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Hva Ralph Hewins virl~elig sl{rev 

Sammeulig-uet med VG's perfide angrep på ham 

det i et land man holder på 
å fylle opp med såkalte 
«fremmedarbeidere» under 
stor og alminnelig tilslut
ning fra hele den norske 
presse! 

For at folk selv skal få 
anledning til å dømme om 
hvorledes VG's reaksjon 
forholder seg til Hewins' 
omstridte artikkel i «The 
Times Literary Supplement» 

VG går til angrep på falsk grunnlag (Forts, side 6) 

.-----------. Den berømte oseanflyver 

Jøssingenes Speer kjente ikke 
til jødedrapene 

Avisen som spretter opp, strid som jo pågår i Norge. 
av norsk pressejord som Så langt tilbake som i ok
den reneste giftsoppen. tober ifjor skrev Hewins en 
DAGBLADETS bedrøvelige artikkel omkring den besyn
arvtager som asfalt organet derlige norske foreteelse å 
foran alle andre, «heime- sende politi på en historiker 
frontorganet» VG, føler seg som ikke kom frem til det 
tydeligvis fortsatt irritert autoriserte resultat i sin Men Quisling skal ha gjort det ifølge særdomstolen, som 
over at man blir mindre og forskning (Hartmannsa- dømte ham for drap i den forbindelse 
mindre vilJig til å sluke den ken) og i sin artikkel, som 
norske historieforfalskning b~e trykket i «The Times I . En av den vestlige verdeJ.?-s med jøssinglegenden og med 
rå. Selv den hittil ensrettede Literary Supplement», ga SIste helter og sannhetsvIt- «retts»oppgjøret. 
norske pressefront begyn- han uttrykk for samme for-I ner er som kjent, og pussig . 
ner å slå visse sprekker på bauseIse og forferdelse som' nok, en av Adolf Hitlers Albe~t Speer var for Ikke 
oaltgrunn av de ugjendrive- praktisk talt hele den nor- J-næinl~i,e menIJ., Relehs- i 1::mi?0 SlC.e!: i!l!'2~r:,ltso:ri '/it
lige beviser som er lagt ske presse _ innbefattet wirtschaftsminister Albert I ne l en såkalt tysk kngsfor
frem, og brannmann Magne VG - ga uttrykk for i for- Speer. Men så har han da brytersak. og her .sa. han: 
Skodvin har nå prestert sli- bindelse med påtalemyndig- også tjent seg en formue og «Det er. lIke~rem pml~g fo! 
ke underlige historiske hetens aksjon mot Sverre I skaffet seg en posisjon som ~eg å .Sl at Jeg som n~smI-
sprell at selv den dårlig in- Hartmann. . langt overstiger den han nIster ~kke hadde noe kJenn-
formerte almenhet begynner .. . hadde i Det tredje Rike og skap til den såkalte «ende-
å skjønne at noe galt er fatt .. Det sku!le han ImidlertI~ dette ved å fornekte sin' dø- lige løsning» av jødespørs-
Ikke minst den våkne del Ikke ha gJort. I fullt rasen de fører så'h d' . målet.» kaster VG seg (så sent som l er Ig 1. en me-
av ungdommen, naturligvis. 17. februar iår!) over den moarbok at han er blItt best- Rent bortsett fra at vi ikke 

Stilt overfor den tydelige arme britiske publisist og se lier overalt hvor nydemo- egentlig forstår hvorfor det 
strømkentring i folkeopinio- I historiker, som attpå til har kratiet hersker. skulle være så pinlig for 
nen har da VG gått over til hatt den frekkhet å slå seg Ikke minst i Norge har Speer å være uskyldig i or
den rene angstbitingen. Ny- ned i Norge, og æreskjeller Speers bok gått unnav som ganisert jødedrap, så må det 
lig for det således i strupen ham på det groveste. Natur- v~rmt hvete?rød ~fter iher- være grunn til å peke på at 
på den utålelige britiske ligvis holder bladet seg her- dlge anbefalmger l hele den det ikke foreligger noe slags 
publisisten Ralph Hewins, under heller ikke til det ve- ensrette de presse. Her var bevis på at det eksisterer 
som også våger å opponere sentlige i artiklen, men fny- det da en~elig en av de for- noen slik «endelig løsning». 
mot legendene. Og hva ver- ser over at «Paal Berg stil- dums naZIster som sa sann- En lang rekke vitner og ob
re er, som har et så godt les på linje med Quisling» heten! jektive historikere hevder at 
navn i sitt hjemland at han av denne Ralph Hewins Vi går ut fra at denne klip- det som forelå var «en sam
slipper til i britiske storavi- som «gir seg ikke». ' p~tro på S:pee:s nye sannfer- let løsning», først gjennom 
ser med bl. a. beretninger Nå vil jo også vi si at det dlghet ogsa gJelder over he- utvandriJ.?-g, senere gjennom 
om den samtidshistoriske ville være meningsløst å stil- le ska!aeJ?, også der hvor det deportasJon. 

le Quisling på linje med den han SIer Ikke faller sammen I (Forts, side 6) 
mange tunge de Paal Berg, I 
mannen som skamløst satte 
seg i dommer-setet og opp
rettholdt dødsdommen over 
sin politiske motstander. 
Men det gjør da heller ikke 
Hewins, Han foretar så
visst ingen vurdering av de 
to menn mot hverandre. 

VG har ellers fulgt opp 
sitt angrep på Hewins med 
etpar utrolig ubehøvlede 
innlegg fra navngitte under
grunnsstørreIser fra den
gang. De tillater seg å opp
tre på vegne av «det norske 
folk» og ber Hewins for
svinne ut av landet efter-: 

Charles A. Lindbergh har nå 
utgitt sin dagbok fra tiden 
omkring annen verdenskrig. 
Her står han foran sin be
rømte «Spirit of St. louis». 
Vi omtaler hans dagbok på 
side 5. 

Likvide:rillgslistell 
finner man også på side 5. 

UNGDOMSSIDEN, 
€,rsom 1/ftP1i1] !tide 4. Her 
finner mar.'litt' av hvert, bl.a. 
fortsettelsen av «Den lille 
sorte». 

DE MANGE HITLER BØKER 
beskjeftiger lederen for 
Nordiska Rikspartiet, Gåran 
Assar Oredsson, seg med 
en artikkel på side 5. 

Lede:rell 
tat' sitt utgangspunkt i da
gens politiske sensasjon, 
Bortens «iekkasje», i noen 
betraktninger om ((fortrolig» 
svindel. 

ccl b:rellllpullktetn 
er denne gang bakgrunnell' 
for Israels steil.!:') holdning 
og naturligvis beretningen 
om da den politiske gYQge
hest Borten ble . bondefan··· 
get. 

Sverre Hartmann, som har fått po
litiet på halsen på grunn av hislo
rieforskning, noe som er utgangs
punktet for Ralph Hewins' artik
kel i «The Times Literary Supple-

ment» 
som han ikke vil lære å tute I Quisling beskyldes for ,å v~te, det ikke engang Hitlers protesje og:" 
med de hjemlige ulver. Og rtksmtntster Speer visste • __________ -
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SIDE 2 FOLK OG LAND 

medlemskap, bør føle alvor
lig frykt for hva Israel med 
amerikansk hjelp kan av
stedkomme. 

HJEMME 

Så langt er saken klar.' 
Bortens feiltrinn var denne 
gang som så ofte før at han 

LØRDAG 20. MARS 1971 

In memOflen 

I brennpunktet 

ikke våget å stå frem åpent Atter har døden gjort et 
og ærlig. For naturligvis er innhugg i våre rekker. Lars 
det vrøvl å snakke om «lek- Bakkeringen, Tromsø, krigs
kasje» om landets statsmi- invalid og tidligere front-

Så har da de politiske nister finner ikke å ville kjemper har forlatt oss. -
gyngehestene i og utenfor godta en embetsmanns me- Lars Bakkeringen var et 
Stortinget laget en sirkus- ningsløse «fortrolig»-stemp- enestående menneske. -

UTE med å nasjonalisere Suez- forestilling utenfor det van- ling. Det kan selvsagt ikke I mai i 1945, ble han med 
Israels krigerske kvinne- kanalen og overlot fiansier- lige. For make til politisk binde en overordnet instans mange av sine sårede ka-

. t'l S svindel som en nå har vært t k t t t k . lige sjef, Golda Meir, ble ny- mgen lovjetsamveldet. og er jo bare beregnet på de mera er as e u av ngs-
lig fremført i frihet i norsk Så kom det fransk-britiske vitne til skal en vellete'lenge andre tjenestemenn saken lasarettet og satt i konsen-

f Il o E' d efter. Det må være et skole- 't . l' t k'kk l' fjernsyn og erklærte ---.:. inn- over a pa gypt l 1956 me passerer frem til de politisk I raSjons eIr u en Sle Ig 
hyllet i fagre ord om freds- det alltid angrepsvillige Isra- eksempel på partidemokra- bestemmende. Under enhver tilsyn, med det resultat at 
vennlighet - at landet ville el som murbrekker . Og se- tiets fortreffelighet. omstendighet kan selvsagt han senere måtte gjennom-

d Våre lesere har vel fått å fl t f Il holde på sitt bytte. Man av- ne re har a vestmaktene en embetsmann ikke binde g ere smer e u e opera-
slo overhodet å drøfte det forsøkt å hevde sine økono- iallfall et visst inntrykk av munnen på landets statsmi- sjoner. -
forslag Jarring har antydet miske interesser i Midt- hva det dreiet seg om gjen- nister med sitt tjenestestem- En hørte aldri en klage 
og som Egypt godtok. østen gjennom Israel. nom den forøvrig sterkt far- pel. Og alle vet jo at både komme fra hans munn, til 

gede dagspresse, så vi skal bb k tid t f t ått f En kan nok synes at det Golda Meir avla for kort ru og ra e s emp es me ross or a man m e or-
bare kort rekapitulere hen- f t l' t t tO t h h dd k l l er forbausende at dette vesle tid siden et besøk i USA for deIsene. « or ro Ig» u en a noen po- s a a an a e o ossa e 

