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Også Kjesæterkartoteket forsvunnet
KLASSEKAMPEN gråter en skvett over flyktningenes fantasihistorier og påstår at
kartoteket er ødelagt fordi det også ville ha skandalisert mangen «god» borger.
Politiadjutant Haukenæs sier nå at det var «fullstendig verdiløst» og dog heter det i
«Om landssvikoppgjøret» at det ble brukt mot NS-folk.

O

toteket». Det kom senere til
å spille en stor rolle under
«rettssakene» mot de NSfolk som angiverne hadde
oppgitt. Denne bruk av kartoteket ble medgitt i den
innstilling «Om landssvikoppgjøret» som ble avgitt i
1962 og forelagt Stortinget.
Så langt er saken klar.
Nå påstår. imidlertid nevnte
(Forts. side 6)

••- - - - - - - - - -... Pussig nok diskuteres det
I dette mangfoldige land svik-kartotek fra krigen ødefremdeles i dagspressen av
kommer det også ut et blad ,lagt av toppembetsmerm.»
presumptivt forstandige folk
som fører videre det gamle
Som kjent pigget det unhvorvidt Norge som "stat
herostratisk berømte navn' der okkupasjonen stadig av
opphørte med «krigsdeltagKLASSEKAMPEN. Det opp- nordmenn til de fete gresselse» fra Trondheimsavtalen
gir å være «Marxistisk- ganger i Sverige, noen for å
10. juni 1940 å regne. På
Leninistisk Arbeideravis» og sikre seg bevis på «nasjonal
side
5 dokumenterer Alexå gå i sin 3. årgang. Det er holdning» eftersom· de jo OG LITT OGSÅ OM DANSK URETT MOT FRONTKJEMPERE
ander Lange hva eksilregjejo så mange underlige sek- fulgte i andre berømte rømringen selverklærte om den
ter på venstrefløyen i norsk lingers spor, andre igjen forF
d nsk l O t bl d h
.
tt tt ft
politikk _ hvis man da kan di det begynte å brenne unra en a
eser av var
a
ar VI mo a e er- sak i trykt skrift 1942 (med
...~alle. de~ .~s~m1 ,s~rveres. for I der føtte,ne på d8l}1 - e~-I følg~n~,e, .s~m "bert;t~~r om hvorl~des han fikk føling me~ s~ne~~pp~rY~J<J ~ ..011.- ~Le L.
pm:I'flltk -" så VI skal Ikke kelte på grunn av virkelIg det ufrollge norske «retts»oppgJør under et besøk her I kan vel Ikke engang profespåta oss å lokalisere akku- innsats i britisk eller stalin- 1947. Spesielt fester vi oppmerksomheten ved hans skild- sor Skodvin bortforklare?
rat dette blads venstrebe- istisk tjeneste, men svært ring av fengselsprestens opptreden dengang Han trekker
DE NORSKE FANGER
liggenhet, men langt til- mange fordi de hadde be. .
.' .
.
venstre må det iallfall være gått vanlige kjeltringstreker ellers en sammenlIgnmg. med efte~krlgs?ppgJ~ret I ~an- I SACHSENHAUSEN
efter utstyr og sprogføring å og hadde politiet i helene.
mark, som også hadde sme alvorlige brIster, Ikke mmst Var det egentlig verre i
dømme.
Disse flyktninger ble for- når det gjaldt behandlingen av de danske. krigsfrivillige, Sachsenhausen enn på Ilebu?, har mange spurt. IallI den forbindelse vi be- hørt ved ankomsten til Sve- som hadde reist ut med myndighetenes :velsignelse.
fall når det gjaldt adgangen
skjeftiger oss med bladet er rige og" det gjaldt naturligDet var unægtelig stor vanvittigt som overhodet til å motta pakker var overimidlertid dette også av min- vis å lyve sammen fantasihodet ingen sammenligning
dre betydning. Bladet har fulle historier om de onde forskei på efterkrigens rets- muligt og det undrede mig mulig. Sachsenhausenfangenemlig oppdaget nye for- «nazister» i og utenfor NS. opgør i Norge og det tilsvar- såre at det særlig skulle ne fråtset i pakker og mat,
svunnene dokumenter og Jo verre tydeligvis jo bedre. ende i Danmark, - for en komme til vanvittige hand- forteller en innsender i
bringer i sitt nr. 4 i år dette I Disse skrøner med sannhets- neutral Dansker, der aldrig linger i Norge, - de besin- FARMAND. Se side 5.
oppslaget over hele siden: korn iblant ble omhyggelig har tilhørt noget politisk dige Nordmænd - Norge,
«Hvem brente Sverige- nedtegnet og dannet det parti, forekom det hele så mit dejlige Norge med dets
vidunderlige højfjeldeog Likvide:rlngsllsten
kartoteket? Viktig Lands- "som ble kalt «Kjesæterkarden hyggelige befolkning
skulle blive skueplads for finnes som vanlig også på
uretfærdighed og forfølgel- side 5.
ser der ikke lod noget tilbage af besættelsesmagtens På ungdoDl.ssiden
uhyrligheder .
side 4, finner man fortsettelI 1946 blev jeg syg og min sen av kjelleren om «Den
læge anbefalede mig rekrea- totale nasjon» og litt av
tionsophold i Norge, i be- hvert annet, deriblant en ingyndelsen af 1947 blev det teressant artikkel i det danbestemt at en bestemt højde ske Søndags-BT, «Kan fasville have gavnlig indflydel- cismen komme igjen?»
se på min helbredelse og jeg
skulle rejse i slutningen af
februar. Jeg tilskreven gam- u I b:rennpunktetn
mel norsk ven, som jeg me- som finnes på side 2 som
get gerne ville se igen efter vanlig, er president Nixons
at vi ikke havde set hinan- «teutonic» palassgarde og
den siden 1941 da han rejste på hjemmeplan den siste
hjem til Norge. Han var en gallupen og Senterpartiets
loyal og trofast Nordman av oss bebudede fremgang.
med en fin og ærlig karakter, en virkelig god kammerat som jeg altid har sat uSk:rivebo:rdsstor pris på. Fra hans kone Dl.o:rde:ren
modtog jeg et svarbrev, hun og sådant mere behandles i
KLASSEKAMPEN bringer dette. opplag om nye «bortkomne» dokumenter.
(FOt'IS. sitle 6)
Lederen på side 3.

