i møtevirksom- ner. Derimot gikk storindutyskere ingen forbrytelser begikk, slik var det vel også
gen fullmakt til å styre het og studiesirkler. 3. no- strien og arbeiderne fri, selv
med de frivillige nordmenn på britisk side i verdenskrigen.
utenfor No~ges grenser vember var høyesterettsad-1om de hele tiden tjente okom nødvendIg.
vokat Albert Wiesener inn- kupasjonsmakten. I det hele
Og dessuten er det jo også noe som heter interessebetont d) Regjeringen skulle fort- budt til å holde foredrag i tatt samarbeidet over 90 %
erindringsforskyvning.
s~tte si~ nøytralitetspoli- Sosiologisk Studiesirkel i av befolkningen med tyskerDen siste på skansen - i MORGENBLADET - er assitlkk (Stlkk den! Forfatte- Trondheim. Adresseavisen ne, det var de nødt til for
sterende sjefslege i Luftforsvaret Arvid Steen, som altså
rens anmerkning)
refererer foredraget slik:
at landet skulle overleve.
dengang også var frivillig i skvadron 331. Han benekter
Ved oppslag i Riktig svar
I rettsoppgjøret ble det
for prøven finner man det «Høyesterettsadvokat Wie- ikke skjelnet mellom svik
riktigheten av Grundt Spangs påstander om at flyverne fantastiske at svar på nr. 17 sener hevdet at det er en u- og svikt, til tross for at det
foretok «egnetokter» og herunder begikk krigsforbrytel- mangler overhodet! !
moralsk parole at det skal juridisk er en vesensforser. For, sier han, «når vi fløy på tokt var det alltid flere
Stort bedre kan ikke den være ro omkring retts opp- skjell på disse begrepene.
fly sammen, og hvor en bestemt flyver var ansvarlig. For norske skole vise sitt sanne gjøret. De 100000 mennes- Det ville blitt nokså folkeet enkelt fly å bryte ut av kjeden, var vanskelig og ble ansikt: mester i fortielses- ker som ble rammet av det tomt i landet hvis alle som
kunsten.
Sigm. Esgem.
blir nemlig aldri ferdige med sviktet hadde blitt dømt. Det
ansett som uhyre farlig. Det var heller ikke opp til den
- - - . - det.
er Uhyggelig og dypt uforenkelte å avgjøre h vor han skulle fly. Turene ble diriNESTE NUMMER AV
Et av Wieseners anke- svarlig at enkeltmedlemmer
gert fra den sentrale ledelse, og rutene ble nøyaktig kart·
FOLK OG LAND,
punkter var inhabiliteten in- av NS ble stilt til ansvar for
lagt.»
som blir et dobbeltnummer nen domstolene like etter partiets skyld, sa Wiesener.
Vi betviler naturligvis ingenlunde at Arvid Steen er i og siste nummer i 1971, krigen. Folk sQm hadde vært
Foredragsholderen angrep
kommer om 3 uker og blir aktivt engasjert i motstands- også det forhold at loven ble
god tro og vel også stort sett har rett. Men, gjør det igrun- datert 11. desember.
kampen satte seg nå til gitt tilbakevirkende kraft.
nen saken bedre at krigsforbrytelsene ble begått efter
doms over politiske mot- Etter vanlig rettspraksis
iscenesettelse av den sentrale ledelse og at de ikke var
tære mål _ og på hester, standere. Med all respekt for skulle bare et par pst. av de
enkeltprestasjoner, men ble begått i samlet flokk?
og vanntårn og bønder. Vi dommerne, skikket til å 100000 vært dømt. Det :samFor at det ble begått slikt man kaller krigsforbrytelser
møtte !ngen motstand av dømme var de ik~e, ~a y.rie- ~varer heller ikke med ~od
når det gjelder tyskerne _ og tildels også amerikanerne
betydmng underveis - » sener. Fem års krIg gar Ikke JUs at 29 000 mennesker fIkk
. sporløst hen over mennes- forelegg, som de selvsagt
idag - det lar seg vel vanskelig benekte eftersom jo en
Me!1 e.llers er det n.at~rlIg- kene, de fleste pådrar seg vedtok.
slik juridisk spiss som høyesterettsadv. Annæus Schjødt vkl~ rflk
Den væpnede krig mellom
l tIg det .ddenSt tIdlIgere Imentale krigsskader, så og- .apen t h ar b e k'Jent d ellmon
t . S·
W·lesenth a l s b o k « S ol'k
rlgs yver Arvl
een spør
N orge og Tyskland opphørte
Jr.
Sl - om tilslutt: «Har folk alleken» (Oslo 1969).
l'ede glemt hva krig er? Og ganske spesielt ungdo~I?en etter kapitulasjonen i juni
har de glemt at menneskene,
har Ikke bare «tIlgItt», 1940, hevdet Wiesener. At
Også MORGENBLADET var tydeligvis oppmerksom på under gitte forhold, kan bli, men nærer respekt ~or d~m den formelt fortsatte kunne
svakheten her og nevner for Steen at Schjødt nylig i DAG- aggressive _ både i krig og; som dengang satte lIvet lI~n han godta, men det er galt
BLADET skrev at «Personlig kan jeg bare huske 9. april i fred?» Det underlige og i for d~t de trodde på, ~vIl- å si at NS-folk måtte forstå
1945 da endel av oss nok angrep mål som kanskje ikke var hyklerske er bare at man ik-I k~n ~Ide de enn opptra.dte at landet fortsatt var i krig.
utpreget militære - -» Hertil svarer da sjefslegen at ke gjør det samme resonne- pa. Sa det. er «the estabhsh: Wiesener innrømmet likevel
ment gjeldende for tyskerne ments» eVIge skam at det I at situasjonen kanskje endAnnæus Schjødt jr. overhodet ikke var i luften 9. april under annen verdenskrig. I all s~adaen om velferd o~ hu- ret seg i løpet av de fem
1945 og peker ellers på at «på den tiden var det forøvrig
Steen understreker ellers mamtet har latt frontkJem- årene, spesielt etter at Milvanskelig å skille mellom militære og sivile mål - -» at flyverne under en krig på per?e ~eil~ sin eg~n sjø og org oppsto. Dermed ble en
Hertil er å bemerke at man påny forsøker å blande mange måter er heldigere atpa tIl dl~ekte hmdret. at væpnet krig igjen aktuell,
kortene for å føre leserne bak lyset. Annæus Schjødt har stillet ikke minst fordi «han Tyskland gjør rett og skjell men dette var de færreste
er fo~skånet for det bakke- også overfor de norske fri- NS-medlemmer seg bevisst,
nemlig i den nevnte bok skrevet noe ganske annet enn det soldaten må konfronteres villige.
hevdet han.»
han nå for den gode saks skyld sier til DAGBLADET. Og med, hører ikke eksplosjoban var, i motsetning til Steen tydeligvis, fullt klar over ner eller skrik, ser ikke utat det ikke var militære mål man angrep. Hvis han ikke trykket i øynene på den han
var i luften den dag, noe som høres utrolig ut efter hva angriper.» Og meget anstenhan skriver, så må det altså være en annen dag disse krigs- dig og sympatisk sier han så
at «Bortsett fra sjøfolkene
forbrytelser ble begått. Og det gjør vel egentlig ikke saken var det derfor ingen som
noe bedre.
opplevde så hårde kamper
Men, la oss for ordens skyld gjengi hva Schjødt skrev som soldatene ved østfronten. Men hvem har underi Wiesenthals bok:
søkt hvordan DE har klart
«Mot slutten av krigen var det nesten ikke tyske fly s~ efter krigen. På det poli- I
igjen i luften. Derfor var vi henvist til å drive med bomb-I ~Iske plan har man forlengst \ u
.
.
. mnledet «cocktai\vennskap»
mg og angrep mot bakkernål. Jeg husker at 9. april 1945 med «fienden». Men frontvar en av de dager da vi ble sendt på tokter inn over kjemperne har man ikke til-ftTyskland. Fordi det var 9. april, og fordi vi syntes vi gitt - -»
hadde noe å hevne, var mange av oss enige om at vi I t SOtm atltle ~et er l'<t<~kan» I
~~
skulle bruke opp hver eneste kule vi hadde med. Derfor s or se
var:e . po I I ere,
,/S
skjøt vi på alt som beveget seg så snart vi kom over de :~~ ~:~ef~~ie.d:::f~~~r:vfl:r~ Slik ser den tyske NATIONAL-ZEITUNG på Willy Brandts fredspris.
tyske linjer, på biler og tog - det var forresten mili- tall av folket ellers _ og
Underskriften var «Fikenbladet»
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SIDE 4

LØRDAG 20. NOVEMBER 1971
KAMPSANGER FRA DENGANG:

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

Som en viktig del av opplevelsene i den første kamptid
og også senere i Hirden minnes mange leirlivet og sang i
kretsen omkring bålet. En av sangene gikk på melodien
«Millom bakkar og berg . . .» Teksten var slik:
33.