landet med etpar millioner å utforske hvor langt man litiker føler seg besværet av lidelser. Alt dette tærte selv-
i~byggere som lever ~v kunne gå i den aggressive Eftersom Per Borten som det. sagt på hans fysikk" og til 
mIlde gaver fra verdensJ~- politikk. Hun hadde der en kjent ikke kan sies å holde Borten hadde imidlertid slutt endte det med døden. 
~edomm~n, s~n~ bruke: mI~- samtale med den president seg til det Skriftens ord at stillet seg til hugg og ble øye- Han hadde et uoppslitelig 
harder pa mIllIarder tIl mI-. Nixon hvis hovedrådgiver «din tale skal være ja, ja og blikkelig nedlagt av regje- godt humør, og var en god 
litærutgifter hvert. år, og I er den jødiske zionist Hen- nei, nei» er det aldri noen ringskollegene, mens Af ten- kamerat. Hans arbeidska
som .vel må ha uhyrlIge Øko~ ry Kissinger, og bragte ior- som vet hva han mener. Slik posten rystet fortalte sine merater - uansett politisk 
nomls~e problemer. å St~I i den en avtale om våpenkjøp var det også i EEC-spørs- tålmodige lesere at dette var oppfatning - har uttalt at 
med, Inntar en slIk stell som er noe nær enestående målet. Og det ville naturlig- den største skandale i lan- han var det mest reale men
hol~ing. MeI?- ~å har da o~- iallfall i efterkrigstiden. IS~ vis de rabiate EEC-tilhenge- dets historie! neske en' kun~e tenke seg. 
så Jødene et eIendommelIg rael skal kjøpe våpen av alle re ikke godta. Der i gården Neste akt i komedien er Et ma~nfolk l ordets rette 
ge~ytt. De er ?.y~tige, mål- slag, de aller mest moderne, krever man et «ja» uten for- at de borgerlige efter å ha I bet~dn.mg .. -
beVIsste, offervIllIge og mo- og innbefattet biologiske behold av noen art. Skitt i falt Borten og Senterpartiet VI. VII mmnes ham så len
dige. Dertil kommer at ma;n I våpen og napalm. The New Norge, leve EEC og eksport- i ryggen bebreider dette par- ge VI lever. - -
under annen verdenskrIg York Times karakteriserte industrien er mottoet i det ti for at det borgerlige «sam- En venn 
fikk utdannet en rekke' avtalen som «antagelig det så nasjonale Høyre (samt arbeide» derved gikk over
fremrag~nde og hensyns- • mest ubegrensede våpen- hos den omvendte gamle styr. Aldri har det vært grått 
løse offIserer. kjøpprogram i verden.» Dagblad-redaktør Seip). så mange og så store kro-

Mere enn dette teller dog Dertil har landet fått ube- Borten måtte altså vekk, kodilletårer som da Willoch, 
kanskje at ma;n føler, seg gr~nsetkreditt. ISrael kjØ- og det ble satt igang en må- Seip med flere sto frem i 
sikre på at USA ~ ~iste in- per bl. a. raketter, selvgåen- nedlang hodejakt på ham i' Stortinget og beklaget at 
stans er tvunget tIl a støtte de haubitser de aller siste høyreavisene. Men eftersom «den politiske moral» - hva 
dem i enhver galskap. Så F-4E Phanto~ kampbombe- Borten altså er gummiman- nå det måtte være for noe? 
tåpelig har nem~ig USA s~elt fly og A-4 Skyh~wk angreps- nen fremfor noen i norsk po- - dessverre krevet at Bor
seg når de~ gjelde: Mldt- bombefly. DertIl 200 moder· litikk var det ikke lett å få ten ble sparket ut, men at 
østen, .som l Indo-Kma. ne M-60-tanks i tillegg til de ram~ på ham. Den eneste det borgerlige «samarbei-

Dagbladet i særdeleshet har 
forfulgt fra han overtok 
«kulturdepartementet» . 
Høyre dropper også Lyng 
og godtar Senterpartiets 
kandidat Bondevik. 

Og ikke nok med dette. 

. PresIdent. Nas~er .var ~om 1 050 amerikanske Sherman utvei var å lokke ham ut på de», som hadde vært så pri
kjent opprmne~Ig mnstIllet og Patton-tanks, samt britis- galeien og bondefange ham rna, naturligvis måtte fort
på et saJ?arbelde med de ke Centurion-tanks landet efter gammelt, godt møns- sette. 
ange!sakslske land,. et sam- har fra før.. . . ter. Et oppslag i Dagbladet 
arbeIde som. også dIsse ~ad- Det er en lIvsfarlIg poll-l førte til beskyldninger om 
de all mulIg grunn tIl. å I tikk USA driver her som i, at statsministeren var poli
freJ?me av rene øk0:r;t0mls- I Indo-Kina og ikke minst vi tisk «lekk» og i panikken 
ke I:r;tte~e~ser, .og det VII som, i Norge, som er dødelig ut-lover at noen overhodet kun
v~nlIg. ~gJen l første rekke satt på grunn av vårt NATO~ ne beskylde ham for å gi en 

Høyre og Willoch er så iv
rige efter å sikre seg de siste 
taburetter dette parti vel vil 
få i dette land, at man til 
og med løsner litt på EEC
standpunktene. Som kjent 
har Høyres Stray med full 

Sl olJemteresser. Det var egen mening offentlig til-
spørsmålet om våpenleve- kjenne på det vis kom han 
ranser som veltet det hele. . ' . 
USA tilbØd riktignok Egypt l .skade .for . å benekte VIsse 
militær hjelp i 1954, men be-I kJennsgJermnger. 
tingel sen var at Egypt skul
le ta imot en amerikansk 
militærmisjon (noe i likhet 
med det Norge har måttet 
via NATO). Nasser nektet 
og forsøkte å skaffe seg de 
nødvendige våpen fra Stor
britannia. Da heller ikke det
te førte frem og Nasser av 
frykt for det aggressive Is
rael måtte ha våpen, så han 
seg naturligvis om efter an
dre utveier. Sovjetsamvel
det passet anledningen og 
tilbød å selge Egypt våpen, 
og da vestmaktene trass i 
at Nasser gjorde dem kjent 
med tilbudet holdt fast ved 
sin avvisende holdning, god
tok, Egypt tilbudet fra SOV-I 
jet. Det ble besvart med at 
USA og Storbritannia trakk 
tilbake sitt løfte om å finan
siere utbyggingen av Assu
andammen. Egypt I5varte President Nixon får råd av Kissinger 

Tredje akt: Senterpartiet støtte av sitt parti nektet 
holdt pussig nok ryggen rak overhodet å drøfte felles
og sluttet enstemmig opp markedsspørsmålet påny. 
om den «umoralske» Bor- Man har iherdig henvist 
ten. Men det avskrekket ik- til den enstemmige innstil
ke «drottesvikerne» i Høyre ling «fra Bortenregjeringen» 
og Venstre. For nå var plut- som Stortinget «med over
selig hensynet til et fortsatt veldenqe flertall» har aksep
borgerlig «samarbeide» vik- tert, uten hensyn til de nye 
tigere enn både moralen og momenter i saken. Men nå 
anstendigheten! hadde man plutselig intet 

høyere ønske enn å diskute-
Fjerde akt: Senterpartiets re saken påny «på fritt 

sentralstyre avgir en erklæ- grunnlag» i Stortinget, som 
ring om at det er villig til da skulle få nærmere rede 
å fortsette i en samarbeids- både på Wernerplanen og 
r~gjering, men ~a:e 1?å be- alt det andre som Stray har 
tmgelse. a;v nye ImJer l mar- forsøkt å skjule for offent
kedspolItIkI:en. Selv dette, ligheten. 
slukes av wIllocheD:e efter at I Optimismen brer seg i 
en lealauso AustrheIm hadde I den borgerlig leir og det 
snakket takeprat som kun- norske folk venter og ven
ne tolkes ~erhen a~ sent~al-I ter på en avgjørelse mens 
styrets betmgeiser mgentmg uløste saker hauger seg opp 
betød. I i departementene. Også H. 

Senterpartiets «forhandle-I M. Kongen ventet formo-
re» innbilder Bondevik at I (Forts. side 7) 
det er villig til å forhandle -.. _-- - ---- ----,,--
både om markedsspørsmål KAMERATKLUBBEN 
og fordeling av taburettene 
hvis han vil danne den nye 
regjering. Og så opplever 
man at Venstres Seip vil-

holder sitt neste møte, 
tirsdag 30. mars kl. 19.30 i 
Tostrupsgt. 29, 3. etasje. 

llig godtar den mann Ven- VELKOMMEN 
stre i sin alminnelighet og =--__________ ~ 
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LØRDAG 20. MARS 1971 

FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

I ................................................. ..... 

{(Fortrolig» svindel 
Gammel vane er vond å vende, sier et gammelt ord. 

Og det kan passe godt på den moralske rystelse som har 
grepet vårt partipolitikere i forbindelse med den Borten
lekkasje som man hevdet var en slik politisk skandale 
at man ikke hadde opplevet maken i kongeriket Norge. 

Som alle vet er det jo nemlig ikke vanlig praksis her 
i landet å la relevante dokumenter komme til folks kunn
skap. Og det burde jo den Borten vite som uten å foreta 
seg noe har slukt alle fortielsene og underslagene av doku· 
menter i forbindelse med «retts»oppgjøret. 

La oss friske opp noen av underslagene, som altså da 
representanter den politiske moral Willoch, Seip og til og 
med Korvald vel sverger til. 

Londonregjeringen underslo som kjent det virkelige re· 
ferat fra Elverumsmøtet og opererte med en Terje Wold· 
versjon, som da ble brukt som grunnlag for londonfor
ordningene - til og med i direkte strid med Grunnloven. 

FOLK OG LAND 

Da Quisling gikk inn I 
for Lindback-Larsen I 

Som «bevis» på at den I 
norske krigen fortsatte efter I 
kapitulasjonen, har en av I 
avisdebattantene - såvidt I 
vi erindrer sendemann An
ker, pekt på at bl. a. Lind
bikk-Larsen ble arrestert. 
I den forbindelse kan det 
ha sin interesse å se litt nær
mere på denne arrestasjo
nen ,som var fremme også i 
selve Quislingssaken. 

På side 217 i det offisielle 
trykte referat fra forhand
lingene leser vi: 

«Lagmannen: De har ikke 
hatt noe med det at det skul
le tas flere offiserer? 