E n dansli.es møte med det
nors}i.e «retts»oppgjør
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mindre alvorlig. Ta det let-\
tere. Slapp av - -»' Tegningen er en gave fra Kissingers personlige venn, Sovjets
Washingtonambassadør Aanatoly Dobrynin. Og
det forteller kanskje også
noe---

AnsøOTE
I FORBUNDET FOR SOSIAL OPPREISNING
holdes fredag 14. mai fk. kl. 17 i Restaurant Grotten,
Wergelandsveien 5, Oslo.
Adgang har de som har betalt kontingent eller
stønad i 1970 eller 1971.
Til behandling foreligger årsberetning, regnskap for
1970, valg m. v.
Det vil også bli drøftet andre aktuelle spørsmål.
Efter møtet blir det selskapelig samvær på vanlig
restaurantbasis.
~~
Styrets medlemmer innkalles til forutgående møte
samme sted kl. 15.
ARBEIDSUTVALGET

HJEMME
UTE
bart under Johnson. Under
Midt under krisen som
Med den forunderlige, og valgkampen i 1968 holdt førte til Bortenregjeringens
usedvanlig mislykkede uten- han på gal hest - demokra- fall pekte vi her på at uanrikspolitikk USA fører, kan ten Humphrey - men det sett hva man nå kunne menok noen og hver lure på kom ikke til å spille noen ne om Senterpartiets poli-'
hvem det egentlig er som rolle. For Nixon trengte den tiske manipulasjoner så var.
trekker opp denne politik- «teutonske» rådgiver, som ikke folk i .dette land dum-I
ken. For ingen vil vel mis- hadde mektige krefter bak mere stort sett enn at de iktenke Nixon for de store seg. Allerede før han hadde ke lot seg føre bak lyset av
utenrikspolitiske vyer
avlagt eden som president høyre- og venstrepolitiker- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - selvom de som regel har tok han kontakt med Kis- nes hykleriske moralske for- ligvis ikke vært enig i presbragt staten både skam og singer, som han inntil da ik- argeise. Vi slo også fast at sens utpeking av «politisk
Historiens dom!
skade. Saken er jo ne1J1lig ke hadde· truffet personlig. det ville bli Senterpartiet umoralske».
den at presidentene har skif- Og nå oppstod et samarbei- som kom til å tjene på afHøyre har jo nå gjennom
Vi har nu opplevet Histotet, men den besynderlige de mere intimt enn noen- færen, mens spesielt Høyre alle de magre år fra det slo riens dom over den misutenrikspolitikk har fortsatt sinne mellom presidenten og som alltid _ fordi det aldri inn på den skjebnesvangre handling som Hans Nilsen
uforandret.
en rådgiver. Nå er Nixon begriper noe som helst _ hambroveien fått erfaring i Hauge ble tildelt for hund~'
I USA vet man naturligvis blitt så avhengig av kjeller- ville bli sittende med skjeg- å bortforklare tilbakegang rede år siden.
hvem det er som faktisk di- etasjen at dette «lille uten- get i postkassen.
og klarte det jo på sett og Om noen år vil man også
rigerer utenrikspolitikken riksdepartement» fullstenVi var temmelig ensom- vis denne gangen også. Det på film og i TV få dommen
og vi har også nevnt det her dig har tatt luven fra det me med denne oppfatning. viser seg at velgerne har over den skjendige fremi bladet tidligere. Man kal- virkelige. Noe som har vakt Den samlede presse utenom vært skuffet over at det bor- ferd, som Vidkun Quisling
ler dem med et noe feilaktig adskillig kritikk.
Senterpartiets, fra Høyre og gerlige samarbeide brast og ble utsatt for. Der hersker
navn for Nixons «teutonic»
Kissinger gjør imidlertid til Arbeiderpartiets, spådde derfor mistet Høyre og Ven- ingen tvil om hvem som er
palassgarde. I virkeligheten en virkelig innsats når det dØd og undergang for Sen- stre oppslutning. Når Sen- de skyldige og medskyldige,
er rådgiverne imidlertid gjelder å stelle med uten- terpartiet som følge av dets terpartiet ikke gjorde det, hans mordere.
slett ikke tyskere i vanlig rikspolitikken. Han er alltid «politiske umoral», som ef- men tvertimot fikk øket tilManus for en slik film foforstand, men jøder som tilstede slik at det ikke skal ter pressens sigende da be- slutning, så kom det av at religger. Det er det offisielle'
flyttet virksomheten over til bli truffet uønskede beslut- sto i å ha ført den stakkars folk syntes synd på Borten referat ·av Quislingsaken.
USA da Hitler kom til mak- ninger bak hans ry~g. Fra troskyldige Bondevik bak som mistet den fine jobben.
Forfølgelsen av Hans Nilten i Tyskland. Denne skjul- kl. 7 morgen og of~ tIllang~ lyset slik at han ble «von- Dessuten ble gallupen iall- sen Hauge skyldtes den date makt bak Nixon består ut P~ natten arbel(;ler han I broten» på fjernsynsskjer- fall innledet før det endelige værende embetsstand ut fra
først og fremst av Henry presidentens umiddelbare men. Selv NATIONEN be~ brudd i forhanolingene om frykt for at hans virksomKissinger og dessuten av nærhet.
..
gynte tydeligvis å vakle i nytt samarbeide kom, så het ville føre til at den tapte
John Ehrlichman og Harry . Han har bare Ilte pnvat- troen og forberedte seg på folk hadde ennu ikke fått·tid sin maktposisjon. Mordet på
Haldeman. De to sistnevnte Ilv. Imellom dukker han opp iallfall et foreløpig populari- til å bli forferdet over Sen-· Quisling skjedde ut fra
har ofret den siste tyske n i på en restaurant ?g det sies tetstap hos velgerne.
terpartiets «umoral»! Ellers I samme motiv - hos fallerte
sine navn for den gode saks at han er glad I dameselskyld.
skap, blant annet sees han· Gallupen som ble foretatt var alle EEC-vennene rØr- politikere.
Olaf Holm
Et annet· navn på de tre sammen med filmstjerner nettopp da pressen bombar- ende enige om at EEC-spørser ellers «Nixons Berlin- rett som det er.
derte Senterpartiet med alle målet ingen vesentlig rolle
mur», fordi bare de færreste
På Kissingers kontor står rør og alle slags willocher hadde spi~t for gal1up~n. folk som er mere nasjonalklarer å trenge gjennom det en globus på hvis fot det lot sine taleflommer sildre Bare vent til neste gang, sier ister enn småhandlere, og til
denne muren. De holder til i er anbragt et håndskrevet over folket, og som nå er alle de skuffe~e. Da må da en leder som vager å stå inne for sine meninger og ikke
kjelleretasjen i Det hvite s~ilt som sier: «Unngå be- offentliggjort, bragte Senter- umoralen få sm straff!
Hus og skain å si har vi og· røring - meget skrøpelig.» partiet det største oppsving
Alminnelige mennesker, taler med mange tunger. Vi
så i amerikanske publika- Men det later ikke til at han det hittil har hatt siden gal- som ikke er forblindet av J tror ikke Austerheim fyller
sjoner sett Kissinger kalt selv tar dette så alvorlig å lupundersøkelsene tok til, presseskrålet og det ganske betingelsene å dømme efter
{(Jøden i kjelleren».
I dømme efter det en ser av dobbelt så stort sprang ,opp- hykleri, vil formodentlig hans tungetale under krisen.
Hvem er så denne Kissin- amerikansk
utenrikspoli- over som Arbeiderpartiet fo- være enige med oss, når vi Og vi vet at Borten ikke gjør
ger, som spiller en så av- tikk. Ved siden av globusen retok der det sto i vente- antyder at folk for det førs- ! det. Men hvem da? Synd at
gjørende rolle i amerikansk står det ellers i ramme en posisjon til regjeringsmak- te har gjennomskuet de bor- Leirfall er for gammel.
utenrikspolitikk og dermed tegning aven vettskremt ten og til oppfyllelsen av alle gerlige. politikeres taktikk
Politieus
også for de stater som er Ibulldog som en dyrlege for- de fagre løfter. Høyre måtte, overfor Senterpartiet med å ......_ _..........____",,_
med i USA's NATO? Hvor søker å nærme seg med en sammen med det stadig skråle ~(stopp. tyve:n». For
SØKER FORBINDELSE MED
farlig denne rolle er kan Iinjeksjonssprøyte. Teksten skrumpende Venstre, inn- om ~eI1:terpartIfolk~~e nød:
innsiktsfull syer/syerske,
man jo tenke seg når altså til tegningen er håndskrevet kassere et kraftig tilbake- vendlgvls s0l!l polltIkere I
helst NS med noen ~erdigUSA's politikk i Midt-Østen og lyder: «Henry. Vær litt slag. Så velgerne har tyde- det demokratiske Norge har
het i adm
for eksempel er, lagt i henen temmelig plett~t politisk
Bill. i eksp.. mrk.
dene på zionister.
mora~, så blekner JO det full-.
«Eksperiment».
stendig mot det makabre
Henry Kissinger er født i I
skuespill'
med de gråtende • .ror• • • • • • or.~• • • • • • • • • _ . den bayerske by FUrth for
47 år siden. Faren var skoledrottesvikere og den vonMånad~bladet
lærer. I 1933 emigrerte denbrotne Bonde~ik: Dertil
FRIHUG. kommer naturhgvls at de
ne jødiske familie til USA
Imange. mange borgerlig Upolitisk og romsynt or·
og slo seg ned i Washington
innstilte EEC-motstandere i gan for sunn og nasjonal kul·
Heights som var en slags
dette
land endelig synes å ha tur, med artiklar om helse·
I
«tvsk» koloni. Henrys for! funnet
en slags politisk og samfundsspørsmål, spa·
'eldre bor der fremdeles. Efhjemstavn. Men de som tror nande fylgjetongar, dikt m.m.
ter noen års skole og «krigsat Senterpartiets nasjonale Fritt ordskifte om dei mest
deltagelse» i det amerikaninnstilling stikker nevnever- ulike emne: - Arspris kr.
ske Secret Service studerte
dig dypere enn bunnen av 40,·. Postgiro for bladpengar
han ved Harvard universitet,
I
melkespannet,
de er vi redd ~o 8.21. Prøvenr. mot kr. 2,50
hvor han også ble dosent.
blir skuffet.
I frlm.
Allerede under Kennedy
,
Vil partiet virkelig være
Utgjevar: Erling Seim,
begynte han å spille rollen
K inn
som rådR'iver bak kulissene President Nixon belæres av sin «teutonic» palassgarde: Kissinger (stlt- et samlende nasjonalt parti, I
og han fortsatte mere merk- ende), Ehr!ichman (i forgrunnen) og Haldeman (i bakgrunnen). må det først finne frem til ,........................................................
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Lektor Hoaas kaste.. ny
b ..annfakkel