I;om til kretsen om bÅlet

1. Kom til kretsen om bålet i leiren,
lav o~portunisti~k godh~t har I e~ter hvert fått et ~eget akse på flammen så gyllen og rød,
tatt Imot og gItt et stIpend tIvt mørkerødt mIljø (tenk
den som maner oss fremad til ,seiren,
I NATIONEN i september; så hap har kunnet utdanne ba.re på kampanjen for å få
engang så jeg at biskop Alex seg tIl lege, eller h~ksedok- reIst statue av den g':lle ~as
krever troskap i liv og i død.
Johnson i en tale har hevdet tor som negrene SIer.
semorderen Ho-ChI-Mmh),
at i Frankrike, hvor de har
Kanskje meningen var at så haJ?- (Reddy) har nok følt
2. I det lysende flammende bålet,
en konfesjonsløs skole, blir han etter e~dt utdannelse seg ~Jemme med e? ~an!?
ser du Norge fra urgammel tid,
elevene matet med og opp- skulle dra tIlbake og være
Na skal han altsa fa sJandu ser folket på veien mot målet,
dratt til tysker hat fra barns- til hjelp for. sine rasefeller. sen til å. representere norske
. dine landsmenn i arbeid og strid.
ben av. «Jeg blir så hakken- Men neI; «MIster» Reddy har velge:r.:e I Troms~ Byst~re. La
de sint», sier han.
funnet det nors~e velferds- oss. hape at det I~ke gar moJeg må spørre: Hvor vir- samfunnet mer tI!trekken~e, te l dett.e og at Ikke. strofer
3. Du ser fedrenes kamp for vår frihet
ker Alex Johnson? Det kan for her kan han fa ~re~e SItt som .«Na har også VI en n?kreve offer av kvinne og mann,
ikke være i Norge' Eller er rasehat mot de hVIte I fred ger I kommunestyret», bllr
du ser tusen på tusen som viet
han biskop i et drø~meland, og ~ttpåtil sitte og bli feit på vanli~ "?lant norske ~ommu
hele
livet til kamp for vårt land.
et Utopia hvor skolene byg- lettjente norske .penger ytt nepo.htIkere. Det ~ar være
ger på kristen grunn? Jeg av de forhatte hVI~es godtro- nok med a~le de hVIte ne~re
4. Du ser menn i det daglige yrke,
kan fortelle at her i norske ende rasefrender I nord.
ne som smker seg omkrmg
skoler, hvor skolen bygger . At han e~ havnet .helt oppe på b.ortgjemte politikerstier
i det værharde landet mot nord,
på kristen grunn, foregår en I Tromsø VII kanskje forund-, her I landet.
hvor det slitsomme arbeid gir styrke
tyskerhets via lærere og læ- re noen, men Tromsø har
Tor Hovbakken
til å verne vår fedrene jord.
rebøker og en hets mot annerledes tenkende som ikke
5. Du ser nordmenn hvis navner står skrevet
er til å tro før en er midt· PER BORGE:
i vår saga med lysende ord,
oppe i vepsebolet. Historiesom århundreder etter de levet
forfalskninger og fortielser,
både om 1. og 2. verdensennu minnes i sør og i nord.
krig som tyskerne selvfølgeIl.
- uten forbehold!
lig både direkte og indirekte
6. Men som størst av de store du finner
har skylden for, er utrolig~,
De alliertes faktiske plaEngelskmennene trodde
ham som heiste det rødgule flagg,
og de blir foredratt av ånde- ner bli~ avs!ørt av den eng- at de kunne gjennomføre
derfor evig vårt leirbål det minner
lig sidrumpete lærere på elske histonker T. K. Der:y minelegging og besettelse av
KRISTEN grunn.
selv (~. 15), som mot sm Norge uten alvorlige mottiloss om Quisling, vår Fører, idag.
I norsk leses «Englands- egen pastand at en bes~ttel- tak. En så dristig plan som
farere» som pensum istedet Ise av Norge v~d de aillert~ den tyske sjøkrigføring gjenfor våre litterære storver- bare. skulle ~kJe ~ed en fI- nomførte, ble ganske enkelt
ker. Enhver forstår at det er IendtlIg r~aksJo~ pa .den eng- ikke ansett for mulig. «En NUrnberg-prosessen.
Den Band XXII side 638-640.)
giganter blant norske lære- elske mmeleggmg I norsk.e trodde ikke et øyeblikk at kjente engelske ,militærforEtter dette kan man slå
re'
farvann, anfører at det tIl tyskerne kunne vente oss så fatter LiddelI Hart har i en fast: «KrigsforbryterprosesNei, takke meg til å få Ibesettelsen a,:, Narvi~ :var langt nord.» skriver Derry. artikkel
«Hemmeligheter sen hadde ikke skaffet frem
tyskerhetsen servert av «ik-I foruts~tt en mfant~nbngaDen 10. april skriver Chur- om angrepet på Norge», un- til rådighet stående beviske-kristne» framfor av krist- de, hVIS første batolJon skul- chill til admiral Pound: der fremstillingen av den po- materiale», idet dette krevet
ne som salver tyskerhatet Ile stik~e til ~jøs få timer «Den norske nøytralitet og litiske utvikling til 9. april at medlemmer av de engelmed bibelord hvor det er i etter nllneleggmge~. «A few vår respekt for denne har 1940 felt følgende dom:
ske og franske regjeringer
mulig. Det siste er det verste Ih~urs after the mmes ,were gjort det umulig for oss å
«Det er vanskelig å forstå - særlig Churchill - og de
av alt.
lmd.» Derry a~fører VIdere hindre. denne brutale over- hvorledes Britannias
og allierte general- og admiralVi har også hørt det sam- at troppene tIl Bergen og rumplmg - - (tyskernes Frankrikes regjeringer kun- staber ble innkalt som vitner
me i kirkene, herr Johnson! Stavanger skulle sen~es be~ettelse av Norge) (Chur- ne ha den frekkhet å ta opp i denne sak, slik det var foreOg norske prester har god- samme. .dag som Narv~k- Chlll: s. ~53)..
planleggingen og gjennom-I slått av de tyske forsvarere.
kjent politiske mord. Disse. ekspe~IsJonen, og .at batal]oI?et er mgen tVIl om at de i føringen av overfallet på
er ledd i et internasjonalt nen tIl Tron~hmm skulle, alhe~te hadde. en. bestemt i Norge blant anklagepostene
•
'1
nett av legendefortellere komme fram tIl den norske I henSIkt, . n~mllg ~ ~esette ved NUrnberger-prosessen Demokrati - eller hva.
som har ett mål: å knekke kys~ 2 dager senere.
Norge, n.ktIgnok I hap om - for i det minste i dette tilValgordningskommisjoEuropas ryggrad. Selv skjøn-I DIsse. anf~rsler ~v den en~- -:- elle.r VISS?e~ om - at det felle var de langt fra å ha nen har talt, og den sier bl.a.
ner de fleste av dem lite el-. elske hIs:on~er VIser tydell~ Ikke VIlle blI gjort motstand. rent mel i posen» (Liddelli t t
t' • h
. t 3 Oil
. .
at det pa allIert hold f o r e l a ·
..
a e par I rna a mms
°
ler mtet. HVIS Europa red• t'
. tt b
ChurchIll hadde en egen i Hart: «Gehmmmsse um Nor- av stemmene for å bli repremmu
~r ~- evne til å sette seg utover de' wegen.» MUnchen 1951.
sentert på Stortinget. De
des, så er det ihvertfall ikke er p~ 1lme~ ogN
deres skyld. Det vil vi kunne ~ ~m ~ a~ hor or1~f t.~se: bindende avtaler og overensMen det tyske overfall var etablerte partipolitikere vil
takke dem for som.selvsten- /dse . :t t fens~ I . I en, komster mellom folkene. en vesentlig, om ikke avgjør- øyensynlig ha seg frabedt at
dig og klart ser kjernen i l. spun ~ ~r ropp~n~ av Han sa i kabinettet 16. de- ende anklagepost mot stor- «outsidere» skal få sjansen
Europas kamp. På norske mmene u en or nors e ys- sember 1939: «Vår samvit- admiral Raeder, som ble til å stikke nesen sin inn i
skoler hverken ser eller hø- ten.
tighet er vår høyeste dom- dømt til livsvarig fengsel. deres affærer. Da får heller
rer vi om den.
En bekreftelse på denne mer ... Som faktiske rep re- Dommen som betegnet over- det beskrytte norske demoSigm. Esgem. oppfatning av de allierte sentanter for Folkeforbun- fallet som forbrytelse mot krati avdemokratiseres - i
planer finner man hos Chur- dets grunnsetninger har vi freden anfører om dette:
«demokratiets» navn.
Den bakvendte
chill selv: «Da vår fremryk- rett til, ja, plikt til foreløpig
«Raeder forsvarer sine
Tor Hovbakken
ning kunne medføre en ty,sk I å oppheve gyldigheten av handlinger med den «bevisa anno 1971
reaksjon, ble det besluttet å l nettopp de lover som vi på- grunneise at sjakktr.ekkene
Ifølge avisene skal vara- sende en brigade og en ny vil skaffe gyldighet og gikk ut på å komme engelskmann for venstresosialistene fransk troppekontingent til sikkerhet.» (Churchill side mennene i forkjøpet _ _
y
- ø
til Tromsø Bystyre være en Narvik for å beskytte hav- 186.)
Etter domstolens oppfatning Universitetsforlaget har sendt ut
neger med det velklingende nen og rykke fram inntil den
Man stiller iSeg uvilkårlig var ikke angrepene på Norge en aktuell liten bok i sin Ugle-serie:
navn Freddy Reddy. Han er svenske grense.» (Churchill: spørsmål om Englands og og Danmark forsvarshand-· ATLE GRAHL-MADSEN: KUen av de stakkars små fra Erindringer s. 226) Man leg- Frankrikes habilitet når Ilinger». (Der Prozess gegen J MULASJON. Den har naturligvis
Syd-Afrika som Mor Norge ger merke til: En beslutning Norge ble trukket fram i die Hauptkriegsverbrecher.
(Forts. stde 7)
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SIEGFRIED:

Var Hitlers nærmeste mann

SIDE 5

SOVjet-sPion?I;:;:~G'MaXimillian Kolbe og vi

På en rundreise i Polen i
Hvem var egentlig den Martin Bormann som general Gehlen retter denne beskyldning mot? begynnelsen av oktober måned sammen med vår utmerIl.
te at Bdrmann kunne bli SOV-I var han således med i det kede guide og venn fra ifjor,
Den posisjon Martin Bor- jetspion med at han ble tatt. selebre følge.
Alfred Wawrzyniak, kom
mann, Reichsleiter og sted- tilfange under kampene i! Alan Bullock har i sin Hit- min hustru Mette og underfortredende partileder, had- Baltikum og måtte forskrive ! ler-bok gitt en forklaring på tegnede til byen Kepno i det
de i Det tredje Rike fremgår seg til Sovjet for å slippe hvorledes Bormann efter- midtre Polen.
kanskje best av det Hitler løs igjen.
I hvert fikk slik innflytelse
Alfred var en god venn av
selv skriver om ham i sitt
Efterhvert steg han da i' hos Hitler og tilslutt ble be- hovedpresten der, men det
testamente: «Som min exe- gradene i NSDAP og ble Hit-! tegnet som «min mest tro- viste seg at han var reist til
cut or testamenti oppnevner lers sekretær. Som sådan I faste partikamerat». Admi- Warszawa for å delta i de
jeg min mest trofaste parti- hadde han også sin finger Inistrasjon kjedet Hitler, sier forberedende arbeider for
kamerat, Martin Bormann.» med i spillet under oppgjø- Bullock, og han overlot mest saligkåringen av den polske ret sitt liv for hans skyld.
Nå skal man riktignok ret med Rohm og hans SA- mulig av den til andre. Dette. fransiskanerpresten
MaxiEn ung prest ønsket oss
huske på at testamentet ble I ledere. I den nevnte bok av er et viktig bidrag til å for- millian Kolbe i St. Peters- allikevel velkommen og viste
skrevet efter at først Goring Kern heter det således at stå hvordan Bormann kun- kirken i Roma søndag 17. oss først den vakre kirken
og dernest selveste «der Sepp Dietrich, den senere ne få så stor makt. Han be- oktober.
! før vi ble invitert på kaffe
treue Heinrich» Himmler i general i Waffen-SS, fikk sin fridde Hitler for meget av
Leserne har sikkert lest i i prestegården
Hitlers øyne hadde sviktet, ordre om aksjonen mot SA- hans papirarbeide.
dagsavisene om denne begiÆrlig talt hadde vi ikke
men Goebbels levet jo og ledere fra Hitler via Martin
Men, det Bullock her skri- venhet som ble bivånet av tidligere hørt om Kolbe
delte de sis~e timer i bunke- Borm~n!l (Side 202).
ver i sammenhen.g r:n ed BC?r- ca. ~OOO polakk~r da KC?lbe men da vi ble servert kaff~
ren .me.d ~Itler. Og han ble
C?gsa l Alan Bulloc~s bok mann .har vel o;;sa sm gyldIg- ble mnskrevet I de sal!gesi og deilige kaker aven nonne
altsa stIlt l annen rekke efter «HItler» pek~s de~ pa Bor- het nar det. g~elder ~or ek- bok av paven, C?g den n~ 70 i den hyggelige spisestuen
Bormann.
m.~nns andel I akSjonen mot sempel H~mrlch HImmler I å~ gamle FranCls.zek ~aJow- sammen med den unge og en
Det første man egentlig Rohm og hans menn. Bor- og hans VIrksomhet, bl. a. mczek sto med tarer I øyne- I 83 år !rammel prest sa den
hører om Martin Bormann mann var med på å samle ~olitiarbei?et, fa~gebehan?- ne fo~an høyalter~t i St. Pe- eldre presten til Mette: «Vet
er at han høsten 1929 ble le- kl.~ger og skandaler om lmgen og JødeaksJonen. HIt- ters kIrken og ~mt~s man- De at De idag vederfares en
der av SA-hjelpekasse som Rohm og de. an.dre SA-leder(,",orts. Jlde 7)
nen som for 30 ar SIden of- stor ære, idet De nå sitter i
sørget for understøttelse av ne fØ! ~O. JUnI 1934, heter
den samme stolen som pasårede og efterlatte av. de det pa SIde 223.
ter Maximillian Kolbe tidliSå lenge Rudolf Hess var ALEXANDER LANGE:
gere har sittet i?»
falne i gateslagene med kommunistene. Man kan vel gå i virksomhet som den egentAlle snakket tysk og de
ut fra at han allerede da had- lige partileder mens Hitler
fortalte og viste oss bøker
de en parti bakgrunn og hør- var rikskansler var Borom Kolbe med bilder helt
te til de gamle partimedlem- manns makt naturligvis b e - ·
fra hans barndom, fra hans
mer. Erich Kern kaller ham grenset, men da Hess dro
arbeide som misjonær i Ja_.,'
,.
pan før krigen og til hans
i sin bok «Von Versailles avsted på sin fatale fredsnach Ntirnberg», «den gamle misjon til England og f o r - t r a g i s k e død i konsentraRossbacher Martin Bor- svant i fangenskap der, steg ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove sjonsleiren Auschwitz 14. aumann» (Side 138). Løytnant Martin Bormanns innflytel- forbrytelser, som THE ESTABLISHMENT har nektet å under. gust 1941.
Rossbach var en tysk fri- se. Han overtok som leder
Næste dag ble vi i 3 timer
korpsleder som kjempet av partiet på vegne av Hit- søke i offentlig-rettslige former - ennsi å søke å bøte på. vist rundt aven ung dame,
med sitt frikorps i Baltikum ler, men Reichsleiter hadde
som snakket flytende tysk,
efter første verdenskrig. Så han riktignok vært siden -38.
EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER
i konsentrasjonsleiren, som
vidt vi forstår forklares det- Under Hitlers inntog i Wien!
Vår medarbeider G.K. skriver:
i dag er museum.
I
'
I «Aftenposten» for 16.10.
1971 var det en artikkel om
Mann myrdet på åpen gate. sto de danske og tok imot Kolbe hentet fra «New York
i Bergen
ham.
Times». Der står nesten selvEt gammelt ektepar som følgelig også ting som ikke
42-årig gammel smedformann sparket ihjel av ukjen- sto i nærheten ble truffet er i overensstemmelse med
te menn. Tildragelsen fant l av rikosjetter og døde straks sannheten. Mange har siksted i Asstrandgaten kl. 2 I etter på veien til sykehuset. kert lest artikkelen. Der står
natt til den 5. mai 1941. Man*
bl.a. at Kolbe ble sperret innen var gift og hadde barn.
ne i en celle uten vinduer
Mannens politiske status syØivind Melsom
sammen med 9 andre for å
nes noe uklar, men han hadLegionær - gift. Var fra sulte ihjel som straff for at
de sterke sympatier for NS. Sandar. Myrdet i Oslo, 20. en fange var flyktet, samt at
I Mordet ble ikke etterfor- juni 1942.
sersjant Frank Gajowniczek
sket, hverken under eller et*
overlevde Auschwitz og fikk
ter okkupasjonen. Riktignok
Tirsdag 24. mars 1942, se igjen sin kone og sine
forsøkte
Bergens-politiet gjorde tre norske fiskere et barn.
seg, men rendte snart hodet uhyggelig funn, mens de dro
For å ta det siste først:
•i muren. Siden ble det helt fisk på Mørekysten. I et av Den gamle presten i Kepno
garnene fikk de opp et kvin-! fortalte oss nemlig at tilsyli stille om sak;n.
nelik. Det var nakent og var. nelatende var Kolbes store
Eilif Pisani
begynt å gå i oppløsning. Li-I, offer forgjeves, idet alle serNorsk statsborger. Gift. ket var oppskåret i under- sjantens 5 barn ble drept av
Født 30. oktober i Bergen. livet, dessuten skuddsår i en russisk bombe under kriI (Arstall ?). Medlem av Vakt- bakhodet. Fiskerne satte gen.
bataljonen.
kurs mot land, men ble I Da vi kom til barakke 14B,
Skutt av danske «patrio- straks etter stanset aven la jeg merke til at det stod
ter» på åpen gate i Køben- tysk patruljebåt. Da tysker- vakre, friske blomster opp
havn søndag 12. september ne ville vite årsaken til fis- aven lyssjakt. Først da vi
1943. Mordet ble begått ca. kernes hastverk, fortalte fis- kom ned i kjelleren fikk vi
kerne om likfunnet. Tysker- vite at lyssjakten førte ned
kl. 22.00.,
«Heltene» brukte dum-I ne tok da liket ombord, og til cellen hvor pater Kolbe
! dum ammunisjon. Dette reiste til Trondheim. Der ble hadde sittet sine siste levemordet var satt i scene av det obdusert av tyske leger, dager. Inne i cellen var det
«Hjemmefronten» her i lan- som kunne meddele de også fullt av friske blomster.
det, men da Pisani reiste til oven nevnte data, pluss at
Vår unge guide, som var
Hitler tok ikke et skritt uten Bormann.
Danmark for å slippe vekk,
(FortJ. lid, BJ
(FOf'II. lid, 6)
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SIDE 6