Quisling: Det som jeg har 
hatt med - jeg husker at 
jeg talte med generalstabs
sjefen - Wambier? , han 
som reiste til Russland, og 
da sa at det er flere av disse 
som er sendt til Tyskland 
som krigsfanger, hvor det I 
er gjort på et helt løst 
grunnlag, og jeg nevnte spe
sielt en stabssjef Lindback-

Da «retts»oppgjøret ble satt igang underslo man selv- Larsen, som var blitt arres

SIDE 3 

Som tidligere meddelats i bl. a. denna tidning, har den kande nord
iske rattskampen Einar Aberg i Norrviken ingått i det tysta ledet. 
Namnas bor, at det var på Namis boklåda i Stockholm (Sveavagen 138), 
som det endast gavs spridning åt akta nordiska bocker och tidningar 
vilka vågade saga sanningen om handelserna i Norge, Nasjonal Sam
lings gagnande verksamhet och Vidkun Quislings patriotism. - Civil
ingenior Erhard Fliesberg ar den man, so'm har all heder av denna 
stravan - och under de svåra åren, nar fonsterrutorna pangades m.m.m. 
stod alltid Einar Aberg på idealisten Fliesbergs sida. - På bilden ovan 
återfinner vi utanfor Namis skyltfonster darstades hrr Aberg och 
Fliesberg. S. Lundehall 

Påk .. evede studie .. ! 
Olav Riste til London for å studere krigsdokumenter 

este den norske kapitulasjons- og våpenstillstandsavtale, tert av Reichskommissar un- Efterhvert frigis det som I finske-krigen, men hvis opp-
der et besøk i Nord-Norge, kjent iallfall en god del av gave skulle være å forhindre 

som ville ha slått bena unnav bruken av straffelovens § 86 fordi han hadde opptrådt på offisielle britiske regjerings- den svenske malmeksport til 
mot de politiske motstandere i NS. Først i 1948 ble man en litt skjødesløs måte da dokumenter og det kommer, Tyskland? Er dette nytt? 
tvunget til å lage en «lekkasje» og legge frem dokumentet. Reichskommissar kom inn i som man bl. a. vil se av de Riste har riktignok ikke 

Både londonregjeringens statsminister, utenriksminis· hans værelse, altså svarte artikler vi bringer av den studert dokumentene ennu, 
. litt tvert. Så hadde han visst britiske publist Ralph He- men han kan likevel gi trøst ter og forsvarsminister erklærte i rettsmøte at de Ikke 

nok fått 5 års tukthus. Jeg wins, litt av hvert til belys- til det bekymrede blad: 
hadde sett det underslåtte dokument. trass i at det senere talte til generalstabssjef ning også av norsk samtids- --Det har lenge vært kjent 
ble påvist at, de hadde satt sine navnetrekk på det. De Wambier om dette og sa: historie og bakgrunnen for at det fantes slike planer, 
«lakk» altså ingenlunde slik som Borten nå. For doku- Dette er helt urimelig, den- at Norge .ble trukket inn i I men det som er helt funda
mentet var vel stemplet «fortrolig» aven eller annen ne mann har et tvert vesen verdenskrIgen og ble okku- mentalt er at det aldri ble 
t' t ? i seg selv, men er en meget I pert av tyskerne. Naturlig- fattet noen beslutning om å 
Jenes emann. . " I bra kar, som ikke har tenkt vis savner man i disse of- gå i land mot motstand fra 

Det samme gjaldt vel de nye kapItulasJonsa,:taler. man på å gjøre noe galt og opp- fentliggjørelser noe ganske norsk og svensk side. Det 
hadde undertegnet i London med USA, StorbrItanma og tre på noen uhøflig måte. vesentlig, nemlig opplysnin- man håpet, var tvert om å 
Sovjetsamveldet. De var «fortrolige» helt til 1950 da man Det var en av de saker jeg ger om hva British Secret oppnå norsk og svensk sam
vel hadde fått dømt de politiske motstandere. Først da opptok i forbindelse med Service foretok seg i samme tykke. En landgang under 
«lakk» de frem. disse spørsmål.» forbindelse. Det er nemlig kamp ble' aldri sanksjonert. 

som alle vet også en side av Så kom den tyske admiral 
Og fortsatt finnes det «fortrolige» dokumenter som in- ,. .......... __ .. __ ########_ britisk utenrikspolitikk. Raeder med sin forutsigelse 

gen har «lekket» om ennu. Det mest kjente er kanskje Dødsfall En av de store norske le- av at de allierte på ett eller 
den militære undersøkelseskommisjons innberetning, som gendeforsvarere, Olav Riste, annet tidspunkt - om ikke 
har vært «fortrolig» nå i et kvart århundre. Gud vet hvem .,.,..,.-.,..,..,..,. .. _ ...... .,.,..,. .... ,.- skal nå efter hva VG med- før, så iallfall siden - ville 
som har stemplet den med «fortrolig», men virksomt har Påny har en meningsfelle deler dra til London for å gå til aksjon, og at det var 

og trofast venn, den tidligere studere disse nye regjerings- om å gjøre for tyskerne å 
det tydeligvis vært. Og ingen Borten har dukket opp i den politimann Håkon Austvoll, dokumenter, skjønt hva han komme dem i forkjøpet. 
sammenheng. Narvik, vandret bort (20. skal der må da gudene vite Så enkelt var det altså i 

net skumles som kjent om at det også ligger meget februar). Han ble 82 år gam- eftersom han allerede har herr Ristes øyne! Jevnfør 
annet rart og vesentlig i den store «fortrolige» sekken, mel. låst fast sitt standpunkt i briten Ralph Hewins rede-

d b ·t· k . t I hele sin tjenestetid og i «motboken». På bladets fo- gJ'ørelser i FOLK OG LAND. det antydes hemmelige avtaler me rI IS e ms anser om 
all sin ferd ellers var Aust- respørsel slår han da også Ellers sier Riste at han 

å godta en britisk okkupasjon i 1940, beviser på spionasje voll pålitelig, ærlig og ar- allerede før avreisen fast at med «størst spenning» ser 
og samarbeide med vestmaktene som gjør Quislings poli- beissom, en mann hvis lede- det nok ikke foreligger «sen- frem til å gå løs på «doku
tiske samtaler i Tyskland i 1939 til de reneste bagateller, tråd det var å hjelpe sine sasjone11e nyheter». Dog VG mentene fra juni 1940 og 
og meget. annet. medmennesker. Gjennom vil ha trøst og sikkerhet al- året ut. Det er på dette tids-

Dertil kommer da en lang rekke dokumenter og arkiver alt trodde han på det gode lerede straks og spør: punkt den norske regjering 
i livet og kjempet ufortrø- - Det spørsmål som for tar sete i London,' og sam

som har vært så «fortrolige» at de simpelthen har spor· dent for det vi alle trodde folk flest står som det mest arbeidet med de allierte be-
løst forsvunnet og ingen lenger vet h vor de befinner seg. på dengang: Orden, Rett- interessante, er om de fri- gynner å fungere.» 

Rent bortsett fra at selve samtidshistorien jo er under- ferd, Fred. gitte dokumentene gir støt- Vi synes absolutt det er 
slått, fordi politiSke rettssvikere har stemplet den som I 1945 ble han som så man- te til nazi-legenden (!) om påkrevet for både Riste og 
«fortrolig». ge andre kastet på gaten og at den tyske invasjon var andre medhistorikere av 

o • o å f f d l bl t de kronene han hadde spart en «hjelpeaksjon» for å for- Skodvin-skolen å studere do-
Det er altsa Ikke sa rart at det r r or er e se an par- f Id d . I hindre alliert angrep på Nor kumenter, så VI' kan bare . - - . ått . 't sammen or a er ommen I -

tIpolitIkere over Bortens «lekkaSJe». Han m e JO VI e strevsomt arbeide ble bru- geo Det heter i pressemeldin- hilse innsatsen med glede. 
at underslag av sannhe!en og d~ faktiske kjennsgjerninger I talt tatt fra ham av de~ som ~ene at bl. a. Churchill gikk I Men efter å. ha sett for
hører til dagens orden l kongerIket Norge og at det natur· har programfestet å kjempe Inn for å sende .. tr.oppe.r håndsfortolkmngen hans av 
ligvis må være «fortrolig» og ikke røbes for et troskyldig for trygghet i arbeidet og «forkledb som frIVIllIge til de første dokumentene som 
f Ik for det arbeidende folk i han ikke engang har sett, 
o. . . . . samfundet. gode venn og den prektige tør vi tro resultatet av gran-

Så fremtIdIg ~år politIske gyngehester av typen Borten Vi som kjente Austvoll vil hedersmann hvis ære ingen skingen kan bli noe tvil-
holde seg på meIene. alltid minn~s ham som den kunne anfekte. O.B. somt? 
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IIIDI!': 4 FOLK OG LAND 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: Per Borge 

Men nye slekter fødes! der korp og daude gol 
og nye heimar reiser seg av gruset, 
og borni spring pJ tun att og tindrar iso! 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

Folkefiendene 
Den som engang har opp

levet Ibsens teaterstykke 
«En Folkefiende», har fått 
en grunninnføring i to dia
metralt motsatte mennes
ketyper: Liberaleren og Ene· 
ren. I stykket står den libe
rale bredbent og gapende 
med hele den villedede 
«kompakte majoritet» i ryg
gen. Eneren er villig til å 
ofre materielle goder for å 
fremkjempe sannheten. Han 
står steil og full av forakt 
midt i den blodtørstige mas
se. 

den mest åndsforlatte de-I asiaters skjebne. Dette «pro
mokratisme. Derfor våger blem» har vært behandlet 
man seg ikke inn i disku- her tidligere, men jeg vil li-

Disse to mentalitetsretnin
ger har gitt seg uttrykk i -
hver på sin side - flere for
skjellige politiske tankebyg
ninger. De siste dagers skrik 
mot såkalt «høyreradikalis
me» blant studentene min
ner oss igjen om liberaler
mentaliteten. Der dukker 
opp noen sølle veggaviser og 
«Folk og Land»-eksempla
rer på Studenterfabrikken 
på Blindern, og plutselig 
myldrer liberalerne frem 
fra sumpen og skriker: 
Møkk! Det er nemlig den 
kompakte majoritet som 

sjon med høyreradikalerne, 
man bare setter seg selv
hypnotisert ned på baken og 
jamrer skjellsord. Når «Uni
versitas»-liberaleren deri
mot møter SUF innlater han 
seg i diskusjon. Han er igjen 
kommet ned på eget nivå. 

Nok en konkretisering av 
det som her behandles fikk 
vi for en tid siden i en kro
nikk i «Dagbladet». Der gikk 
en av bladets fast tilknytte
de hoffnarrer til felts mot 
den engelske antropolog 
Robert Ardrey. Denne har 
som kjent kommet med 
godt underbygge de hypote
ser om at de forskjellige 
menneskeraser har utviklet 
seg fra ape til menneske på 
forskjellige tidspunkter. 
Noe som selvfølgelig (gud 
vet for hvilken gang) tilin
tetgjør liberalernes likhets
illusjoner. Dagbladkronikø
rens løsning på dilemmaet? 
Enkelt og altså liberalt: For
skeren og hans resultater 
må ties ihjel, «av hensvn til 
demokratiet»! ARIUS 

hol~er t.H huse i organet I Stakkars asiater! 
«UmversItas», og vel·funder· 
te fascistiske meninger med I den senere tid har avise
vitenskapelig dekning er I ne hatt spaltene fulle av 
selvfølgelig meget verre enn sorg over de stakkars afro-

HARTWIG SINGER: 

Den totale nasjon? 
Europeisk nasjonalisme og åpningen fremover 

v. 
2. Den Objektive Virkelighet 

kevel klippe dette fra Aften
posten for 4. januar 1971 i 
spalten «Brev til redaksjo
nem>: 

«Jeg ønsker alle asiater, negre 
og andre som kommer for J gjø
re en ærlig arbeidsinnsats hjerte
lig velkommen til Norge, og 
jeg hJper de vil inngå tilstrekke
lig mange ekteskap med nord
menn slik at de kommende ge
nerasjoner vil bli vant med og 
'l/il akseptere at ikke alle er så 
«lyse og fagre» som det ariske 
forbilde. På den måte kan vi 
kanskje bli kvitt de «hitleriske» 
oppfatninger om raserenhet og 
raserangstige. 

Geir Bjørnholdt.» 

Dette må vel være bunnen 
når det gjelder sympatier
klæringer for fremmedarbei
derne og våre andre prote
sjeer? 