Institutt for
Samtidshistorie

LAND

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

har som oppgave på usminNytt skrift med mange tvilsomme påstander
ket, saklig, sannhetssøkende
basis å gi en mer holdbar
fremstilling av Norges sam-Så har den ukuelige lek- gjenklang i hjertene hos en
tidshistorie enn den offisi- tor Olav Hoaas begått en I idealistisk ungdom, selvom
elle historieskrivning
brosjyre igjen. Denne gang skolene har forberedt grunstort sett - hittil har pres- skriver han om «Germaner- nen gjennom slike lærere
tert. Instituttet stiller seg nes fortid og fremtid. Om- som bl. a. Hoaas. Norsk
på linje med de i de siste riss av et historiesyn.» Som nasjonalisme har alltid byg«Stemmen fra London» ble nylig overstrømmende hyl·, årtier ikke få uhildede og vanlig legger han frem en get på nasjonalromantikken
det i Fjernsynet eftersom han fylte et respektabelt antall' kyndige personer som har rekke ugjendrivelige sann- og vil neppe kunne puste i
år. Forsåvidt danner han ingen unntagelse fra alle de påvi.st uriktige utsagn og heter og som vanlig irriterer materialismens iskalde for.
.
. fortIelser om sentrale far- han en stor del av sine ellers nuftsluft. Det var også dette
andre eksil~ toppfIgurer som synes det er noe som betm· lige punkter for den' ennå velvillig innstilte lesere med som først og fremst skilte
ger beundrmg og takk dette at de dreven slags besynder· offisielle forvansking av fak- å sette saker og ting på spis- Nasjonal Samling og Quislig fjernkrigføring rettet først og fremst og så å si ute· ta, dokumenter, lov og rett. sen med en brutal åpenhet lings
nasjonalromantiske
lukkende mot landsmenn hjemme som hadde den utakk· - Det er organisert en veri- som mange nok synes gren- innstilling fra tysk nasjonalnemlige jobb å forsøke å redde hva reddes kunne efter tabel hjernevask av almen- ser inn på det direkte amo- sosialisme.
. ..
t
n heten. Dette gikk for eksem- ralske.
Men når dette er sagt, så
partIpolItIkernes konkurs. Den som kostet oss ret en l pel overlege Johan Scharf.
Lektor Hoaas er en hard- innrømmer vi naturligvis at
å styre landet selv.
fenberg og professor dr.jur. kokt darwinist, og m.ed det- lektor Hoaas har rett når
Om vi ikke er i stand til å mobilisere synderlig sympati Jon Skeie skarpt imot. - te utgangspunkt havner han han hevder at de menneskeeller forståelse for de aktive mordere og sabotører som
Institutt for Samtidshisto- med sitt historiesyn natur- lige samfunn ble bygget opp
gikk i britisk tjeneste og personlig utførte det skitne hånd· :-ie ber ~lle interesserte om ligvis i ren og skjær biolog- på familier, ætter, stammer
å .,
t . lik l h
.
kt a sende mn for eksempel - isk materialisme. På sam- og raser, og peker på at man
verk, så m V.l mnrømme a VI . ~ve ar en VI.SS r~spe
til lån eller eie _ om for- me vis som også den tyske under presset av filosofers
for folk som Iallfall selv tok en rISIko og satte lIvet mn - langes mot rimelig vederlag nasjonalsosialisme i mangt og politikeres forvrøvlete
selvom den hensynsløse' brutalitet de var lært opp til å
dagbøker, avisutklipp, og meget gjorde det, noe slagord om alle menneskers
bruke var avskrekkende.
skrifter, notater, litteratur- forøvrig Vidkun Quisling «likhet» ikke må tape dette
Men når det gjelder bakmennene planleggerne og het· henvisninger,
meddelelser sterkt understreket overfor utgangspunkt av syne. Like
.
. '
å
om Okkupasjonstidens offi- Hitler. Det er ellers interes- rimelig og naturlig som det
serne som gJorde alt dette muli~, da er ~et stopp .b de siellt ugranskede mord, de sant i denne forbindelse å er at det enkelte menneske
med respekten og forståelsen. VI synes Ikke det fmnes såkalte likvideringer, bille- notere seg at selv ledende holder seg først og fremst
noen slags unnskyldning for «stemmer», det være seg fra der, kataloger, opptegnelser tyske
nasjonalsosialister, til egen familie, like naturLondon eller annetsteds fra, som åpent hetser for å forbe· om Tyske Handelskammer som for eksempel Heinrich lig er det at man holder seg
rede grunnen til bloddåden som bruker løgn og list, bak· og næringslivets stilling i Himmler, ble så kvalme av til sin egen stamme og sin
vaskeIser og skjeldsord i d~n onde saks tjeneste. Vi synes Norge, ~ettsreferater, tiltale-I ?-enne biologiske ~aterial~ egen rase. Det har intet
.
beslutmnger,
referater, Isme at de søkte tilflukt I med «rasehets» å gjøre at
sIij{e folk har større skyld og større ansvar enn de som domsutskrifter m.v. i både nasjonalromantikken man holder av sitt eget og
utførte de onde gjerninger.
Av betydning er det at! og i mystikken.
foretrekker det fremfor det
Vi skulle tro at det som ble prestert dengang fra London man sie~ oss hvor .slike og I Ifølge det historiesyn Ho-I fremmede.
radio i demie henseende var det absolutte moralske lav· andre kilder er å fa på an- I aas legger frem ble menLektor Hoaas sier også
mål Men det er jo mulig folk har glemt detaljene nå i net hold.
neskets apestamfar av om- mange fornuftige ting om
•
•
o
•
Materialet, hvorav vi alle- stendighetene tvunget ut fra den politiske utvikling som
dIsse andsprodukter hvorav den onde sed spIret.
rede har samlet en del, blir sitt skjermede liv i de store har ført frem til dagens forVi har gjennom en rekke numre bragt en rystende liste siktet og katalogisert av kyn- skoger og' ut på slettene, virre de innstilling, selvom