FOLK OG LANn

LØRDAG 20. NOVEMBER 1971

Nok en falsk NS-mann medfortellertrang Pater Maximillian - (Forts. fra side 1)
I hadde etablert seg som efterret- Så vi skjønner ikke riktIg /Forts. fra side 5)
I - Kommandanten for vår
at de måtte handle som de ningsmann, meldte han seg ut av bladets forbauselse over leId 00g betalt av Alfred. for s~ksjon, han het ~risch, sa
gjorde - vi vil helst tro det partiet - -»
Dysthes evne til å få innpass bare a følge oss tre, skjønt til Kolbe at han matte være
eftersom begge var vår b a r n - '
hos tyskerne:
der var en mengde besøken- splitter pine gal som meldte
doms venner - men vi må
Men, det var altså da Sovde og skolebarn, sa at det seg frivillig til dødscellen
«På en eller annen forunder- i virket frastøtende på henne forteller Koscielnak.
'
likevel tilføye at det var jetsamveldet og spesielt USA
svært så praktisk å ordne var· kommet med «på den lig måte fikk han innpass i alle når.barna gikk og spiste slikDeretter spør Frisch hvem
seg slik at de sikret sin posi- rette sida». Og kontakten sirkler, var lommekjent på .Vie- kener m.v. når hun viste mannen er og hvilket yrke
sjon hvorledes det enn gikk. Imed tyskerne var blitt så toria Terasse i Gestapos eget dem og forklarte dem om han har. Fangen forteller at
Det lyder heller ikke så god at det vel intet kunne rede hvor han nærmest kom og faI?-gene og der~s ~år. D~ han heter Maximillian Kolbe
skjønner kanskje Ikke sa og at han er katolsk prest av
overbevisende det som be- skje ham om han - forøvrig gikk som han ville _ _ _
rettes om Dysthes «dobbelt- i likhet med alle NS-folk som
mye eller hører vel om så franciskanerordenen.
spill på høyeste plan blant overhodet hadde noen innDet var det ikke mange, mye kriminalitet i denne gaMedfanger som sto opptyske topp-nazister», for å flyteIse og muligheter - om noen, NS-folk som kun- le verden at intet biter på stillet ved siden av forteller
tale med FÆDRELANDS- gjorde sin innsats for å ber- ne.
dem.
at Frisch så langt på presten
VENNEN:
ge arrestertes liv og frihet.
Vi skal ikke her komme I Men v:i som har sit~et soI? og sa: - Iorden, før ham
Det er dette siste FÆDRE- nærmere inn på alt som be- fanger I konse?trasJonslelr vekk!
forteller rettes om denne «ensomme forstår. alt veldig godt. Tan- Kolbe gikk deretter fra
«Dysthe drev som kjent et LANDSVENNEN
hemmelig dobbeltspill - først om i det vide og det brede. ulv» i NS-klær. Vi nevner kene gikk 30 år tilbake til oss og bort til den lille gruppå egenhånd (uthevet av oss) Dysthe hørte til de selebre bare at det var professor da fangene fra blokk 14 B pen av menn som skulle dø.
og senere for hjemmefronten.» gjester som vanket på Skau- Gabriel Langfeldt som åpnet efter .hva ~et berettes stod Han v.ar meget rolig.
gum hos Terboven og der veien for ulven til Hjemme- oppstilt pa appell-plassen. Sersjant Gajowniczek gikk
Det var nemlig mange som ordnet og fikset han benåd-I fronten høsten 1942 _ via En fange. har rømt - 10 av tilbake til de oppstilte blokkdrev slikt «dobbeltspill» på ninger med Rediess og der Iprofessor Thorleif Dale, som de <:PPs~l~te skal plu~kes ~t kamerater.
egenhånd, et spill som ble Herr Reichskommissar over tydeligvis var meget skep- for a bl~ mnesperre.t ~ speslEtter. t.o. uker var bare fire
mere og mere «dobbelt» ef- bugnende bord.
tisk til å begynne med over alcelle til de sul~er.lhJel.
av de tI IlIve. Blant dem var
tersom først SovjetsamvelVi betviler ingenlunde at all denne hemmelige patrio- . Tre ganger tidlIgere har pater Kolbe - som i løpet
det kom med i den allierte Sven Dysthe gjorde en me- tismen, men som dog tilslutt tI .mann måttet dø f?r det. a:r denne redselsfulle tiden
leir og straks efter også get fortjenstfull innsats når godtok ham. Og dermed gav SlIk var den harde kngs lov. hjalp og trøstet sine medUSA .. Dermed regnet man han fikk sine tyske venner ham status som «god nord- Ta~t ut. ble sersjant Frank fanger. Den 14. august 1941
ne~hg J?ed at Tysklands, og jaktkamerater m.m. til å mann»:
GaJ0'":rmczek. Han skrek at var pater Kolbe bevisstløs
skjebne l det lange løp var la arresterte nordmenn sliphan Ville leve og se igjen sin og han ble drept med en inbeseglet så det ~jaldt å kom- pe fra det med livet i be- «Dysthe ble hjemmefrontspion kone og sine fem barn.
jeksjon phenol. Han ble 47
Da trer plutselig en mann år gammel.
e seg over pa «den rette hold. Men vi understreker - -})
Sida». N<?en fo:svant over at det samme gjorde _ efter
frem fra samme rekke som
I 20 år har den katolske
grens~n tIl Svenge, .hvor de fattig evne _ tusner på tusVi synes ikke dette er så sersjanten. Vakten griper kirke foretatt grundige unopptradte som. a~glvere en ner av vanlige NS-folk også. storartet at det er noe å skri- ham øyeblikkelig, men han dersØkeiser i fire land og in~ros mot de tidlIgere men- De ble av dommerne i lands- ve bøker om. Det er mulig at ber om å få snakke med. tervjuet 150 personer om
mgsfeller,:. Me~ Sven Dysthe svikoppgjørets særdomsto- det er prektigere enn vi for- kommandanten.
Ifranciskanerpateren. Det er
h~dde sa solIde t~ske for- ler møtt med at dette ikke står, men det var da også
Kommandanten blir til-I godtgjort at det er en handbmdels~r at han Ikke l~p var noe formildende. Det var pokker så praktisk.
kalt og mannen tiltaler ham !ing uten sidestykke at en
s~derh~ fare. Ha~ nød JO deres selvsagte plikt. Men
Hva broder Roald angår, på flytende tysk og sier at konsentrasjonsleirfange har