Horst 

Oan na:ngivell'in 
og såda:nt anell'e 

Et tilfelle av «angiveri» 
sakset fra «Milorg.·Posten» 
(Organ for hjemmestyrke· 
ne iD. 13) av 30. september 
1945. Der kan man lese at 
en ung kvinne tilhørende 

(Forls. side 8) 

Mexico var det et politisk 
viktig øyeblikk da sorte 
USA-seierherrer hevet knyt
tenevene for å vise solidari
tet med sin rase. Gjennom 
en «historisk avgjørelse» i 
1954 slo den amerikanske 
høyesterett fast formelen 
«separat but equal» (dvs. at 
raseadskillelse ikke er i 
strid med likhetsprinsip
pet) og nu vender den unge, 
svarte selvbevisste genera-

RASERENHET I om den adskilte utvikling. sjon tilbake til dette prin· 
Til tross for alle motsatte Ennu forhindrer den råden- sipp: Bare en autonom rase 

påstander har de store raser de utopisme realiseringen av kan garantere likhet og rett
frem til i dag holdt seg reIa· denne ide, men de nesten ferdighet. Annerledes for· 
tivt rene. I kjerneområdene regelmessige og eskalerende holder det seg med graden 
til europidene, mongolidene rasekriger med all deres av blanding mellom under
og negridene har blandin- brutalitet, turde i nær frem· raser, f. eks. mellom nord· 
gen med fremmede bestand- tid fremtvinge at virkelighe- iske, faliske, østbaltiske, al· 
deler vært minimal. På den ten blir akseptert og de na- pine og dinariske europider. 
annen side finnes brede geo· turlige politiske konsekven· Her er oppblandingen kom
grafiske soner hvor rasene I ser tatt til følge. met så langt at eksistensen 
alt i gammel (India, Ara- Det er derfor på ingen må· av ublandede individer er en 
bia) eller i ny (Latinameri- I te latterlig når i dag en ung I stor sjeldenhet. 
ka) tid har blandet seg. En I sort professor ved San Jose- Derfor måtte selvfølgelig 
blanding i våre dager avteg- Universitetet i California I en teori som den nasjonal
ner seg i Nord-Amerika, kommer til undervisningen sosialistiske, som hevdet be
selv om klartseende neger· iført leopardfell, spissbart I vareIsen og førsterangen til 
førere og hvite segresjon- og de svarte panteres barett. den nordiske rase, støte an 
ister forsøker å spre tanken Og under Olympiaden i mot virkeligheten. På den· 

LØRDAG 20. MARS 1971 

KAMPSANGER FRA DENGANG: 

19. 

Her er en av de mange hirdsanger som ble laget den· 
gang. Som en gjennomgangsmelodi i alle disse sanger 
går det igjen å kjempe idealistisk for ikke bare bevegel· 
sens Fører, men først og fremst naturligvis for Norge. 

Du uose Hirtl 

'*"!JU J IJ r lp ~Wj) J IJ J 
t:DI1 un·ge Hird.dill fram-tid er arv av 

'dl, J J lO i li J IJ ; IJ r lp ~ rIr r I 
o' dels· jord. I deg og l • d'ill sam· tid det 

,d" r r IJ ftJ I; l ItJ Il J la r lp Il tI 
uy' e Nor·ga bor. I kam·pen fram du stev·ner 

, d,,) J IJ a I r -r I & -I P Ii:t IJ *) II I 
_ med flag.get for din 'stand. Gi alt h\ad du 

.-
~, J J IJ ; Ir rir . -r Irr I r I p t:41 

kan og ev· Der for diD Fe - rer og djtt land. -

av hva jeg dengang skrev. 
Jeg protesterer mot at 

Herr redaktør. sangen er blitt tatt inn i .avi-
Jeg er blitt oppmerksom I sen og foruts~tter at aVIsen 

på at det i Deres avis for I ved. en note tll nærværende 
20. feb. ;1971 er tatt inn en notl~ bekrefter ~t sangen er 
sang som jeg skrev under I tatt mn uten mItt samtykke 
okkupasjonstiden under tit-lOg som de~ freI?går av f<?r
tel: «Fram mot frontem>. anstående l stnd med mItt 

Fra Anders Underdal 

Denne sang er tatt inn i ønske. 
avisen uten mitt vitende og Jeg benytter samtidig an
min vilje. ledningen til å få meddele 

Jeg er ferdig med mitt for- at j~g heller ikke i and!e 
hold fra krigstiden og jeg forbmdelser . øn~ker mItt 
ønsker ikke at det nå skal navn omtalt l aVIsen. 
skje noen offentliggjørelse Ulnes, den 8. mars 1971. 

ne måte fikk også motstan· 
derne av enhver seriøs be· 
fatning med raseproblemet, 
gratis skinnargumenter opp 
i fanget og disse benyttet de 
til å forkaste all vitenskape
lig behandling av temaet, og 
til å stemple alle politiske 
konsekvenser som farlige. 

Enn videre betød de NS
nordiske teorier i sin prak
sis en nesten uoverskuelig 

Anders Underdal 

* 

Selvsagt bekrefter vi gjer· 
ne at vi ikke hadde noen 
spesiell tillatelse fra Anders 
Underdal til å ta inn nevnte 
kampsang fra dengang, og 
skal sant sies så har vi hel· 
ler ikke bedt noen av de 
andre forfattere av kamp
sanger om slik tillatelse. 

fare for substansen i den Vi beklager at dette synes 
hvite rase i og med at den å ha skapt vanskeligheter 
på en kunstig måte splittet for Underdal, men det falt 
opp de europeiske folk (og- oss ikke inn' at hans omgi· 
så innenfor hver enkelt na- velser eller andre var ukjent 
sjon). Særlig tragisk var be· med hans «unasjonale» for
handlingen av folkene i 0st- tid. Sangen var hentet fra 
Europa, deres europide en offisiell sangbok fra den· 
kraft og dynamiske kamp-I gang og var skrevet for og 
vilje ble knekket av under- beregnet på offentlig frem-
mennesketeorien. føreise. 

Verdenshistoriens største I Red. 
europeiske borgerkrig brag-I 
te triumf og verdensherre- ----------
dømme til to randmakter I Tannlege 
som på .lang. sikt ikke vil M ART I N KJE L D A A S 
komme tIl å KJennomføre en . 
ny og realistisk nasjonali. Karl Johansgt. 23 - IV, ulv. 
tets- og raseordning. Telefon 334900 

(Forts.) I ,.", .. ,,.............,. ..... ,,, .... , ...... 0#<4 
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Charles AI Lind'bergh utgir sine dagbøker! «Många ha skrivit historia, 
I :-m_e_n_f_å_h_a_s_a--:~ån!aan:.~!e=~ ~r, Amerika tapte likevel annen verdenskrig, sier han 

Churchill ba om amerikansk godkjennelse av invasjon i Norge før tyskerne okkuperte landet Nordiska Rikspartiets le- . eller har sett, honom som 
der Goran Assar Oredsson I gudagestalt, eftersom de in

mann i Kongressen erklærte er en utrettelig arbeider i I te erkanna honom samma 
at slike avsnitt i boken gjor.- den svenske vingården. i ratt som andra manniskor, 
de det tydelig at Lindbergh Fra intet har han bygget det vill saga att inte vara 
fortsatt var tilhenger av den opp en bevegelse som ef- fullkomlig. 
nasjonalsosialistiske doktri- ter alle presseomtalene å Och jamfOr man Hitler 
nen om «rasemessig» over-I! dømme iallfall må foruro- med hans samtida, så skall 
legenhet. lige de gamle partipolitike- I man finna det var få miss-

Oberst Lindbergh (tilv.) sammen med general Whitehead 

Selv har vi ikke lest Lind- I re. Ikke alltid er vi enige tag han begick i tanke på 
berghs omfangsrike krigs- o med Oredsson, men hans vad han hann utratta och 
erindringer ennu, men Hein- synspunkter er interessan- iklada sig. 
rich HartIe, kjent tysk publi- te og hans personlige inn- Betank: 
sist og medarbeider i DEUT-1f sats for det han tror på Hitler grundade sin natio-
SCHE WOCHEN-ZEITUNG,. imponerende. nalsocialistiska ideologi. 
skriver i nevnte blad at han' Ikke minst har Oredsson Han over tog ingen fardig 
ikke kan finne noe bevis for følt seg kallet til å tre opp ideologi eller filosofi så som 
den siste påstand. Man må mot alle angrepene på den marxistiska statschefer av 
da ha for øye at Lindbergh døde Adolf Hitler som ikke idag jorden rundt. 
ikke fremstiller sin nåværen- kan forsvare seg. Det sy- . Han fOrde sin ideologi till 
de oppfatning, men offent- nes vi er tappert og be- seger som kampens ledare. 

Fremdeles er det norske såkalte samtidshistorikere som lliggjør sin dagbok hvor han undringsverdig forholdene Som revolutionaren och det 
iherdig fastholder at den tyske okkupasjon av Norge var dømmer ut fra forholden~ tatt i betraktning. gamla systemets fiende. 

. . dengang. Men nettopp den Og sannelig skal han og- Efter hans nationalsocial-
et brutalt og uberettIget overfall, mens de når det gJelder ligger også den samtidsllis- i så få slippe til i FOLK OG istiska rorelses seger 1933 
de britiske planer, som jo ikke lar seg benekte, hevder at I to riske verdi av dette verk.: LAND med sitt syn. Han, fick han iklada sig natio
det riktignok forelå slike planer mot Norge, men at de Den verdenskjente ameri- i har sendt oss denne artik- nens ledare och statschef. 
ikke skulle gjennomføres uten med norsk samtykke. kanske oseanflyger er jo en' len: En uppgift som skiljer sig 

Dette siste er åpenbart vrøvl. Det var ikke av hensyn til av de få prominente ameri- mycket från agitatorns och 
våre blå øyne at britene nølte det var av hensyn til opini- k~knt~re som.tthar fOPPhl~Vtet Bocker om Adolf Hitler revolutionarens uppgifter 

. ' VI 1ge avsm av or IS 0- utkommer numera ,som på och sinnelag. 
onen l USA . t'l dk' . rien I. annen v.er ens rIg i løpande band. Man kan Han gavs sex fredsår och 

«Kennedy (i 1940 amerikansk sendemann i London) og sto l person~ll? kontakt! gladja sig darover, dlirfOr på de åren ledde han en av 
berettet at Churchill noen uker før den tyske innmarsj i med førende ~olItI.kere den-I att det bevisar, att den man varldens storsta folk och 
Danmark og Norge gjennom ham hadde latt spØrre hos gang. ~ans ermdrmg~r om-I en hel varld gick i krig mot nation från fUllstandig van
Roosevelt om USA ville understøtte en invasjon i Norge.» fatter tIden fra 1937 tIl 1945 inte alIs dog - som det makt till varldsmakt! Upp-

og .han beretter? so~ han I overmodigt hette _ med sin byggJ:l~.d§..yerl.{etJlaIl åstad-
Goran Assar Oredsson: skrIver: «-:- - l bev.1ssthe- ideologi i bunkeren i Ber- kom ar idag monstert fOr 