over mord og ugjerninger begått av «de gode» under dige. Det blir hos oss gjort hvor den ble stilt overfor så det nok kan settes spørso.kkupasJ·onen, og det er dessverre langt igjen til vi kan tilgjengelig for ikke minst store og nye vanskeligheter Imålstegn ved en god del av
studerende ungdom som er at det måtte utvikles en hans slutninger. Og selvom
sette sluttstreken. Det som berettes i denne serien er litt interessert i viten om disse hjerne for å mestre dem! han, som nevnt, ofte uttrykav den onde sed som bl. a. den skamløse hets fra London ting og eventuelt i å skrive Det er ikke mange tilhengere ker seg så krast at han ikke
radio gjorde spiredyktig.
fremstillinger. selv aven hårdkokt utvik- bare skremmer bort sympaNår det gjelder den evige forfølgelse av tyske krigsfor.
Oslo, 12. april 1971.
lingslære som vil følge Ho- tisører, men også nok balanbrytere og ugjerningsmenn, så har vi hatt inntrykk av at INSTITUTT
aas her, skulle vi tro. Iall- serer på kanten av gjeldenFOR SAMTIDSHISTORIE
fall kommer det i det siste de norsk lov.
, man stort sett har vært enige om at skrivebordsmorderne, Tostrups gate 29 _ Oslo 2
ganske andre toner bl. a: fra
Men, ep. brann~akkel i dade moralske bakmenn for forbrytelser, var mere å klandre Telefon 4468 83
profe~sor
A~atol . Hemtz, gens . polItIske smk-snakk er
enn redskapene. Vi er enig i det.
som I en artIkkel I Aften- det JO Hoaas påny slynger
Her i Norge har man som kjent uten efterforskning en
posten nok fastholder at ut. Hans skrift vil sikkert
bloc godkjent og gitt avlad for de redselsfulle forbrytel. LIKE STEILE?
«kroppslig er mennesket in- vekke både strid og ville
Det er mange måter å få timt beslektet med patte- skrik og trusler fra den stoser som bl. a. vår liste avdekker. Gjerningsmennene har
dyrene, særlig apene. Men re flokk av fJ'ols som besagt det på. Aftenposten det er ikke ved bygningen nekter den ubestridelige ragått straffefrie og har til og med ofte høstet bade ære og bringer
et telegram som forberømmelse for «innsatsen». Vi er da heller ikke ute efter teller at «Egypt mandag av sitt legeme at mennesket seforskjell og klamrer seg
deres hoder nå, mere enn et kvart århundre efterpå. De overleverte et positivt svar skiller seg fra andre dyr - til at det alt vesentlige av
får overlates til den egne samvittighet de eventuelt måtte på Jarrings siste fredsinitia- men ved sin åndelige kapa- forskjellen bare består i miltiv», mens Israel ikke vil ak- sitet». Og han slår fast at jøpåvirkning.
være i besiddeIse av.
mennesket i sitt sjeleliv er
Siegfried
septere det. Som overskrift en helt enestående skapning,
Vi er forsåvidt heller ikke ute efter skrivebordsmorder· på denne meldl'ngen setter
"""-,_#"""#,,,,,#######;
skapt i «Guds bilde.»
nes hoder, men vi protesterer mot at en innsats som ledet bladet «Partene i Midt-Østen
Menneskedyret 'til Hoaas T I L S A L U
til denslags ugjerninger som bl. a. likvidasjonslistene av· like steile»!
har tydeligvis ikke noe Krigsårens Helsingborgs Dagblad,
dekker skal forherliges. Iallfall ikke i et offentlig mono·
egentlig sjeleliv, langt mind- NordvaJtra Skånes Dagblad, Dagspolforetagende som Fjernsynet. Det passer efter vår opp· ansvarlig for å ha skapt gro· re noe skapt i «Guds bilde». pOJten, Aftonposten, Faedrelandet,
fatning best i publikasjoner som Kriminaljournalen eller bunnen for utskeielsene un. j Alt det har er «utviklet» Fritt Folk, Hirdmannen, SS-Gerder «rettsoppgjøret» og for l rent tilfeldig slik at det kun- maneren, Riksposten, Sverige Fritt,
eventuelt VG.
å ha fylt menneskehjertene ne overleve og tilfredsstille Folkets Dagblad, NationelI TidVi føler ellers trang til å tilføye at det vi her har skrevet med hat og selvrettferdig· sine fysiske behov.
ning, Vagen Framåt, Ungdomsom «Stemmen fra London», som vi finner ansvarlig for at het. Altså ingen kristelig
Vi synes det er synd å be- fronten, Signal, Sverige-Tyskland,
folks moralbegreper ble forvirret under okkupasjonen gjerning, hva nå enn Odd lemre det vi ser som en Tyska Røster, Svensk-Finland m,fl.
slik at de godtok mord og drap, ran og tyverier, svartebørs Nansen o!' Lars Ramn?al nasjonal-oppvåkning av det Pris pr. stk. kr. 3:-.
.
.
.
.
måtte ha a berette om bISP norske folk med denne blanI"
og kJeltrmgstreker, også gJelder for eksem~el bISkop Nikolas' «silkefrontinnstil. ke materialisme som vel ik- FUP VASTFYLKING, E II ø s
Berggravs «Folkedommen over NS». Den er l høy grad ling.»
ke kan vekke noen virkelig ~~~#~!!E_######_#_#,,_.
' - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _
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Fjernstyrte ugjerninger
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'KAMPSANGER FRA DENGANG:

FOR UNGDOMMEN
Red.: Per Borge
Men nje slekter fødes! 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 .

22.

•
Høyr LJkes ulvar yler
yver hav og fjell,
no i mot Ragnarok iler
soli som kverv og fell.

lIt

Langt heve ormen smogje,
smeiska seg slesk og snodd
utat og inn i riki,
og tistil og tron hev grodd.
SjJ, pJ kne for kalven
Itttar seg viv og mann,
trell etler trell for mammon
dansar mot daude og skam.
Alle dei vonde velter
trygge for hogg og slag
hersar og herjar i netter
med snikar frJ alle lag.
Uro i sjel' og sinn,
tankane trellast i spinn,
uJr pJ dJd og dug
dess verre løgni ljug.