bade Rel.c~s.kommlssars og ikke så med Sven Dysthe så var han som kjent blan- han vil gå i dødscellen i ste- . ofret sitt liv for at en annen
hans pohtIsJefs gunst, med altså
' det opp i en aksjon mot Vid- det for sersjanten - som skal få leve.
samt politirettsdommer LatDet fortelles ellers noe kun Quisling i verdenskri- har familie. Selv er han ale*
zas.
som bestyrker det vi her har gens sluttfase. Han opererte ne og svakelig. Sersjanten er
Kolbes skjebne
l
Men, vi lar F ÆDRE- sagt. Da Eichinger-gruppen her sammen med Reichs- ster~ere o~ bedre egnet til å. sagt en følge av m:~n:Sek~~
LANDSVENNEN fortsette ble død s d øm t av t ys k·erne, kommissars nærmeste mann arbeide,
Mannensier
er han.
tynn og sykeN'I nes .ond s.k ap. De t s tå r s k ret . · t vet I sknften at mennesket
beskrivelsen av «den en- fikk Sven Dysthe gjennom - G. W. Miiller, med topp- lig Blokk k
somme ulvs» hensikter:
sin intime venn og jaktka- figurene i Germansk SS o g '
- amer~ ene VIS~ e er ondt fra sin ungdom av
merat, politidommeren Lat- med Klaus Hansen i Tysk- ~t han hadde tilbragt flr~ Det hjalp lite at Vår Herr~
«Min oppgave var å studere za, se på sakens dokumen- Norsk Selskap. Det var åpen- ar 1?å tuberkulosesanaton- . samlet noen utvalgte mennesker i Noahs ark og lot
hjertet under den tyske SS-uni- ter .. Deriblant en rekke be- bart at Terboven med glede um I yngre dager.
de andre drukne i syndfloformen, (!) sa Sven Dysthe da nådningssøknader. Og så ville ha hilst dette kup som
han vitnet i saken mot Gestapo- mæler da Sven Dysthe til skulle sjalte ut den brysom- Men hva forteller så den fal- den.
De makthavende i alle resjefen i Norge, Hellmuth Rein- Latza, som har dødsdømt me og halstarrige nordmann ske· NS-mann Sven Dysthe?
Vidkun Quisling. Kuppet ble Jo, han klager sin bitre nød gimer misbruker makten
hard, i Baden-Baden i 1967. Dys- dem:
avslørt da Roald Dysthe over at han ikke fikk jøs- etter
forgodtbefinnende.
the omgikkes alle nazipampene i
«Du
Hannes!
Jeg
vil
gjerne
glemte
igjen
en
mappe
med
singrasjoner,
men
måtte
Men
de
bortforklarer det
Norge, folk som Fehlis, Fehmer,
skrive et brev til RK. Foruten alle kupplanene på et NS- nøye seg med det NS-folk som skjer av overgrep Keller, Noot osv. Han tok dem
disse jøssinghenvendelsene, ligger kontor. Forøvrig like efter ble avspist med!
akkurat slik som engelskmed på jakt til sin hytte «Tyriher
jo
brever
fra
kjente
NSat
han
hadde
oppsøkt
undermennene
idag gjør om terjoka» hvor han «myket dem opp»
størrelser og ministre, men pus-I' tegnedoe, antagelig for .å ~øle
«Det er nok å nevne at fami- ror og mishandlinger av fanmed jakthistorier, selskapeligsig nok nettopp fra «størrelser» m~g. pa tennene om ~m mplien alltid hadde vanskelig for ger og mistenkte i Nordhet og badstu-bad. Han gjennomsom
for
tiden
er
små
i
TerbostIllmg.
Han
uttalte
sm
mlså få sine rasjoner på de tildelte Irland.
skuet deres egenheter og studerte
vens øvne - - de har rulleblad • nøye med at han var blitt
kort, fordi kjøpmannen aldri
Jeg minnes godt hvilket
deres psyke. Det «stolte herrehan ikke liker. Kanskje et brev n~ktet ekstraforpleining for
holdt forsyninger under disk til inntrykk det gjorde på meg
folket» var ikke så utilnærmelig
fra meg, som et ubeskrevet blad sm sønn - noe han betegnet
en nazistfamilie.»
da jeg i min ungdom så midsom man først trodde - og hos
(!) kunne gjøre større virkning: som
«korrupsjon». ~o~n
delalderens torturkamre på
enkelte var det til og med menakkurat nå?»
røbet han ImldMen ogs å h
neskelig mykhet under unifort'd
er k
om 'JO ul- Nordiska Museet i Stocklkupplaner
er
I
ikke
for
meg.
ven
ned
på
bena.
«Professoholm.
men.»
*
Vel, saken ble altså ordnet
Vel, disse brødrebedrifte- ren (Dale) gav Dysthe en
Vakttårnene og piggtrådMen, dette var altså i be- over festbordet på Skaug-I ~e int~resserer. vel egentlig i sykeattest på tre kvart liter
gynnelsen, dengang man um, men det som foran be- Ikke sa meget I og for seg, i melk pr. dag for å hjelpe gjerdet i Auschwitz vakte tilfremdeles regnet med at rettes viser at NS-folk, enten skjønt FÆDRELANDSVEN-. ham.»
live minner fra konsentraTyskland skulle vinne kri- de va~ ministre el1~r noe an-I NEN tydeligvis er aven an-lOg skal vi egentlig tro på sjonsleiren Ilebu sommeren
gen. Og da er det vel nød- net, gjorde samme mnsatsen nen oppfatning. Men enkelte den bitre nøden hos Sven 1945. Likheten var slående.
vendig å fik~e litt på motiver s?m Sven Dvsthe når det avslørende glimt er det jo Dysthe og hans nærmeste En fange hadde også der
m.v. efterpa? Så
gmldt å forsøk~ å !edde ~olk. også i det som skrives.
I når man hører om selskape- klart å rømme. Tusenvis av
. Men de ha?de JO mgen. JaktDer har man blitt tutet ligheten for tyskerne på fanger måtte, trass i at kri. «?ve~ Dysthe ;ne~dte seg tt~-I hvtt~r og. Ikke synderlIg an- ørene fulle av hvorledes NS- jakthytten? Det dryppet vel gen var forbi, stå rett opp
ltg mn l NS for a sta best muhg ledmng til å ha selskapelig folk levet i sus og dus og ellers litt både på og av gjes- og ned i 7-8 timer på appellrustet til å spinne sitt hemmelige ~mgang med de tyske poli- overflod, mens de stakkars tene også? Og ikke bare be- plassen. En fange med blødende magesår fallt om.
kontaktnett. (!) Efter at han tI- og dommerspisser.
jøssingene sultet og led nød. nådninger?
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SIDE '7