Det er Charles A. Lind-I «amerikanske jøder hadde 
bergh, som skriver dette i trukket USA inn i annen 
sin dagbok for 29. novem- verdenskrig.» En jødisk tals
ber 1940. Dagboken er nylig 

ten om at Jeg tok del l en av lin' många stater, fast de lOgn-
de største kriser i verdens- . aktigt sagas vara marxistis-
historien.» I halvoffisielt Men det finns ett aber, ka och leninistiska tanke-

r Forts. side 7) och det ar lasarnas uppfat- gångar. 

utgitt i USA under titlen 
. «The Wartime Journals of ALEXANDER LANGE: 

ning av kritiken som fOres Så kom andra varldskri-
- fram mot Tredje Rikets t k h" k Il "h ". ge , vars orsa er ar s a F? rer. Allt for m~,nga av fOrbigås, men som tvingade 

fo~fattarna skyller sme ~gna Hitler till en ny roll att 
m1ssl~ckanden och brIster axla. Rollen från fredsfurste 
på HItler och folk som' «gav I,och statschef till rollen som 
upp» .. ~945 ~~nn~ i .bockerna statschef och krigsledare. 
SIg sJalva :.attfardIga~~ och Som sådan fOrde han sitt 
utropa: «Las Speer, dar ser folk och rike mot de storsta 
Du», - - «Se .~u sjalv vad segrar varldshistorien skå
Rosenberg avsloJar - osv.» dat. Anda tills det overmak
Och så satta dessa fOr~det- ten blev fOr stor Han fick 
tingar gloria;n ~å hjassan bara både rollen ~om seger
o?h tyc~a ~.lg sa bra och herren, och fOrloraren. 

Okkupasjonstidens 
likvideringer 

Charles A. Lindbergh» (Har
courth Brace Javanovitch, 
New York) og det er synd 
å si at utgivelsen har gått 
ubemerket for seg. Boken 
tegner til å bli en av de sto-I 
re bestsellere og man kan le-
se i «JUdisch~ .Allgemei.ne» ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove 
om oppr~rt kr?tI~k fra «Inn- forbrytelser som THE ESTABLISHMENT har nektet å under-
flytelsesnke JødIske orga- '... 
nisasjoner.» Dette med «inn- søke I offentlig-rettslige former. 
flytelsesrikdommen» betvi
ler vi naturligvis ikke. Det 
som kritiseres er at Lind
bergh skal ha hevdet at 

Lindbergh i 1939 

EN FORTEGNELSE MED ENKELTHETER 

Dette hører til de krimi
nelt ansvarsløse handlinger, 
hvor tyskerne med hjemmel 
i repressalieinstituttet kun
ne ha latt uskyldige mennes
ker blø. Det er langtfra en 
patriotisk handling, men 
sansynligvis inspirert a v ele
menter som - på bakgrunn 
av okkupasjonens rådende 
forhold - umulig kunne vil-

. le folkets vel, men ville erte 
tyskerne til gjengjeldelse 
som kunne skape hat! 

60. Eker --.- gassverksjef og 
NS-lagfører i Ålesund 

Ble brutalt myrdet like før 
jul 1944, på Borgundvegen 
på vei til sitt arbeide. Mord
ordren gikk ångivelig ut fra 
LONDON. Eker var helt u
skyldig og en fremragende 

yrkesmann, noe som litt et
ter ble innrømmet av ordre
giverne til mordet. Gjer
ningsmennene var fra Åle
sund. Oppskriften den gam
le kjente: Snikskyting fra 
bil. Ekers hustru ventet ett 
barn umiddelbart etter u
gjerningen. (Kilder: Bl. a. 
Sunnmørsposten 26. 1. 1945, 
o. fl. priv. brev fra f.f. Ta
raidsen. Denne saken rum
mer ellers mange råtne de
taljer uegnet for trykken. Se 
også Fritt Land 15. 12. 1944.) . 

61. Moe, Faste Svendsen, 
hovedkasserer i bykassen 

Oslo 
Fritt Land, nr. 112, 15. des. 

1944 meddeler at (<<angi
ver») Faste Svendsen Moe, 

(Forts. side 8) 

gJ~rt sa ~att genom att Jag frågar: VEM! ! skulle 
«tan.kt om».. " "ha begått større misstag an 

Vagar na;gon havda for- Hitler? Och VEM!! skulle 
svar av HItler och veder- kunnat axla samma uppgif
lagga den varsta kritiken av ter som han - utan att be
honom, s~ hojtas det, att gå några misstag alIs?? 
man ser Hitler som Gud Fa- Nar vi således satta oss 
der sjalv, .att man ar blind och lasa de många backer
och fanatIker och mycket na, som anklaga Hitler och 
anna~. ".. fOrfattarna rattfardiga sig 
Tvar~ om, ar ~et JU de sjalva, må vi betanka: 

som missunner HItler de be-
1. Hitler har ingen chans att 

fOrsvara sig. 
2. Hade han segrat, så hade 

samma fOrfattare tavlat 
om lovord kring honom. 

3. I kritiken mot Hitler so
ker man rattfardiga sig 
sjalva och sina egna 
misslyckanden. 

4. Ingen tysk har annu fOr-
o mått axla Hitlers mantel 
och utrattat detsamma 
som han. 

(Forts . .ride 8) 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 20. MARS 1971 

Hva Ralph Bewins skrev - I]øssingenes Speer - -
(forts. fra side 1) I Herr Wiker svarte: «Det. To av professor Skodvins (forts. fra side 1) I terskapet understreket enda 

gjengir vi den her uavkortet er temmelig klart at vi må I egne elever ved Historisk Men, la oss se litt nærme- sterkere enn resten av sær
i oversettelse. Det kan være ha hjelp av kvalifiserte hi- Institutt ved Oslo Universi- re på hva Speer sa. Hitlers, domstolen: «Lagmannen og 
all grunn til det også fordi storikere for å komme til- tet har vært modige nok til. skyld i jødedrap ønsket han· domsmann Belle finner at 
den samlede norske presse bunns i denne sak (1940- å protestere mot politiak-· naturligvis ikke å betvile på· tiltalte etter det kjennskap 
betegnende nok ikke har kapitulasjonen), men hvilke sjonen. bakgrunn av suksessen med han må ha hatt til jødebe
kommentert den - bortsett «kvalifiserte historikere» Sluttelig har, i mangel av memoarene, så forklaringen I handlingen i Tyskland, og
da fra det perfide angrepet vet jeg ennu ikke.» noen definitiv og overbevis-. på at Hitlers protesje Speer så har vært seg bevisst at 
i VG. Her er artiklen: Det har lenge vært uttrykt ende historisk enighet i Nor- intet visste var «at et av flere eller færre av jødene 

«Nå da så meget av krigs- bekymring i norske masse- ge om beskaffenheten av grunnprinsippene ved Adolf ville bli ført i døden (uthe
tidshistorien skrives om medier over professor Skod- 1940-kapitulasjonen, upåvir- Hitlers autoritære regime vet av oss), når han satte 
igjen av britiske autoriteter, vins akademiske fremgangs- ket av statsengasjerte juris- var at de forskjellige bare sin aksjon mot dem i verk. 
unge og gamle, er det rik- måte i forbindelse med den ter eller politiet, en prøve- ble orientert om spørsmål De stemmer for at tiltalte i 
tig at de får kjennskap til omstridte kapitulasjon - i sak om dette ømtålelige em- som hadde tilknytning til dette punkt dømmes etter 
en ekstraordinær utvikling i sine bøker og i rettssalene. ne blitt lagt frem for den deres eget «fagområde». straffelovens § 239 (drap el
Norge nylig med hensyn til Hans doktoravhandl. «Stri- europeiske menneskerettig- Vi beveger oss så over til ler medvirkning til drap).» 
denne viktige studiegren. den om okkupasjonsstyret i hetskommisjon i Strasburg den norske jøssinglegenden, Speer visste ikke at jøde-

Sir Llewelyn Woodwards Norge fram til 25. septem- 25. september. som rent generelt mere enn ne ble «ført i dødem>, men 
sterkt forsinkede utdrag av ber 1940» (Oslo, 1956) nev- antyder at NS-folk hadde Quisling skulle ifølge lag-
de britiske kabinettsdoku- ner for eksempel ikke kapi- Det historiske spørsmål noe ansvar for og kjente til mann Solem og hans med
menter for 1940, David Irv- tulasjonen. Dertil kommer er arten av den kongelige «den endelige løsning», og domsmann altså vite det_ 
ing om Convoy PQ 17 og at han i «Mellom nøytrale og norske eksilregjerings sam- som rent spesielt anklager Kommentar overflødig. 
snart hans biografier over allierte» (Oslo, 1968) feil- arbeide med Storbritannia Quisling for medviten og Dette sa altså den høye 
Hitler og feltmarskalk Er- siterer forsvarssjefen, gene- fra 10. juni 1940 - senere jødedrap. rett efter at to jødiske vitner 
hard Milch, Correlli Bar- rai Otto Ruge, som var blitt med De forente Stater og Om Quislings forhold an- til og med hadde erklært at 
netts alminnelige militær- overlatt å ordne med kapi- Sovjetsamveldet - frem til fører lagmannsretten at de før de ble sendt til Tysk
historie, og spesielt Martin tulasjonen da den konge li- og innbefattet «befrielses»- «Retten antar at tiltalte ik- land ikke kjente til den 
Gilberts neste bind av den ge norske regjering gikk i perioden (8. mai-l. novem- ke har vært seg fullt bevisst skjebne de gikk imøte. Leo 
offisielle Churchill-biografi, britisk eksil 7. juni 1940, i ber 1945). Det juridiske (uthevet av oss) at jødene Eitinger ble således spurt 
vedrører alle Norge i. en den retning at han antydet spørsmål er hvorvidt Norge ved den aksjon han satte av aktor: «Var disse ting, 
viss utstrekning, stor eller at Norge (som stat) forble som stat var «i krig» efter igang ville utsettes for å det som foregikk i Tyskland, 
liten. Det er derfor ønskelig krigførende, mens Ruges juni 1940, slik det alltid har miste livet, da en den gang alminnelig kjent blant jøde
at det stadig stigende berg proklamasjon 9. juni bare vært hevdet offisielt her, ikke hadde det kjennskap til ne her i 1942?» og hertil 
av norsk dokumentasjon og erklærte at «nordmenm> trass i akademisk tvil som tyskernes behandling av jø- svarte han: «Nei, det visste 
skrift om Norge 1940-45 fremdeles kjempet på andre til nå ikke har sloppet gjen- dene i gasskarnmere o.l. som de ikke.» 
blir studert grundig - trass fronter - en fin, men av- nom til befOlkningen eller en senere har fått. Men like-
i sprogvanskelighetene - og gjørende forskjell. Enn vide- skolebøkene. vel var kjennskapet til tys- Men Quisling skulle altså 
i sammenheng med det råd- re gjentok professor Skod- Videre er det juridiske kernes jødeforfølgelse alt på vite det som ikke engang 
ende norske akademiske kli- vin blankt under den nye spørsmål hvorvidt slike det tidspunkt så utbredt, at Speer visste! Selv forklarte 
rna. Dette er, mildest talt, rettergang mot tidligere prominente nordmenn som retten finner at tiltaltes for- han under rettssaken at ar
foruroligende. Gestapo-sjef Hellmuth Rein- avdøde høyesterettsjustiti- hold må bli å straffe etter restasjonen av jødene var 