Vidar Viking

Om hjerterom
og husrom

I denne bolignødens tid er
det virkelig hyggelig å se at
det er noen som blir skaffet hus. Det har fru Mariyam
Mahmoud-Harries
sørget

Heil oS sÆl! Vi hilser

"'es

~~~--L~----.-~~-;=f~

J. J 1

(1 ~=Pq~-=+-1. Heil

0;- :oæl! Vi

hil - ser deg

-=----=t=

w

-

Nor- ges hø -ved:;-

~E=T[J~~~&c~=@@l
mann. Gnd sign din gjerning, led din vei

for V~lrt f;)d· re -

~~----.---l=~-~~-.----~--r~!
I ~
''--{-- --Ff. --=":-~=FR-"---!~.tØ.
--~~'
-i=:
:- --l'XL---.-----,' . .- .:=c:--"
--'-.r--- -,
.
------- -----

- -

sinn.

Fur Nor-gessak vi

al - le gh med liv eg vel-ferd

I{an fascismen komme igjen?

I den danske SØNDAGS-BT klipper vi efterfølgende Melodien var av Per Reidarson, mens vi lar forfatteren
kommentar av «Hamar» med overskrift som her angitt. være unevnt.
Vi har intet utelatt og bare omsatt den i norsk sprogdrakt:

SN

Vardar og Vekter fell,
YtJdd oss hev Ragnaroks kveld.

for. Hun kommer selv fra I rom det er det ikke India, men er gift med en Iihvertfall ikke for nordengelskmann og vil altså nå menn. Det er neppe tvil om
sørge for at 25 asiatiske fa- at slike situasjoner kan
milier får boliger i Norge. skape nokså lite hjerterom
Det er vel bare å bukke også. Grobunnen er der,
og takke for denne berikel-, spiren er sådd - for hver
sen av vårt land. Selvsagt ny asiat, neger, sydeuropeer
har vi noen års ventetid i som flytter inn vil raseprobboligkøen vi nordmenn, men lemet vokse.
der det er hjerterom er det
England er et ferskt ekhusrom.
sempel på dette. RasekamEller er det egentlig det? per har allerede forekomI VG kunne man for noen met der borte og de vil nok
tid siden lese en avslørend3 stadig øke i intensitet.
artikkel om en ung mor med
Ennå kan vi i Norge konet barn på 2 år som skulle trollere og begrense innkastes ut og ingen myndig- vandringen, men gjør vi det?
heter interesserte .3eg fOT Er viljen der - og hva vil
hvor det ble av henne. Dette skje under et eventuelt meder bare ett eksempel HV man- lemskap i EEC?
geo Artiklen kledde av velFor en gangs skyld bør vi
ferdsstaten i den ~~Tad at helst ikke vente og se!
man trygt kan fastslå at hus-I
Erik Rune Hansen

O

Mene tekel

Svært mange av kampsangene fra dengang bar bud om
en urokkelig tro på Quisling - «Føreren» - og om en
nesten naiv beundring for «Norges høvedsmann» i den
tunge tid da alle de som vakt skulle være hadde stukket av.
En av disse hyldestsanger var

I Italia har man blitt redd
for ny-fascismen og det foretas razziaer for å uskadeliggjøre de mest aktive led~re av små. terroristiske
grupper. Det finnes et dusin
av dem i Italia. \
Kan fascismen da komme igjen? Jo, vel kan den
det. Det etablerte velferds-

samfund, som ikke kan løse inflasjonens og arbeids- reaksjonær, bevegelse. Det med et helt nytt.
livets mest alarmerende pro- er galt. Fascismen er revo-I Det er en utpreget euroblemer gir grobunn for et Ilusjonær og slett ikke re- peisk foreteelse som led sitt
ungdomsopprør, som både I aksjonær. Akkurat
som hittidige nederlag på grunn
kan krystalliseres omkring kommunismen, anarkismen av Hitler. Hadde han ikke
ny-marxistiske slagord og og trotskismen vender den vært, og hadde den tyske
omkring fascistiske ideer. seg mot det liberale, kapi- nazisme ikke utartet i en
Fascismen betraktes i al- talistiske, borgerlige sam- «arisk» blodrus, ville fasminnelighet som en høyre- funn og ønsker det erstattet
(Forts. SIde 7)

. kommunistapparater og hol- nas.jonale og splittende pOli-1 Det er grotesk at kommuder folkene i sjakk. Typisk tikk - men tvertom den nister taler baskernes sak og
var reaksjonen på okkupa- eneste farbare vei fremad.
at Italias «gamle høyre»
sjonen av Tsjekkoslovakia:
Hvilke aktive krefter kan særlig ivrig går mot syd«Bare en bilulykke på veien den moderne nasjonalisme tyrolernes krav. Et nasjomot avspenning ... » (Uttalt regne med i denne politiske nalt Europa kan bare bygge
Europeisk nasjonalisme og åpningen fremover
av et fransk regjeringSmed-1 kamp? Hvor finnes potensi- på alle nasjonaliteters frie
lem). Vårt alternativ heter elle forbundsfeller mot sta- eksistens og realistiske selvVIII.
også her: Nasjonal, revolu- tus quo og for en europeisk stendighet. For å realisere
nyordning? Vi har på den dette må vi bryte ned det
' sjonær befrielse.
2. Den Objektive Virke.lighet
ene side Sovjetimperialis- herskende system, status
mens undertrykte folk, stu- quo. Vi må forene de brede
I de kommunistiske land kuta og Berlin 1953 til UnDet økonomiske (ennu) I denter og arbeidere i Tsjek- massers antikommunisme
har byråkratiske apparater garn 1956 og Warsjava og sterke men politisk irrele- koslovakia, Polen og' Un- med åndsarbeidernes kampsatt seg fast, som bedriver Prag 1968 har den unge ge- vante Europa, blir under- garn, diktere og intellektuel- villige opposisjon. Vi må
utbytting av disse land i nerasjon slått i fremste rek- trykket gjennom ytre tvang le i Baltikum, Ukraina og i innse at hovedfienden er den
Sovjetunionens
tjeneste. ke, og deres slagord har (f. eks. Atomsperreavtalen) selve Russland. Trusselen på begge sider etablerte
Men litt efterhvert har mot- vært
<masjonal-revolusj0- og innenfor hvert enkelt mot den «europeiske like- makt: Kapitalist-teknokrastanden reist seg, både in- nær-sosialistisk». Vesten ka- land gjennom den velkjente vekt» er ikke .en fare, men et ter og kommunist-appanenfor og utenfor apparatet. pitalisme har ikke hatt noen splitt-hersk-taktikken. Mot gode. (Det er litt tragisk ratsjiks. Vi må ikke bite på
Den såkalte «liberalisering» sjanse hos disse østblokkens I dette har bare den moderne men vi må være enig med de liberal-reaksjonæres «ro
som de vestlige kommunist- opprørere. Hjelperopene fra i nasjonalisme noe alternativ, Mao: Atombomben er for- og orden»-paroler. Det er
elskere svermer så for, har ungarske frihetssendere i I nemlig den revolusjonære lengst blitt en papirtiger, det selvmord å sementere det
utviklet sin egen lovmessig- 1956 var rettet til feil adres- I dialektikk av nasjonal selv- er ingen den er så ufarlig for eksisterende undertrykkelhet og har slått om fra kvan- se, vesten passivitet overfor bestemmelse og europeisk I som for nasjonale opprøre- sessystem. Vår moderne natitet til kvalitet, fra nasjonal- Sovjets brutale vold var ik- solidaritet. Dette er ingen I re). Videre har vi våre for- sjonalisme er det eneste og