FOLK OG LAND

LØRDAG 20. NOVEMBER 1971

lTar Hitlers nærmeste UlanD regel var skarp nok. Bormann : at Hitler hadde latt Goring krevet marskalk Tsjuikov
har sammen med Erich Koch for-Il arrestere, på grunn aven betingelsesløs kapitulasjon
tjenesten av med siQ vanvidds- misf~rståelse får man vel si, og Goebbels begikk da selvpolitikk likefrem å ha drevet Sov- og HImmler var erklært ut- mord, mens Bormann satte
jetsamveldets folk i armene på Istøtt av partiet og gjort fred- isving det store utbruddsStalin. Ofte hevdes den mistanke løs fordi han hadde innledet forsøket fra bunkeren.
åpent at denne mann er en agent fredsforhandlinger
med
Dette kan bety at russerne
for fienden. (Uthevet av oss. vestmaktene bak Hitlers mente mistanken mot BorLegg merke til at Kleists bok ut- rygg. Bormann skulle ifølge mann ville bli vakt hvis han
kom i 1959, så general Gehlen Hitlers ordre til sin efter- ble sloppet ut fra. Berlin
er ikke den første som har hev- følger Donitz være partimi- uten videre og ankom til
det noe slikt). Dog er vel feno- nister i den nye regjering. Flensburg. Hans avmarsj
menet Bormann mindre roman- Også i testamentet er dette måtte derfor skje i form av
tisk og enklere å forklare ved at anført. Det er ifølge William et
«utbruddsforetagende.»
det i ham forbandt seg en uhem- L. Shirers «Det tredje rikes Goebbels hadde russerne namet brutalitet med en grenseløs vekst og fall» (side 497) be- turligvis ingen interesse av
bornerthet. Bormann er faktisk vitnet av Goebbels, Bormann å slippe ut fra Berlin.
legemliggjørelsen av det vrenge- og generalene Krebs og
Vi skal i neste nummer se
bilde som den fiendtlige propa- Burgdorf.
litt på hva Hitlers sjefpilot
ganda skapte av hver «nazi», av
Da Hitler og Eva Hitler Baur har å berette om uthver tysker. Han trer først frem hadde begått selvmord, bar bruddsforsøket, som han
fra kulisseskyggen av sin _regifør- Bormann liket av fru Hitler selv deltok i. Han var vel den
ing 14. oktober (1944) med opp- ut, beretter Kern i «Fra Ver- siste som hadde kontakt
stillingen av Volkssturm. Nå er sailles til Ntirnberg» (side med Bormann før denne
hans navn plutselig å lese på alle 359). Likene ble bragt uten- forsvant. Vi skal også se litt
oppslagssøyler, men det tjener for bunkeren, overheldt med på Bormanns muligheter til
ikke til å høyne tilliten til dette bensin og Goebbels tente å kunne forråde militære
siste oppbud. En «mur av lege- med skjelvende hender en hemmeligheter og også på
mer» skal sperre fienden veien bensindynket tøyfille, som andre sider av hans virktil hjemlandet. Men ingen tror Kempka satte fyr på likene somhet under annen vermere på at en krigerforening eller med mens Goebbels, Bor- denskrig.
(Fortsettes)
de fjortenårige med noen panzer- mann og de andre hilste med
fauster kan trylle frem det under opp rakt hånd.
som Wehrmacht ikke kunne skaDet som nå synes å ha
pe og som heller ikke innsatsen opptatt Bormann var å hin- For uogdommen
av Vidundervåpnene V 1 og V 2 dreat Goring eller Himm(Forts. fra side 4)
bevirket.»
ler efter Hitlers død fikk an- spesiell interesse i forbindelse med
ledning til å tilrive seg mak- de underlige manipulasjoner som
Volksturm stod som kjent ten. Goring satt jo som organisert ble satt .isving ved siste
under kommando av Himm- nevnt arrestert under. be- kommunevalg. Boken gir en detaljler, men det ble organisert voktning av SS-folk i Sør- ert anvisning på hvorledes den enav Bormann og partiet. Hel- Tyskland og også Himmler kelte velger (eller eventuelt en
mut Stindermann, som den- befant seg utenfor Berlin. flokk sådanne) kan øve innflytelse
gang var stedfortredende Han sendte derfor ifølge Shi- på personvalget.
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Smørgåsvaktene forlangte
at han skulle reise seg opp.
Mannen, som var fra Lillestrøm, døde like etterpå.
(Forts. fra side 5)
Som ytterligere straff ble ler overlot alt dette til
en hel del fanger plukket ut
til å åle på magen på spiss Himmler, som utnyttet sine
fullmakter til siste rest pukkstein over hele appell- som også Bormann gjorde
plassen - med maskinpistoler i ryggen. Joda, det var det.
en herlig «fred», som en avBullock peker forøvrig også på dette at Bormann pasdød biskop sa i sin preken set nøye på å holde tilbake
nyttårsaften 1945!
Det burde selvsagt være Ubehagelige nyheter og forpurret andres forsøk på å
H'tl
mrksom å
innlysende at når slike folk.
som foretok flere hundre: g~øre . I er opp e
p
•
•
•
! SItuaSjOnens alvor. En opp«lIkvidermger» under okku-: t d
l også kan sees
pasjonen slik som beskrevet i re en so~ ye
av G.K. i FOLK OG LAND, i som en VIktig d~l av et evenfikk den fulle makten, måtte . ~uelt agentarbeide for. So.vdet bli slike tilstander som Jet. (~fr. Alan Bullock. HItbeskrevet av fru Martha ler, SIdene 292 ~g 520).
.
Utenfor de mdre. partISteinsvik i hennes bok «Frimodige ytringer.» Dog skri- kretser var nok Martm B?rver G.K. som iparantes be- mann meg~t aven mystisk
merket ikke har vært såkalt bakgrunns.fIgur, som sJeld~n
«nazist» men tvertimot til- eller aldrI trådte offentlIg
hørte m'otstanderne og som fre~. Han var en. slags grå
har ofret sin tid på gransk- emmence, o~ omg~tt med en
ing av de rå snikmordene, ubestemmelIg rumbus av
at han kan fortelle ting som uhygge.
.
ville få Martha Steinsviks
Han steg e~enthg først
bok til å virke som et barne- frem for offentlIg~eten.e~te~
blad - ting som de nåvær- attentate~ mot I;IItl~r. I JulI
ende makthavere gjør alt for 1944, skrIver ~lelst I sm bok
å sk'ule for det forløyede «Auch Du», sId~ 327. Han
nors~e folk.
I peker på at. Hlmmler da
Takket være en anonym og overto~ ~om sJ~f for Ersatzselvfølgelig falsk anklage hæren l tillegg til ledelsen av
om «angiveri» fikk jeg ved SS. Han sa!llle~ en enorm
selvsyn i 5 måneder erfare maktfyld~ I sI~e' hender,
sannheten om det som fore- men, skrIver KleIst:
gikk i «det gjenreiste demo«Bak denne, den mektigste
kratis konsentrasjonsleirer». mann
efter Hitler hever seg efMen det er dog ikke alle ter attentatet også Bormann, Føovergrepene fra de maskin- rerens sekretær, ut fra skyggen
pistolutstyrte fangevoktere i hvis dunkelhet han hittil har
jeg særlig minnes fra Ilebu utøvet sin skjebnesvangre virkkonsentrasjonsleir, hvor jeg somhet. Han er en av de drivvar heldig å komme inn i kreter for hvem ingen forholdskjøkkentjeneste. Nei, det
var de som svek i forfølgelsens dager av fangene.
nes denne helten i dyp ærbøDe fleste av fangene had- dighet!
de skjørbuk av sult og un*
derernæring. Det var så
Her i Norge har vi en mevondt å se fanger grave i. get skrivende og talende kasøppeldunkene for om mu- i tolsk pater som heter Halllig å finne noe å spise. Jeg: vard Rieber-Mohn. I nr. 42
satte alt inn på å hjelpe dem av Aktuell skriver han om
med noe å spise og jeg ble å OVERLEVE. Selvsagt neven mester i å «orge» mat fra ner han Auschwitz og dets
kjøkkenet til de sultne. En hundretusener, men selvdag hadde jeg en kopp sup- sagt ikke Katynskogen med
pe under jakken for å gi en 10000 nakkeskuddhenrettefange med et verdenskjent de polske offiserer i 1940,
navn, SOni det stod dårlig eller de hundretusener flykttil med etter det han hadde ninger i fosforbombenes
gjennomgått. (Han har helt helvete i musikkbyen Drestil det siste vist meg sin den våren 1945. Heller ikke
takknemlighet for det jeg Hiroshima og atombomben
gjorde for ham i hans nød). med dens grusomme følger
Men jeg ble oppdaget, ikke helt til denne dag.
av noen vokter, men av kjØk-1 Men han nevner Jan Baalskensjefen, som også var fan- rud, hjemmefrontkjemperen
geo Han var en mann som som skrev «Ni liv», og som
jeg hadde gjort mange tje- forteller historien på lovens
nester under okkupasjonen riktige side, ja, som martyog som jeg selvfølgelig kjen- rer for en god sak.
te godt. Han forlangte at jeg I Er det noen lesere som
skulle slå sunpen i vasken kan opplyse meg om pateren
for ellers ville han melde noensinne har skrevet for
meg til vaktene med maskin- sine landsmenn om den flodpistolene. Det er mitt bitre- bølge av mord og vold som
ste minne fra mitt fange- hjemmefrontkjemperne stod
opnhold. Hvilken rak mot- for ifølge G.K.'s forskninsetning var ikke Kolbe! Ikke ger?
rart at hans medfanger minAlf Magne Gleng