3. september kringkastet hard, i Karlsruhe (21. .sep- arius Paal Berg, avdøde kir- straffelovens § 233 (uakt- en tysk foranstaltning og at 
statsadvokat Håkon Wiker tember, 1970) at det Ikke keprimas, biskop Eivind somt drap).» han ikke kjente til at de var 

f lå H t 'l d å bksendt til Tyskland før etter-
over det nasJ'onale kring- o.re noen total kapitula- Berggrav, og deres feller er 1 er a emer e at 

b b d t · l tt 'kk Q' på, da statspolitisjef Mar-
kastingsnett at massivt do- sJon - ar~ .e~ mel. lom. den egikk lovovertredelser ved e JO sel e var UlS- thinsen fortalte ham det. Jø-
kumenterte avsløringer av norske 6. dIVISJon (mntIl da å opprette Administrasjons- ling som satte igang noen 

d k å k . t· d dene ble sendt på samme 
statshistorikeren Sverre un er ommando av den al- r det for de okkuperte om- a sJon mo Jø ene, men o 
Hartmann vedrørende be- lierte kommandør, Admiral råder (15. april til 25. sept. den tyske Okkupasjonsmakt, mate som tyskerne sendte 

L d k d h .. '1 arresterte nordmenn avsted,. 
skaffenheten og følgene av or Co~ & Orrery) og 1940) og hvorvidt major som un er envlsmng tI at 
kapitulasjonsavtalen 10. ju- tyskerne 1 Nord-Norge. Vidkun Quisling begikk høy- den hadde ansvar for opp- ~fe d:~r~~jte~~~rU~~n~! ~~~ 
ni 1940 mellom den norske Hans standpunkt har forræderi ved å søke en lig- rettholdeise av ro og orden k t d d t t f . noen innflytelse. Når norsk 
og den tyske overkomman- fremkalt et kraftI'g sammen- nende modus vivendi under reve em epor er or m-. t .. P l t politi deltok, så var det for-
do ville bli efterforsket av støt med hans hI'storl'ekolle- sm annen regjering (1. feb. ernermg loen som po en-

9 . 11 f' dEf di politiet faktisk sto under 
den norske påtalemyndig- ga Hartmann, og derav poli- 1 42 til 8: mai 19~5), og det Sle e len er. n remgangs- tysk kommando og samar-
het. (Aftenposten, 4. septem- tiefterforskningen. saml?e n~r det gjelder hans måte som ble brukt av alle beidet direkte med det tyske 
ber). Denne efterforskning ytterligere aktualitet om- tallrIke tIlhenger~. . de krigførende makter, jfr. . . 
skulle ledes av politiadju- kring dette emne er skapt. Begge sp~rsmal komplI- interneringen av Mosley-fol- polItI. Det 1?le senere oPI;>
tant T. Haukenæs fra krimi- ved den forestående utgivel- seres. ytterhg~re. ved den kene i Britannia m.v. ,lyst ~a~ at Jøden~ ~kulle tIl 
nalpolitiet, ble det videre, se av den 588-siders «Quis-I m~s~Iske for~vmm~g av det Når det i dommen tales I en JØ?-Isk kolon~ 1 Polen, 
meddelt neste dag. Iling Rosenberg og Terbo- orIgmale kapltulasJonsdoku- om «dette tidspunkt» i for- ~m~en Jeg ~ar al<;lrI hatt nc~en 

26. september avslørte det ven;> (Stuttgart) av profes-I ment fra statsarkivene i -47, bindelse med kjennskapet Ide om oS lIke tmg som Jeg 
I under hø d kt t f til en tysk J'ødeforfølgelse, hører n. a.». . . norske sosialistiske ukeblad, sor Hans-Dietrich Loock y epun e av« or- Det d k t A l 

Aktuell at riksadvokat L. J.I som ble utførlig anmeldt i I ræderi»-sak~ne, og riksarki- som i denne sammenheng . Jø IS e VI ne, S;18. 
Dorenfeldt hadde «gitt grønt Der Spiegel 7. september, varen, Dagfmn Mannsåker, må likestilles med organi- ~. HI.rsch, hadde forøVrIg 1 
lys» for politiefterforsknin- med fyldig gJ'enlyd i Norge, I leter nå efter det. Den 25 år sert anslag mot jødenes liv, SItt ,vItneprov bekreftet det-

ga ltf d t t så bør en merke seg at de- te SIste, for også de norske 
gen. Det har senere ikke blitt innbefattet den nyhet at·. m e .r~ppor ra en s a - portasJ' onen av de norske, v. akter hadde sagt ham. at 
dementert. I hans inspirasjon i arbeidet lIge m~h.tære undersøkelses- d k 11 d t l P 

Disse muligheter har na-. ingen annen var enn den kommISJon, som man al- jøder foregikk i 1942. Og da Jø ene s u e sen es 1 0-

turligvis vakt landsomfat- lomstridte professor Skod- ~ent mener bekreft.er to!a- skulle altså Quisling ved å len. . . 
tende oppstyr. Hartmann I vin. hteten av 1940-kapltulasJo- efterkomme okkupasjons- Og det kan JO forøVrIg de 
har beskrevet efterforsknin-: Det har blitt påpekt i nen, er fremdeles «top sec- maktens krav ha utlevert av våre. les~re som hadde 
gen som «et angrep på hi- norsk presse at efterforsk- ret». norske jøder til en organi- nådd skJe.ls ar og ald~r den-

I sert tilintetgjørelse, som ik- gang b~vltne. Alle gIkk ut 
storieforskningen» ~g dette ningen ~v: ?istoriske da!a Som for~atte; av to bøker ke engang jøssingenes sann- f:a at Jødene s.kul.Ie send.es 
syn har stor, men Ikke al- med polItIhjelp og den tIl-lom Skandmavla under kri- hetsvitne Speer kjente til --.:. til en sla~s ny JØdISk nasJo
minnelig tilslutning. knyttede trussel mot drøftel-I gen og som delt~ger i de~ endog så sent som i 1945' nal stat 1 PQlen, selvom 

Opposisjonen har ikke sen av historiske oppdagel-I norske felttog, 1 de «fn Men ikke nok d d tt . krigsforholdene vel gjorde 
blitt mindre ved herr Wi- ser, med profesjonelle kom- nordmenns» aktiviteter i l S"'" me de e, en form for internering nød-
k o ø Ol t t h t k l'f' St kh l . agmann mem og oms- . ers svar pa sp rsma e om men arer av øy va 1 Iser- ~c . o m, befrIelsen,. og mann BeIle ville ha medvi- vendlg. Ingen drømte om 
hvorvidt myndighetene og te historikere, slike som QU1slmg-saken - som Jour-·I noen organisert tilintetgjø-
politiet har til hensikt å sø- Sverre Hartmann, betyr en nalist - føler jeg at det er reIse av dem. I den forstand 
ke hjelp hos kvalifiserte hi- unde:gravning av paragraf min plikt å gJøre .mine ikke- post for vestlig demokrati i var vi alle små-Speer'er. Og 
storikere, spesielt professor 100 1 den skrevne norske I norske medhIstorIkere kjent 1970. naturligvis ikke drapsmenn. 
Magne Skodvin (Samtids- Grunnlov, som garanterer med den underlige akade- Oslo, 4. oktober 1970. Like lite som Quisling var 
historie, Oslo Universitetet). ytringsfrihet. Så sannelig! miske situasjon i denne ut-' Ralph Hewins det. 
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LØRDAG 20. MARS 1971 FOLK OG LAND SIDE '2 

I 

- - II b .. ennpunktet - -Charles A. Lindbergh 
(Forts. fra side 2) Alle så nær som a'Ingebjørg! 

d i USA (ifølge siste gallup) dentlig på at det skull~ bli For Austrheim får plutselig 
(Forts. fra side 5) i efter krigen .0. ver e!1's- t' bl d' . d noe ull ut av alt sknket. beskjed fra sitt parti om at 

oppdrag og med amerikan-' krig). J.eg kan Ikke bebreIde er mo mn an mg l en M å vel kan man godta stor-
d . k k' P' d I en s : ske diplomaters vitende ham det når han bere .er europ~ls eng. a o en. an- Femte akt: Bondevik fore- tingsrneidingen, men man 

reiste Lindbergh i 1936 og Frankrike og England lltt ~en sIde ~nske~ 65 Yo hjelp Ilegger forhandlerne et ut- vil straks erklære at uansett 
1939 til Tyskland, som han for mange bekymringe~. Og t~l. Storbnta~l1la, selv med kast til en stortingsmelding innholdet av denne vil par
så besøkte påny umiddel- jeg kan ikke tro at han l den nSlko f<;>r kng.» . om EEC-spørsmålet som de tiet ta opp forslag i Stor-
bart før krigens slutt. Søm nåværende situasjon vil dri- 1. maI 1941 noterer Lmd- Il . t'll t • å dt tinget som vil føre til stans 

b h K · h t en bll'r a e er mns l e pa go a. avgjort motstander av Ame- ve Europa inn i en stor erg: «ngs e s i EEC-forhandlingene. Og 
rikas inntreden i annen ver- krig.» Det kunne bare en mektig og forsterker seg. det fikk Willoch endelig i 
denskrig ble den dengang narr gjøre: Hitler er rik.tig- Folket er ~ot, me~ regjerin standeres makt er stor. Det halsen. 
mest berømte amerikanske nok mystlsk og fanatIsk, gen synes a ha «,?lslet m~l- forbausende fenomen er ik- Og hva man nå enn kan 
offiser nektet å gjøre mili-I men hans handlinger og lom tennene» og a v~re dJe- ke at vi er så nær krig, men mene om Senterpartiets tak
tær innsats av Roosevelt. I ydelser i den forgangne tid ve~sk beslut~et på a føl~e at vi har vært istand til å tiske manøvrering efter å 
de første krigsår fikk han får meg ikke til å tro at han v~18n ?lot kng. Dt;; fleste J~- holde våre stridskrefter så være blitt sparket ut av 
bare lov til å delta i utvik- er forrykt. (Side 74). dIske mteresser star bak kn- lenge tilbake som til nå. samarbeidsregjeringen, så 
lingen av B-24-bombeflyet 3. oktober, umiddelbart. gen. Og de behersker en stor Krigspartiet omfatter den er det iallfall sikkert at det 
ved Ford-Motor-Company, efter undertegnelsen av del av vår presse og kring- amerikanske regjering, den var Høyre som ble sittende 
og senere som sivilpilot å Mtinchener-avtalen møtte kasting og de fleste av våre britiske regjering, jødene og igjen med skjegget i post
fly 50 kampinnsatser mot oberst Lindbergh i den ame- filmer og kinoer. Så finnes størstedelen av presse, kassen, som så ofte før. Der 
Japan. rikanske ambassade i Paris, det også i tillegg de «in.tel- kringkasting og film i dette i gården hadde man nok ik-