kommunistiske revisjonis- ke «svikt» men tverom selve selvmotsigelse som reaksjo-I bundsfeller blant all Vestens livsnødvendige alternativ til
ter og reformatorer til na- systemet. Kapitalismens tek- nære av alle sjatteringer for-! nasjonaliteter og minorite- status quo.
sjonalrevolusjonære
gate-I nokrater har forenet seg søker å få oss til å tro for: ter som er truet i sin rett til
(Forts.)
kjempere. Overalt fra Wor- med de
undertrykkende at de kan fortsette sin anti- I eksistens og selvstendighet.
HARTWIG SINGER:

Den totale nasjon?
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INytt vitneprov om Sachsenhausenfangene
våpen _I Som i motsetning til NS-fangene efter -45 svømte i pakke~

ALEXANDER LANGE:

Fortsatt krigsd eltageIse eller
stilstand og kapitulasjon?
Ingen kommer inn på Regjeringens egen erklæring!

Hertil kommer en sensa- nale rettigheter.» - Boken
Det var fortjenestfullt av
AFTENPOSTEN å gi plass sjonell realitet, omhyggelig det siktes til, er utkommet
for drøftelse av stridende unngått av alle debattanter! første gang i London 1942,
synspunkter om et tabustoff Såvidt jeg kan se foreligger hos J. M. DEnt & Sons, Ltd.
i norsk samtidshistorie. - regjeringens ikke dementer- Aldine House, Bedford StreHerunder har professor te utsagn i bokform om at et. Boken er forsynt med
dr. Magne Skodvin lansert den har kapitulert militært Riksvåpnet, ,har på tittelblaet uttrykk som også burde 10. juni 1940, og at den kamp det billede av «H. M. King
inspirere ham selv: ORD OG som fortsettes ikke er vå- HAAKON VI!», og bærer
tittelen: «NORWAY.A HandREALITET. Hermed et par penkrig!
Men regjeringen vil fort- book. Compiled by the Roy- Det kan vel ikke være de norske fangene denne tegningen i en fangebok
realiteter: Hvordan kan man
få den med regjeringen Ny- sette striden utenfor Norges al Norwegian Government.» om Sachsenhausen fremstiller? For de led da visst ingen nød skal man
tro det en av dem 'her beretter.
gaardsvolds samtykke fore- grenser «som frie talsmenn Compile betyr ifølge ordbok
(Forts.
side
7)
for
det
norske
folks
nasjotatte tilbakesendelse til det
Det er nok dessverre et har av tyske konsentraav tyskerne okkuperte Norubestridelig faktum at det sjonsleire.»
ge av de i Sverige internerte ALEXANDER LANGE:
ikke var så bra i storparten
At Sachsenhausen var noe
norske tropper - til å harav
de tyske konsentrasjons- for seg selv og at nordmenmonere med fortsatt krigsleire og verre og verre ble nene i Sachsenhausen også
deltagelse fra Norges side?
det
naturligvis eftersom de var det, burde jo folk vite
Dersom krigen fortsatte
allierte
luftbombardemen- hvis de har sannferdige be- med Norge som krigsdelter
ødela
jernbanenett og kjentskaper som selv har
tager, se dav. § 86 i straffeveier slik at forsyningene sittet der. Dessuten har jo
loven - trods regjeringens
ble vanskeliggjort.
også Odd Nansen skildret
egnen he:kllæØrhingt om stillintt-, ET MØRKLAGT kapitel av norsk samtidshistorie om grove
Det
var
dog
stor
forskjell
den
side av saken i den boge s ap s e og uanse
o
kapitulasJonsavtalen, hvor-I forbrytelser, som T~E EST~BLlSH~ENT har nektet a under- på leirene og det må vel i ken De vet som man ikke
første rekke tilskrives de en- kan få fatt i lenger. Det kundan skal man da karakterisøke I offentlig-rettslige former.
kelte leirsjefer med samt ne her sikkert stilles et nasere d('t forhold at det leve'vaktmannskap
ellers. En turlig spørsmål om hvorfor
EN
FORTEGNELSE
MED
ENKELTHETER
res til fiendens varetekt flekan vel gå ut fra at det nordmenn flest havnet i den
re tusen norske militære,
gJaldt et felles reglement for bedre leir Sachsenhausen og
med vernepliktig og fastlønDen juridiske forsker og
i leirene, men at det ble prak- hvorfor de også der fikk
net befal, som hadde unn- lærer, professor dr. jur. Josærbehandling. Kanskje det
~ tisert forskjellig.
dratt seg fiendens herre- hannes Andenæs har som
hadde
noe med rasespørsdømme?
kjent for tiden foretatt en
r
I en anmeldelse av Einar
målet
og
med den rolle QuisDen mest utvetydige er- utvandring fra det juridiske
Gerhardsens memoarer falklæring fra regjeringen om fakultet til rektoratet. Det
ler den snakke-, eller vel ling spilte å gjøre?
Men, la nå det ligge. Det
enden på krigen som er nær dype savn som derved er
helst skrive-salige Benjamin
er
en annen ,side av saken
Vogt i staver over den fy- foreligger i statsrådPro-1 skapt hos de juridi,ske st.utokollen for 7. juni 1940 og denter bør de dulme med å
siske utholdenhet Gerhard- som interesserer. Som kjent
er gjengitt i innst. fra Un- bevilge seg en nitid lesning
sen viste under oppholdet i har det vært diskutert hvorvidt dårlig behandling i mandersøkelseskommisjonen,
av hans formentlig mest
Sachsenhausen:
ge av leirene var beordret
bilag bd. Il:
gymnastiske arbeid «Okkuav
den øverste ledelse, dvs.
«Men når han forteller - pasjonstidens
«likvidasj0Himmlers
Reichssicher- «Under disse forhold, . ner» i rettslig belysning» at han greidde å legge på seg
og fordi det har vist seg i Tidsskrift for Rettsvitenmellom 3 og 5 kilo i Sachsen- heitshauptamt, eller om det
umulig å s~affe Hære? skap, 1948. Arbeidet skal
hausen - - blir man stum.» skyldtes leirpersonalet, som
vanligvis utgjordes av folk
d~n. nødvendIge. ammun~- bli grundig gjennomgått i
som tok på seg jobben og
sJon ~g anRet krlgsmaterI- Folk og Land. I dag siteres
Og det skal megen beund- niholdt på den for ikke å
en, vIl det være håplØ~t bare noen av professorens
ring til for å gjøre Benja- komme til fronten. Altså av
for Norge å fortsette krI- innledende ord. For innvimin Vogt stum!
moralsk mindreverdige. Og
~en.» .. : . «Kongen bifaldt ede kan de dog tjene som
Nå skriver imidlertid Wil- her skriver Willy Møller noe
mnstIllmgen.» I en smaksprøve på arbeidets
Rektor Johs. Andenæs
ly Møller i et innlegg i Far- ganske opplysende. Han forUttrykkt kan ikke tolkes I gehalt i det hele:
mand (13.2. 1971) betitlet klarer de bedre forhold i
bort. Det står «håpløst for
- «Under okkupasjonsti- lig farlige for motstandsbe- «Kroppsvekt og konsentra- Sachsenhausen med at «Den
Norge». Det vil si Norge den ble et antall personer vegeIsen drept (likvidert) sjonsleire» at dette viser at lå dessuten bare 30 km fra