I

rikspressesjef, skriver i sin
bok «Deutsche Notizen 1945/
1965, side 89 o.flg. om Volkssturmen. Det ble 3. august
1944 holdt en Gauleitertagung som ble ledet av Martin
Born;tann, hv?r ~tnevnel.sen
a~ Hlmmler til Sjef ble gjort
kjent.

«Som sin oppgave som befalshaver for Ersatzhæren betegnet
Himmler det likefrem å stille
opp en «ny hær» i hjemlandet.
En hær som allerede gjennom
betegnelsen
«Volks-GrenadierDivision» pekte seg ut som en
frembringelse av avgjørelses-epoken og ville stå frem med «ny
indre kraft.» Prinsippene for denne «nasjonalsosialistiske folkehær» var «trofasthet, tapperhet
og standhaftighet og dens mål å
vinne krigen», hvorunder det ingen tvil fantes om at vår oppgave
«nå som før ligger i østen».
Himmler talte meget kraftig
og overbevisende og den nøkterne Reichsleiter Bormann, som ledet møtet, takket ham med ordene: «De er den mann som vil
mestre denne oppgave.»

v

I sammenbruddets stund
er Martin Bormanns vei også klar nok - helt til sporene forsvinder under det
siste utbruddsforsøket. Han
ble som nevnt spesielt hedret av Hitler i dennes testamente, men riktignok efter

l
I

rer, flere telegrammer til
*
Donitz - uten å gjøre det Videre har forlaget i samme seklart at Hitler allerede var rie sendt ut MARTIN SÆTER:
død - og oppfordret ham DET EUROPEISKE FELLEStil å gjøre kort prosess med I SKAP. INSTITUSJONER OG PO«forræd~rne fra 23. a'pril~~'1 LITIKK. Altså også en meget aktu. I et SIste telegram til Do- elt bok i den pågående strid om
mt~ ble. også f~ltr.narskalk norsk medlemskap i EEC. I første
Keltel mIstenkelIggJort:
del av boken beskriver forfatteren
«Vårt inntrykk av at divisjonene i Berlinområdet i flere dager har stått uvirksomme, øker
i styrke. Alle rapporter vi mottar er kontrollert, underslått eller
forvansket av Keitel - - Føreren kommanderer Dem til å gå
til øyeblikkelig og skånselløs aksjon mot ale forrædere.» (Shirer, side 503.)

utbyggingen av institusjonene innen fellesskapet frem til og med
Davignonrapporten. Annen del er
en beskrivelse og analyse av de viktigste lands holdninger og de politiske brytninger som har bestemt
fellesskapet. Ut fra dette trekker
han så fremtidsperspektiver. Boken
forekommer oss å være et nøkternt
og opplysende innlegg i striden som
alle, uansett synspunkt, vil ha utbytte av å lese.

Hitler var da allerede død.
Alt dette kan nok tyde på at .-V-.-O---'-PP-F-O-R-O-R-ER-------,
Bormann handlet efter opp- alle som er interessert i
drag fra Sovjet for å skape nøktern historieskrivning
mest mulig kaos.
I til å. sende inn aviser,
En annen hendelse, som klipp, bøker, dokumenter
Shirer beretter om på side
506, taler vel i samme ret- m.v. som kan belyse tiden
ning. Via general Krebs, som fra 1930 og senere til
hadde vært militærattache i INSTITUTT
Moskva, ble det av Bormann FOR SAMTIDSHISTORIE
og Goebbels innledet for- i Tostrups gt. 29 - Oslo 2
handlinger med russerne om . Tlf. 44 68 83
fri avmarsj. Man kan vell ! ! ! ! . . - - - - - - - - - - - - - - '
kanskje tenke seg at BorFRUKTOYRKER
mann mente russerne ville
Søker forb. med fruktvære interessert i at han
dyrker, gjerne Hardanovertok som «partiminister»
ger, helst en tidl. NS.
hos Donitz og fortsatte sin
BM.: D i ve r se
virksomhet der. Imidlertid _"."."......._ _.._". _ _
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Makabert
(fortr. fra side l)

hår (må engang ikke er forenlig med folkehærens militære og hygieniske krav.» Vi
har en beklemmende følelse
av at DDR må ha overtatt en
bedre og mere rakrygget del
av de gamle tyske offiserer
enn Bundesrepublikken. Den
hær de har skapt synes i
hvertfall å være betydelig
mere feltdyktig enn den i
vest.
VERDENSREKORD I
FORURENSNING

The american form of life,
som hittil også har forekommet det offisielle Norge så
attråverdig, har også en annen side. USA har også verdensrekord i forsøpling og
forurensning av den verden
vi lever i. Ifølge «National
Geographie Society» produserer amerikanerne årlig 30
millioner tonn papiravfall,
26 millioner brukte flasker,
48 millioner hermetikkbokser og 8 millioner skrotbiler.
87 millioner biler har ansvaret for 60 % av luftforurensningene. Det stiger opp 30
millioner tonn røk, fra industriens fabrikkpiper og
fabrikken tilsøler 25 milliar~
der liter vann. Også når det
gjelder skrot er altså USA de
store muligheters land.