I et brev til sin forlegger sendemann Bullitt. Kort ef- lektuelle» og de «anglofIle» land. På vår side har vi mas- ke tenkt seg at aksjonen 
av 18. desember 1969 sam-, ter kom også den franske og de b:-itiske ag~nter, ~om sen av befolkningen. Men mot Borten skulle føre til 
menfatter han utbyttet av ministerpresident Daladier det er tlllatt å ag~tere Ul~n- det er et spørsmål hvor len- Bratteli. Imidlertid slår jo 
sine erindringer med rysten- og skildret for Bullitt og skren~et, o~ de mternasJo- ge folkene kan motstå denne gjerne fals tilslutt sin egen 
de nok å fastslå: «Vi vant Lindbergh sitt møte med nale fmansmteress~r - og flom av propaganda.» (Side herre på hals. 
krigen i militær forstand, Chamberlain, Mussolini og mange andre.» (SIde 481). 545). Naturligvis fikk man efter 
men i videre perspektiv sy- Hitler i Mtinchen. Daladier . Dagen for Pearl I:Iarbor er dette også en sjette akt. He-
nes det meg at vi har tapt berettet: «Hitler I:ar en Lmdbergh fo.rurollget over Amerikanske krigsfor- le landets samlede presse 
den, for vår vestlige sivilisa- overveldende personlIg mag- følgende avgjørende SpØ!S- brytere kastet seg over Senterparti-
sjon blir mindre respektert netisme (definite personal mål: «Hvorled~s k~nne. vart I juni 1945 oppholdt Lind- ets umoral og gråt bitre tå
og er mindre sikker enn magnetism). Goring var luftvåpen o~lvar flate tlllat~ bh' E Sl' rer, l'kke over egne skuffede 
før.» «meget sympatisk og forføy- japanerne a erobre Hawau erg seg l uropa og spe -

Et forferdelig resultat av er over avgjørende evner.» så lett?» elt i Tyskland. I forbindelse forhåpninger naturligvis, 
med de tyske krigsforbrytel- men over den Bondevik som 

at 55 millioner men~esker (Side 86). Han tilføyer: «Jeg er ikke ser som det nå ble meldt om var blitt så lurt og som nå 
på alle fr~nter og hjemme overrasket over at japaner- fra alle fronter skrev han plutselig efter års ørken-
bl~ ofret l annen verdens- Jødespørsmålet ne angriper. Vi har gjennom 11. juli 1945: Det synes umu- vandring var ombølget av 
kng. De beklagelige utskeielser i uker drevet dem inn i kri- lig at mennesker, siviliserte krokodillenes sympati. Nid-

Tyskland, som har fått be- gen. Vi har gjennom måne- mennesker har kunnet syn- kjært berettet denne presse 
Et fryktelig regnskap tegnelsen- . «Krystallnattem> der·søktkrigen.» (Side 561) ke ned til et slikt dyp. Men om «utmeldelser» i Senter-

Og Lindbergh fortsetter: foranlediget Lindbergh til i Om et møte mot krigen så de har gjort det. Det er partiet og naturligvis var 
«For å beseire Tyskland og desember 1938 å besøke Ber- sent som 11. september 1941 oss, amerikanerne, som har det en av dette partis egne 
Japan understøttet vi trus- lin for bedre å lære å forstå beretter han: «Det så ut som gjort slike ting. Vi, som hev- som leverte ammunisjonen: 
lene fra Russland og Kina den tyske innstilling i jøde- om over 80 % av tilhørerne det at vi var annerledes. Vi, Lars Leiro. Han har som 
- de som nå møter oss på spørsmålet. . var med oss, og da jeg had- som klaget over at tyskerne kjent gjennom sitt politiske 
det kjernefysiske område. «Tyskerne synes alle å væ- de avsluttet min tale var i behandlingen av jødene virke, bl. a. som nestleder i 
Det britiske Empire har re antijødisk innstillet, dog isen brutt. Da jeg nevnte at hadde forgått seg mot men- partiet, skaffet seg et fyl
brutt sammen med store i forskjellig grad. Jeg snak- tre hovedgrupper hisset til neskeligheten, vi hadde kesmannsembete og har sitt 
tap. Frankrike måtte oppgi ket ikke med en eneste per- krig - engelskmennene, jø- gjort de samme ting ved be- på det tørre. Og den politis
sine største kolonier og som som ikke var skamfull dene og den Roosveltske re- handlingen av japanerne. ke moral har plutselig over
vendte seg mot et moderert over lovløsheten og uordnen gjering - syntes hele for- Hvor ofte hørte jeg ikke mannet ham slik at han ef
diktatur. Vi tapte den l mil- under demonstrasjonene nY-l samlingen å reise seg og å amerikanske offiserer på ter å ha høstet fruktene av 
liarder av mennesker videre- lig. Men jeg snakket heller gi meg sitt bifall.» (Side Stillehavsflåten slå fast: «De den politiske virksomhet 
gitte genetiske arv. I mel-I ikke med noen som ikke øn-1 538 ). står virkelig lavere enn dy- ikke betalte kontingent til 
lomtiden har Sovjet oppret- sket at jødene skulle forlate rene. Alle sammen fortjen- partiet lenger (fordi en fyl-
tet jernteppet og dermed av- Tyskland, selv om de ikke Forgjeves motstand te å bli utryddet.» (S. 996). kesmann ikke bør drive po-
sperret Øst-Europa. En I var enige i de metoder som En karakteristisk samtale Lindbergh skildrer så litisk virksomhet _ hvis de 
fiendtlig innstillet regjering nå ble anvendt. Efter tysker- hadde Lindbergh 18. septem- hvorledes amerikanerne ik- da ikke hører til på venstre 
i Kina truer oss i Asia. Ver- nes oppfatning er hovedsa- ber 1941 med John Flynn: ke først i Vietnam, men den- fløy naturligvis) - nå of
den er sta?ig ik~e sikker for kelig )ødene ~nsvarlige for «Flynn sa meg at det ikke gang skar papirkniver av fentlig trådte frem og kas
demokratl og fnhet.» (s. 10) den mternasJonale kollaps var tvil om at det var sann- skinnebenene til drepte mot- tet den største stenen mot 

Lindbergh slår tvertimot og revolusjonen som fulgte heten det jeg sa men han standere, hvorledes ameri- det gamle parti. 
fast at Amerikas eget regje- efter krigen. I inflasjonsti- holdt det 'ikke for rådelig kanske soldater fylte lom- Og så har da mannen på 
ringssystem er truet i sin den hadde jødene tilkjempet å nevne det jødiske prob- mene sine med gulltenner gjerdet, Arbeiderpartiets 
demokratiske karakter. Og seg en stor prosentsats av lem. Det er vanskelig for fra falne japanere og hvor- Bratteli, overtatt det borger
rned blikket mot fremtiden eiendommene i Berlin og i meg å forstå Flvnns hold- ledes de valset de japanske lige konkursboet. Det bør 
slår han dystert fast: andre byer, de bodde i de ning. Han føler like sterkt lik ned i jorden med bulldo- ingen misunde ham. 

«I?et er en alarmerende beste h~sene, kjøpte de vak- som meg at jødene har den I sere. «Je~ føleT», skriver Senterpartiet på sin side 
mulIghet at annen verdens- reste bIler og blandet seg største innflytelse blant han, «at mtet mnskrenker vil trass i Bortens «lekka
krig har betegnet begynnel- med de vakreste piker.» dem som driver landet mot seg bare til en nasjon eller sje» og de besynderlige po-
sen til sammenbruddet av (Side 131). krig. Han har sagt det ofte ett folk. Det tyskerne har litiske krumspringene tre 
vår vestlige sivilisasjon.» og han sa det nå også. Han giort mot jødene i Europa frem som det samlende par-

* Motstand mot krigsdel- er helt rede til å snakke om det gjør vi mot japanerne i ti for den voksende skare 
24. september 1938, midt tagelse i USA det privat for en liten grup-I Stil~ehav~t. Det som ~r bar- av bo.rgerlige EEC-motstan-

undpr Sudeterkrisen skrev Stemningen når det gjaldt pe mennesker, men han vll- i bansk pa den ene SIde av dere l No::ges land. For s~ 
Lindbergh: «Hitler ~r i en amerikansk krigsdeltagelse le åpenbart heller se oss dre- i ~orden,. er fremdeles b~rbar- gløgge er JO trass a~t folk l 
egenartet situasjon. Ingen var ved begynnelsen av 1941 vet inn i krigen enn offent- lsk o~sa på den a~dre. Døm- dette land at. det Ikke er 
kan begynne å kjempe før klart mot innblanding. Lind- lig å erklære hva jødene be- mer lkk~ for at I lk~e skulle mange som bIter på øyres 
han gjør det. Han kan sann- bergh var dog klar over at driver - -» (Side 541). dømmes ». Det e.r. Ikke tys- og Venstr~s ryste~s.e over 
synligvis glede seg over at krigsfaren rykket nærmere, Ennu 4. oktober 1941 hå- kerne alene, eller Japanerne, Senterpartlets polItlske u
han holder verdens skjebne men 6. januar det år skriver pet han på at antikrigsbeve- men mennesker av alle na- moral på bakgrunn .av hva 
i sin hånd, spesielt på bak- han at «Vårt størs~e ~åp I gelsen kunn~ lykkes: «Vår si~neT som. har bragt d~nne I de selv har prestert l denne 
grunn av de metoder man I ligger i den kjennsgJernmg, makt og vår mnflytelse vOk-1 kr~g l skam og fornedrmg.» sak. .. 
har behandlet Tyskland på I at 85 % av vår befolkning ser hurtig, men våre mot- (SIde 997/98). PolItlkus 
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SIDE 8 

For ungdommen 
(Forts. fra side 4) 

NS ble dømt for «angiveri» 
etter å ha anmeldt følgende 
forhold: 

FOLK OG LANn LØRDAG 20. MARS 1971 

Da hun iført kvinnehir
dens uniform på sin bopel i 
Oslo møtte en «god nord
mann» i form aven kvinne, 
ble hun spyttet etter og det 
falt flere mishagsytringer. 

JA, ER DET IKKE FOR GALT! SKORZENY-BØKENE, g~t. Nå h.ar imidlerti~ en mi-, DE VALERA LOT SEG 
Vi leser så øyet blir stort og «Lebe gefahrlich» og «Wir mster l Nordrhem-west-IIK~E NARRE . 