Vogt ikke vet hva han snak- Berlin. Med denne nærhet
som stat. som var betraktet som sær(ForIs. side 8)
ker om. Møller sier riktig- var den - til leirledelsens
nok at dette bare er «for en stadige hodepine - utsatt
gangs skyld», men vi vil ab- for uventede inspeksjoner
solutt ikke underskrive det. fra «ReichssicherheitshauptVogt har alltid vanskelig amt» i Berlin.» Det kan jo
for å forstå at virkeligheten ikke bety annet enn at den
ser noe annerledes ut enn dårlige behandling ikke var
det han selv har oppfattet satt iscene av hovedledelsen,
i øyeblikket.
og altså langt mindre av
Møller peker på at det, Hitler selv, men tvertimot i
som vi nevnte innlednings- strid med dennes direktiver.
vis, var stor forskjell på de
Mange har beskrevet den
forskjellige leire og «Blant Iflom av pakker som regnet
dem alle sto Sachsenhausen ned over nordmennene i
i en særklasse». Noe Vogt av' Sachsenhausen og det er oggode grunner ikke har visst så beretninger om hvorledes
•
•
•
.
o
• •
•
o
•
o ettersom
«Han kjenner in- de således begunstigede inNygaardsvoldregJermgen fortater Norge ombord pa den brt/uke krysser, tkke for a føre krtg, men for a gen K.Z. fra innsiden og de- genlunde delte med nødlidvære «fri talsmenn for det norske folks nasjonale rettigheter», slik det heter i regjeringens proklamasjon ler åpenbart den noe u-nyan- ende av andre nasjonaliteav 7. juni da man i statsråd hadde konstatert at det var «håpløst for Norge å fortsette krigen.»
I serte oppfatning folk flest
(Forts. side 7)
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En danskes Illøte Illed - -

Også ){jesæterkartoteket - -

(forts. fra side 1)
lOg det må vel være O. C.
(forts. fra side 1)
I mit første møde med det melse, og som har staaet udenfor blad at kartoteket senere ble Guridersen? spør bladet.
meddelte at de var blevet . norske retsopgør.
Nummer i mere end tre aar, kan brent og henviser til et bly-I Nå hadde naturligvis insmidt ud af deres lejlighed I . Efter min ankomst til h.Øj- I forfremmes i~den et A~r, efter at antsnotat på en skrivelse om I gen bekymret seg om hvorog hendes mand sad i fæng-'I fJeldshotellet mærkede Jeg!?e paany er mdtraadt 1 Nummer saken hvor det står at aV-I vidt
flyktningeangiveriene
sel og stod til flere års straf, hele denne hadefulde stem-! 1 den danske Hær.
snitt av kartoteket ble brent· mot NS-folk var blitt oppbe- grunden var udelukkende I ning mot «landsvikerne» I Det fremgaar af ovenstaaende, efter ordre av statsråden. vart eller ikke. Vi skulle tro
at de var medlemmer av NS. som NS medlemmerne kald- at danske Befalingsmænd, der
at de eventuelt ville blitt tatt
Under min rejse til højfjelds- tes. Når jeg fortalte Nord- træder udenfor Nummer for at
omhyggelig vare på og kanhotellet gjorde jeg ophold i mænd at Danskere, som. melde sig til frivillig Tjeneste i som ingen Englændere for- skje utstilt for offentlighe·
Oslo og besøgte hans kone. havde været medlem af den tyske eller den finske Hær, stod.
ten. Og det vet jo KLASSEHun forklarede om de uhyr~ DNSAP, der dog havde me- ikke vil blive stillet ringere end
Iøvrigt er det mærkeligt KAMPEN også naturligvis.
ligheder de havde været ud~ re med tyskerne at gøre end andre danske Befalingsmænd med at stemple NS medlemmer Og så ,slutter da bladet av
sat og hun, der var syg af NS, ikke fik straf og ikke Hensyn til Forfremmelse og Rets- som
landsforrædere,
vi' dette at Kjesæterkartoteket
pleuritis var nu installeret i fik krummet et hår på deres stilling i Hæren.
stemplede dog ikke med- inneholdt opplysninger om
en elendig husvildebarak hovede, ja så troede de en(Sign) BRORS ON lemmer af DNSAP i Dan- andre enn de dømte NS-folk
udenfor Oslo. Hun havde det ten at jeg talte usandhed
(Sign) HAMMERSH0J mark som landsforrædere, og at det derfor er blitt skafelendigt. Jeg forklarede hen- eller at danskerne ikke var
selvom enkelte vel nok fik fet avveien. Slik som mange
de at jeg selvfølgelig ville hil- riktig kloge.
Ved krigens afslutning denne betegnelse. Hvorfor mener at man for eksempel
se på min gamle ven i Fængs*
vendte disse intetanende fri-I skulle NS-folk være lands- sørger for at dokumenter
let, men hertil svarede hun
Det danske opgør havde villige danskere hjem og forrædere, det er mig ufor- fra det senkede «Blticher»
at det nok næppe lod sig gø- dog til trods herfor sine al- blev straks arresteret og sat ståeligt, de stemte på aldri vil komme for dagens
re, hun havde selv besvær vorlige brister. Den 1. juni i fængsel, maximumsstraf- Quislings parti NATIONAL lys.
med at besøge ham en sjel- 1943 udsendte det danske fen blev sat til 10 år, men SAMLING, men det var jo
KLASSEKAMPEN mener
den gang. Dette kunne jeg Krigsministerium følgende de fleste fik fra 1-3 års ikke et Nazist-parti og iøv- også å kunne si hvem som
dog ikke godkende og vi gik skrivelse:
fængsel. Alt dette kunne på rigt kan NS medlemmer vel er ansvarlig for forsvintil et kreds-fængsel i Oslo,
grundlovsstridig måde gen- ikke være landsforrædere ningsnumret, jfr. overskrifhvor han sad og jeg bad om KRIGSMINISTERIET
nemføres ved et straffelovs- når Quisling ikke var det. ten om «toppembetsmenn».
at måtte besøge ham, - jeg
Til Tjenestebrug. tillæg af 1/6 1945.
Bevisene herfor er jo vel- Vi gjengir fra bladet:
råbte «hvorfor i al verden
A.2152/3917.
Selv frivillige uden den kendte men nok ikke lige
sætter de, denne mand i København, den 1/6 1943.
mindste politiske anskuelse velsete hos alle Nordmænd.
«Mye peker på at kartoteket
fængsel, han har jo dog ikke Til Hærens Afdelinger m.fl.
fik fængselsstraf, miste de Et af beviserne er ganske eksisterte helt fram til 60-åra. Vi
gjort noget, jeg kender ham
Enhver fast Befalingsmand af den lovede rang (i henhold tydelige, GOEBBELS dag- har undersøkt i Landssvikavdelinfra Danmark» - man sva- Linien, Reserven (Forstærknin- til ovenfornævnte skrivelse) bog for den 13 februar 1942 gen hvor det benektes at de har
rede «han har vært medlem gen), der ønsker sig fritaget for formue, borgerlige rettighe- bringer en optegnelse, der fjernet kartoteket. I Hjemmefrontaf NS og er landsviker» - Tjenesten i den danske hær for der m.m.
lyder: «Quisling har forres- museet kjenner de heller ikke til