SN

O

som kjent er forbudt i alle
siviliserte land og også er i
strid med menneskerettighetserklæringen. Dødsdom-I
mer på dette urettens grunnlag kan derfor bare betegnes DET HØVRE, DET HØVRE!
i Middelhavet. Har det råtne med et kjempemøte i Maisom justismord - enten det. Mens de ansvarlige NATO- s~kalte demokratiet i Hellas land. Valgene skal først finså skjedde i Ntirnberg eller; makter strever med å finne g~tt und~r, mener han vel, ne sted om over et år. Fra
under det norske lands- rådebøter mot den sovjet- sa skal VI gå med. Hvor len- venstreradikalt hold ble det
svikoppgjøret. Det var Mor- omklamring som finner sted I ge skal. N or~e v~re belemret gjort store anstrengelser for
ganthauklikkens gammeltes- fra Kirkenes til ned i Middel- med slIke tapehge, ansvars- å hindre møtet og en stor
flokk demonstranter ledet
tamentlige hevnlyst som fikk havet hvor den raske ut-I løse politikere?
av den sosialistiske borgerdet gjennomført i nært sam- byggi~gen av Sovjets sjø*
mester Aniasi marsjerte
arbeide med Stalins jurid- t·d k ft
bl"
iske haOndlangere.
s Tl s re er
lr mere og NÅR TITO DØR
opp, men den nyfascistiske
mere merkbar for hver dag
partisekretær
kunne likevel
som går - ja, så merkbar Bresjnevs besøk i JugoslaDE SISTE ORD
tale
uhindret
foran Sforzasom de myrdede uttalte da at selv Arbeiderpartiets for- via har latt spekulasjonene slottet for over 10 000 besvarsminister
oppfatter
det
om
hvorledes
det
vil
gå
når
de hadde besteget skafottet
drar Høyrelyset, stor- Tito dør blusse opp igjen. geistrede tilhørere.
var:
*
Joachim von Ribbentrop: tingsmann Paul Thynes ut Innflytelsesrike kretser i
for
å
gjøre
en
privat
innsats
Washington
er
overbevist
«Gud beskytte Tyskland.
ANGREP PÅ MENINGSMitt siste ønske er at Tysk- i den anledning. Han lar seg om at mangefolksstaten da FRIHETEN
intervjue
aven
liten
Høyrevil
falle
fra
hverandre
og
at
land igjen må bli enig og at
Det har som kjent i vensforbindelsen mellom øst og avis og forkynder at han Serbia vil bli besatt av Sov«ser
gjerne
Hellas
ute
av.
jet,
mens
Kroatia
muligens
treradikale
kretser vært
vest blir gjenopprettet. Jeg
NATO».
For
da
blir
Norges
vil
kunne
slutte
seg
til
vesten
gjort
et
stort
nummer av at
ønsker verdensfred.»
Generalfeltmarskalk Wil- og NATO's sikkerhet styr- hvis den røde hær blir opp- Goebbels i sin tid drev bokhelm Keitel: «Jeg anroper ket, ikke sant? Først har tatt med å bekjempe serb- sensur i Tyskland og lot fjerne en rekke bøker man fant
den allmektige Gud og ber Sovjet fått fast fot i araber- iske partisaner.
*
skadelige for folket. At det
ham ha medlidenhet med landene som følge av den
tåpelige
amerikanske
utennettopp
var disse kretser
det tyske folk. Mere enn 2
rikspolitikk,
så
mister
NASUPERMANN
KARL
MARX
som
skrek
høyest er eienmillioner tyske soldater har
I Chemnitz, nå omdøpt til dommelig nok eftersom det
allerede før meg falt for fed- TO Malta som hovedbase i
,relandet. Jeg følger mine Middelhavet og basen på Is- «Karl-Marx-Stadb> har man intet sted er slik sensur over
sønner. Alt for Tyskland!» land i det nordlige fareom- reist et gigantisk monument det trykte ord som i de komDr. Wilhelm Frick: «Leve råde. Men Paul Thynes, den over marxismens oppfinner. munistiske stater. Ellers så
gode og fornuftige Høyre- Den sovjetiske billedhugger vi jo også her hjemme at
det evige Tyskland!»
mann
synes ikke dette er til- Lew Kerbel har laget et ho- det første «de gode», de som
Fritz Sauckel: Jeg dør uskyldig, dommen over meg strekkelig. Han vil ha fjer- de som er hele 6 meter høyt I gråt over G?ebbels, gj.o~de
er urett. Gud beskytte Tysk- net også den siste støttepilar og som fremstiller den : ~a de kom !ll makten 19J~n
skjeggete profet. På bakho- ~ 1945. var a br.e~e og tIlland. Må det leve og en dag
det befinner det seg en kjem- mtetgJøre «nazlstIsk~» bøigjen bli stort. Gud beskytte
Dr. Ernst Kaltenbrunner: pemessig tavle hvor slutt- ker - blant de~ ogsa Knut
min familie.»
«Jeg har elsket mitt tyske ordene i det kommunistiske Hamsuns .. Og dIsse ~ngrep
.. Generaloberst Jodl: «Jeg folk og mitt fedreland fra
på det fTl ord foregar for
hilser deg, mitt Tyskland!» dypet av mitt hjerte. Jeg har manifest er gjengitt
;...
full musikk den dag i dag
Dr. Arthur Seyss-Inquart: handlet efter mitt lands lomed velvillig bifall av den
«Jeg håper at denne henret- ver og gjort min plikt. Jeg
nydemokratiske presse. Untelse vil være siste akt i tra- beklager at mitt folk i dets ALMIRANTE STARTER
der den store bokmesse i
gedien om den annen' ver- hårdeste tid ble ledet av folk VALGKAMPEN
Frankfurt
har rødfarget pødenskrig og en lære, slik at som ikke var soldater og
Lederen av Movimento So- bel ofte gått til angrep på
fred og forståelse mellom som begikk forbrytelser.
Italiano (MSI) , Almi- bokutstillingen til nasjonale
folkene vil herske. Jeg tror Jeg hadde ingen del i for- ciale
rante,
hviler såvisst ikke på forlag. Så skjedde da også
på Tyskland!»
brytelsene, jeg kjempet med den siste valgseier. Nylig åp- iår, da bokstanden til K.W.
Julius Streicher: «Heil Hit- ære for Tyskland. Lykke
net han kampagnen for de Schtitz Verlag ble for,søkt
ler! Puriumfest 1946! Jeg til! »
kommende
parlamentsvalg stormet. Imidlertid hadde
ærer de amerikanske solda- Alfred Rosenberg avgav in- ________________________
Iman forberedt seg på noe
ter, men ikke jødene i deres gen erklæring og gikk i døDet
fortjener
å
nevnes,
at
I
slikt. og angripe::ne ble dreland. Også dere vil bolsje- den uten et ord.
de
tyske
militærleger
som
vet
tilbake uten a ha kunnet
vikene henge opp en vakker
Den nyomvendte tidligere
undersøkte
den
myrdede,
g,1ør~
større ska.de. Den liste
dag!»
~eneralguvernør
i Polen, gråt da de så liket og den VI g.1enga
her l b~adet fra
Hans Frank ble ledsaget til forfatning det var i. Jeg har BOKTJENESTEN l~.neholdt
skafottet aven fransiskaner- lenge vært i tvil om hvor bare bøker fra Sc~utz verDater og bad Gud ta nådig langt jeg skulle gå, når det lag, bøker som a!tsa d~ halvimot ham.
gjelder å offentliggjøre de-, røde og helrøde Ikke lIker.
taljer om dette mordet, men
* .
noen kan tas med.
,
Obduksjonen viste at det VEKK MED SKJEGGET!
(For/J. fra rtde 4.)
ved siden av å være brukt
«Den nasjonale folkehær»
kvinnen var 22 år gammel kniv på kvinnens underliv, i den tyske DDR har i mot- at hun hadde vært gravid' så hadde en hård gjenstand setning til Bundeswehr løst
i 6-7 måneder. (Deler av' gjentatte- ganger blitt kjørt sine hårproblemer. Soldater
fosteret satt igjen i kvinnens' opp i kvinnens skjede. Kje- med skjegg og langt hår blir
underliv.) Det tyske sikker- miske undersøkelser viste at ikke lenger tålt. Også reserhetspoliti kunne meddele at det også hadde funnet sted vister må møte med glattkvinnen var den statsløse flere fullbyrdede voldtekter. I barberte ansikter til de seks
Muriel Anderssen fra Mal- En av legene uttalte seg på I til åtte uker lange øvelser.
: mø, Sverige. Hun hadde følgende måte: «I hele min En matros som besværet seg
vært ansatt ved et tyske tje- tid som lege har jeg aldri over at han ikke fikk beholneste sted i Oslo. Hun hadde sett på maken til råskap. de sitt eget personlige preg
reist rundt for å se seg om Selv ved fronten, i de hard- fikk dette korte svar fra
. i Trøndelag og under denne este kampområdene, fant vi hærmyndighetene:
«Vekk
Den amerikanske bøddel W oods reisen ble hun myrdet på en ikke noen gang bevis på noe med skjegget!» Det blir
kjeler for mordredskapet.
ubeskrivelig bestialsk måte. i liknende».
fremholdt at skjegg og langt

VI MINNER OM
giroblanketten som fulgte
med forrige nummer.
Og spesielt ber vi våre
mange venner prøve å avse
noe til ekstra bidrag i tillegg
til de nominelle bladpenger.
Tannlege
MARTIN KJELDAAS
Karl ]ohansgt. 23 - IV, tilv.
Telefon 334900
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Likvideringene -
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FOLK OG LAND
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
Telefon 377696
Boks 3214 -- Sagene
Ekspedisjonstid: Tirsdag til
fredag fra kl. 10 til kl. 15
Mandag og lørdag holdes kon·
toret stengt.
Redaktør Melsom kan bare
påregnes truffet efter forutgå.
ende avtale.
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. : 16 450
Løssalg kr. 2,Utgiver AlS FOLK OG LAND
Viking Boktrykkeri, Oslo