Den 17. mai samme år -
1943, møtte hun den sam
me kvinnen i trappeoppgan
gen. «Angiversken» var og
så denne gang iført uniform. 
Nå fikk hun høre at hun i 
nærmeste framtid ville bli 
myrdet og at alle hirdfolk 
og tyskere burde kuttes i 
småbiter. Kvinnen spyttet 
henne også i ansiktet og 
.skjelte henne ut som tysker
hore. 

vått begredelige utgydelser i kampften _ wir verloren» falen sørget for å få bøkene «DIe Sonne brmgt es vor dem 
norsk dagspresse om en som Helmut-cramer-Verlag oppført på listen over «ju- Tag» er en setning fra gam
ukrainsk historiker som er har gitt ut i Tyskland ble gendgef8.h~denden Sc~rif- mel tyskundervisn~ng som 
blitt dømt til fengsel i Sov- som kjent i sin tid beslag-j te~» f~rdl de «forherlIger har huket seg fast l .hukom
jetsamveldet på grunn av lagt men forleggeren rømte kngen». Følgen av dette er meIsen - det var VIsst noe 
sin historieforskning. Ja, er med opplaget til Egypt før at det ikke er tillatt å drive I fra Schiller. Det får nå være 
det ikke for galt med de politiet fikk slått kloen i det. reklame for bøk~ne .len~er·1 som det vil I?ed ~et! men 
fryktelige russerne, tenkte Begrunnelsen for aksjonen Det hører med til hlston~~ det som der SIes sla;r Iallfall 
vi et øyeblikk, men så kom var at bøkene «forherliget I at boken br~kes som mIll- forbaus~nde. ofte til. Sann
vi til å tenke på at norsk nazismen» idet man kunne I tær lærebok 1 Israel og for- heten VII gjerne frem. Nå 
påtalemyndighet har satt se SS-runene på uniformen laget som har utgitt den der har den gamle irsRe stats
igang en lignende aksjon til Skozeny på omslaget. Ef- karakteriserer ?en ,som en mann de Valera løftet litt på 
mot en norsk historiker ter flere års omstendig av de beste kngsbøker fra sløret og røbet litt mere om 
som ikke sverger til legen- rettsprosedyre ble beslaget annen v~rden~krig. Bøkene «g~mle,gode» Winston Chur-. 
den og historieforfalsknin- hevet og Cramer vendte til- kan bestIlles gjennom FOLK Chills revestreker og hen-
gen _ Sverre Hartmann. bake til Tyskland med sine OG ~ANDS BOKTJENESTE I synsløshet. H.an fo:søkte ~ Da den unge NS-kvinnen 

anmeldte forholdet førte 
dette til en 6 mnd. fengsel
straff for tiltalte. 

* bøker. Han gjenopptok sal- og \Tl anbefaler folk å skaffe lure Irland til å ga med 1 
seg dem, både fordi det er I annen verdenskrig. Til gjen-
god lesning og fordi fritt gjeld ville han overlate Ir

(Til sammenligning nev
nes at redaktør Fanebust 
fikk 9 mndr. fengsel for 
(<injurier».) 

salg altså hindres i selve land også det Nord-Irland 

Likvideriu;:en Tyskland. som er kommet så i brenn-
* punktet nå med samt sin 

(Forts. fra side 5) I nen og forsøkte å springe 
onsdag morgen 13. 12. ble inn i et av nabohusene. Ved TROPPEREDUSERINGEN 

Denne anmeldelse på et skutt ned på åpen gate (i I trappen til dette hus ble han I NATO 
forhold av grove ærekren- Bygdø Alle ikke langt fra skutt bakfra. Det lyktes ham Det er ikke rart bevendt 
keIser og sjikane førte til at Frogner Kirke). Han ble. å komme opp trappen og med det NATO vi så lett
rettsstaten Norge etter kri- truffet av to skudd. Gjer- banke på ytterdøren. ute på sindig setter vår lit til. Si
gen reagerte med å fengsle ningsmannen kom seg unna. ~rappen eller eventuelt inne den 1966 er NATO-troppene 
«angiveren» i et år og fra- Svendsen Moe var hoved- 1 naboens gang ble han i Europa blitt redusert med 
tok henne alle rettigheter i kasserer i Bykassen. Fun- skutt med ytterligere 4 ialt 133000 mann Frankri
lO år. gerte også som leder for NS- skudd i ryggen. Inne i gan- kes uttreden bragte et mi-

Hvis anmeldelsen av dette gruppen i Frogner-distriktet. gen segnet han om bevisst- nus på 60 000 mann. USA 
opplagte, og av selveste Likvidasjonen angis utført løs. trakk 15 000' mann ut av 
«Milorg-Posten», beskrevne av «den borgerlige hjemme- Politiet ble straks alarm- Frankrike og har senere 
tilfelle av ærekrenkelse' er front. (Svendsen Moe .ble ert og lensmannen brag~ til trukket ut ytterligere 34500 
straffbar, må man unekte- skutt ned bakfra av to ukJen- sykehuset, hvor det VIste soldater. Belgia reduserte 
lig undre seg over hva som te menn, mens han spaserte seg at han allerede var død. sine NATO-forband med 
førte til at Turid Widerøe's i Bygdø Alle !sammen med Kriminalpolitiets mordkom- 20 000 og Kanada sine med 
anmeldelse av den uhøflige sin hustru. Klokken var da qlisjo~ og andre sp~sialis- 4000 mann. Det tyske Bun
sjåføren førte til et så hel- 14.40, lørdag 10. 12. 1944.) ter er 1 uav?rutt arbeId med deswehr, som det opprin
dig utfall for anmelderen. etterforskmngen. nelig var fastsatt skulle bi
Hun ble visstnok hverken 62., 63. SS Hauptscharfiih. Yn.gvar ~øvdok var født i dra med 520 000 mann har 
spyttet i ansiktet eller truet rer Georg Nitsche, SS Ober· Nes 1 Hallmgdal 6. 12. 1897. innskrenket seg til en freds
på livet. Det sto påstand scharfiihrer Kurt Olitsch Han ble ansatt ved Dram- styrke på 460 000 mann 
mot påstand - tro om alle Den 28. april 1943 ble 2 men Politikammer i 1920 og *' 
er like for loven? tjenestemenn ved det tyske var her like til 1. juli 1943, 

Erik Rune Hansen sikkerhetspoliti, (de oven- da han ble konstituert som GUDDOMMELIG ERKJEN
I nevnte) under utøvelsen av lensmann i Haug i Hokk- NELSE 
sin tjeneste skutt ned bak- sund. 
fra aven nordmann som sto L d k tt l t Det venstreforvridde «FO-

Mo h k e et øv O e er a er seg hus- RUM» som utkommer l' anga a S lIVI - i engelsk sold. RK. Terboven tru og 2 sønner på henholds- Wien, hadde i et nummer 
var tilstede ved den hØY tide- vis 171/2 og 16 a'r LØvdok var 

( Forts. fra side 5) . . for ikke lenge siden et inter-lige bisettelse i Bergen. Kil- en ualminnelI'g godt lI'kt 
5. Hitler hade 12 år till sitt vju med eksilspanieren F.', f de: «Fredrikstad Blad» nr. mann. Mordet må sees på 

orfogande. Darav 6 år i 101, onsdag 5. mai 1943. bakgrunn av at han ved sin Arrabal som oppholder seg 
krig mot nastan hela plikt- og nasjonalfølelse i Paris. Herr Arrabal pres-
varlden. 64. Løvdok, Yngvar skapte misunnelse og raseri terte ifølge Forum følgende 
Både DDR och Bundes- Lensmann i Haug i vide kretser. Alt ialt kan tankevekkende utsagn: Por-
republiken har haft 25 «Ringerikes Blad» nr. 14, det sies om denne ugjer- nografien bringer oss nær-
fredsår att bygga, men onsdag 26. januar 1944: ningen at atter frydet de mere Gud, og orgasmen fø
a~doch icke hUJ;nit. upp «Lensmann Løvdok myr- «gode» seg over velgjort rer til erkjennelse av Gud. 
HItlertyskland pa manga, det i Drammen.» . jobb.» Hvis dette er et forsøk på 
många. områden. . «Politidepartementet, lede- I emigrantenes blad å mar~e~sføre por~opro-

6. Kom Ihåg Fredn~. d~n I ren av sikkerhetspolitiet «NORSK TIDEND», Lon- dukter 1 k.lrke og memghets
Sto~es ord om hlstone- meddeler: Tirsdag 18. janu- don, legges naturligvis det hus, får VI være glade for at 
sknvarna: ar ved 18.30-tiden ble lens- hele ut som en politisk I :-Ienne nye !(sannheten» ennu 
«Många har skrivit histo- mannen i Haug, Yngvar hevnakt. Løvdok skulle ha, Ikke I:ar fatt noen (<:r~resse» 
ria, men endast få har Løvdok, skutt utenfor sin blitt passet opp utenfor sin' her hjemme, foreløpIg. 
sagt sanningen. - Manni- bopel i Schreinersgt. (?) i bolig aven ung mann som I * 
skor vars liv man skild- Drammen. Lensmannen var I påståes å ha skreket at han ELLERS 
rat, ha tillskrivits tankar, på veg heimefra til et sel- ville hevne en død. Siden leser vi aven gammel ame
ord och garningar, och skap, da han ca. 100 meter hadde vedkommende skutt. rikansk statistikk at 71 % 
en Iattsinnig varld, som fra heimen sin ble overfallt LØvdok skulle angivelig (i av medlemmene i det kom
vill bedragas, ha tagit fOr- og tildelt et slag i tinningen Norsk Tidend) ha vært ved munistiske parti var zion
fatta rens hjarnspoken fOr med en kølle. Lensmannen, bevissthet under transpor- ister. Men det var i 1930 og 
historiska sanningar». som var helt ubevæpnet, I ten til sykehuset og da ha kan jo ha vært en tilfeldig-I 

* kom seg fra overfallsman- opplyst om dette. - het. 

protestantiske befolkning 
- men riktignok først når 
krigen var over. De Vale
ra var imidlertid en lur 
gammel rev. Han husket vel 
britenes løfter til araberne 
i første verdenskrig. Han vil
le ikke oppgi nøytralitets
politikken, selv ikke da ame
rikanerne føyet trusler til 
Churchills løfter. Vi skulle 
tro at avsløringene ikke vil 
vekke synderlig begeistring 
hos protestantene i nord. 
Imidlertid reiser dette påny 
spørsmålet om når avslørin
gene om Norge skal komme. 

* 

KRISTNE VENNER 
Har du lyst til å treffe gamle ven
ner i et åpent miljø? - Kristne 
Venner møtes den første fredag 
hver måned i Colletsgate 43. Etter 
en tale er det bevertning og an
ledning til selskapelig samvær. 

Møtetid kl. 19.15 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 1 ° til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes kon
toret stengt. 

Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forutgå 
ende avtale. 

Abonnenmentspriser: 
Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr 
halvår i Skandinavia. Utlandet 
kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 60,
pr. år, kr. 30,- pr. halvh. 

Bruk postgironr. : 16450 
Løssalg kr. 2,-

UtKiver AlS FOLK OG LAND ----------------
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