jeg fortsatte «De kan dog at indtræde som frivillig i en ForEn af dem det gik hårdest ten under samtalen med fø- det. En vises stadig til «andre avikke sætte en mand i fængsel mation under den tyske Hær el~r ud over var Oberst Krys- reren, efter hvad denne for- delinger» som muiigens har oppfordi han har været med- i den finske Hær, har Adgang til sing, der blev helt slået ned, tæller mig, givet udtryk for bevart det. Hvis kartoteket har
lem af NS og postulatet jfr. bl.a. Krigsministeriets Skrivel- han der er officer fra den sine· naive forestillinger. sortert under Justisdepartementet,
«landsviker» kan man ikke se til Afdelingerne m.fl. af 8/7 danske Hær mistede alle ret- Han tror, at han vil få lov kan det ha vært oppbevart på Vicbruge på noget menneske 1941, at søge om Tilladeise til at tigheder, formue og alt hvad til at organisere en ny norsk toria Terasse der overvåkingspolifør man ved om det har be- træde udenfor Nummer uden han iøvrigt ejede, han lever krigsmagt, at han selv igen ti et holder til. Har det eksistert
gået noget der kan kaldes Lønning.
nu psykisk nedbrudt og som kan overtage beskyttelsen af fram til midten av seksti åra faller
landsvikeri»
Åbenbart
Ansøgninger herom vil ligesom en fattig mand i Haderslev. de norske havne, og på Iæn- dette sammen med tida da to fragjorde min optræden at man hidtil blive bevilget i det Omfang,
Det kriminelle må tilskri- gere sigt tilstrebe et helt frit tre den de politiembetsmenn flyttet
vaklede lidt, enden på det som er foreneligt med Varetagel- ves den danske regering, der Norge .. »
derfra: Tidligere overvåkingssjef
blev at min ven kom ind i sen af de Opgaver, der under de først udsender et cirkulære
Dette ønske har måske Asbjørn Bryhn, som samarbeidet
fængselspræstens
kontor, nuværende Forhold tilfalder den som ovenstående og deref- været,naivt i Goebbels øjne, med nazispionen T.H. under krihvor jeg var ført ind sam- danske Hær.
ter lader folk «hoppe på men da absolut ikke i Skan- gen (se Klassekampen nr. 1 1971),
men med min vens kone.
Særlig bemærkes, at Befalings- limpinden» for til slut at dinavien, - denne optegnel- og tidligere kriminalsjef i Oslo,
Hvilken en overraskelse, mænd kan indsende Ansøgning om dreje halsen om på de intet- se viser netop at Quisling Lars L' Abbe Lund, som var i polihan havde tabt .mindst 25 i Fritagelse for den dem ifølge Hær- anende ved en tillægslov. havde kærlighed til sit fæd-' tiet på Lillehammer i 1940 og
kilo og så trist og bleg ud i I lovens Par. 62 og 63 påhvilende I Regeringen har dog ved sit reland og ville gøre alt for som etter våre opplysninger ikke
sin fangedragt. Vi måtte kun Tjenestepligt, og at de vil kunne' cirkulære fristet en mæng-I Norge. Ralph Hewins' bog drev aktiviteter som kunne kalles
tale sammen i overværeise forvente en sådan Ansøgning I de officerer og menige og bringer jo også beviser, og antityske i mai-dagene. Var brenaf fængselspræsten. Min ven imødekommet.
ved sin tillægslov forrådt det lader til at mordet på ningen av Kjesæter-kartoteket dissom kaE. dansk, begyndte at
En befalingsmand, der således disse mennesker.
Quisling blev en realitet på se politiembetsmennenes siste oHifortælle lidt om sine oplev- træder udenfor Numm.er for at
Dette værk kan delvis til- grund af hævngerrigheden sielle handling på Victoria?
elser, - , vi blev brat af- gaa i tysk eller finsk KriQ:stjeneste, I skrives daværende statsmi- fra de ledende landflygtige
I etterforskningen etter hvor
brudt af fængselspræsten ~ beholder sin Plads i Aldersorden. nister Vilh. Buhl (SOSialde-1 Nordmænd i England. Nu Kiesæte~-kartoteket har tatt veien,
som brølede «tal NORSK I Der er tilveiebragt særlig Hiem- mokrat) som også fungere- da sandheden er kommet har enkelte karakterisert kartotefor fanden» - Jeg væmme- mel for, at Genindtræden i Num- de under .tyskernes besættel-II frem spreller disse mennes- kene som «fullstendig verdiløse»,
des, - en præst der var så mer kan ske til ethvert Tidspunkt, se af Danmark, han efter- ker og forsøger et modan-, som politiadjutant Haukenæs utindlevet i ondskabsfuldhed uariset om der er noget Nummer fulgte Th. Stauning, der dø- greb for at redde samvittig- trykte for oss. (Han er vel inne
at hans formodede kristne ledigt, saaledes at den paagæl(len- de. Samme Buhl var i!!en heden.
på noe der kanskie, men det ble
højsind var udraderet af de altsaa indtræder i overtalligt statsminister ved kanitulaI Danmark normalisere- altså trass i «verdiløsheten» brukt
hans hævngerrighed mot en Nummer med alle sine RettiQ:he- tionen og han er den per- des forholdene hurtigere under landssvikoppgiøret ! Vår belandsmand, det var mig u-· der i Behold i Henhold til sin son, der i Kastrun Lufthavn end i Norge til trods for de merkning) Mot dette står kartoforståeligt. Jeg svarede «jeg Grad.
(Kmbenhavns Lufthavn) bød uretfærdige domme over de tekets utvilsomme betydning, blant
kan ikke tale norsk og jeg! Det Tidsrum, i hvilket en Be- feltmarskalk
Montgomerv danske frivillige der kæm- annet under opprullingen av den
betragter det som en høflig- falingsmand har staaet udenfor velkommen i 1945 og holdt pede på østfronten og kun beryktede Rinnan-banden. Vi tror
hed fra min vens side at han Nummer for at deltage i tysk eller en me!!et lang tale, - sene- fik utak ud af deres enthusi- ikke påstanden om kartotekets
forsøger at tale dansk til finsk KriQ:stieneste, bliver med- re på dagen, ved recentionen asme. Idag er der kun en «verdiløsheb> er det viktiQ'ste argumig, jeg forstår nemlig dår- regnet ved Bedømmelser af hans for Monbmmery, sap'nA den- meget lille promille af den mentet for at visse embetsmenn
ligt norsk, men vi taler ikke Forfremmelsesmulip:heder.
ne, ja dAt var sandelig en danske befolkning, der bæ- brente det. Hvorfor var da Svendom noget hemmeligt, så hvis
RegerinQ:en vil drage Om~org lanp' tale Deres statsminister I rer nag til nogen og man sen, Bryhn og en rekke andre
pastoren vil komme os lidt for, at dette Tidsrum lil'ele(les holdt for mig, han havde kan dog ofte høre anerkend- topp embetsmenn så oppsatt på å
nærmere og vi taler lidt medwmes ved Beregning af AI- ikke hehøvet at slO'e så rne- ende tale om de frivillige der få ødelagt kartoteket?
langsommere, så får De nok den t il1æg og Pension.
I get, for .iAg kan ikke for~t.å kæmpede på østfronten mod Vi tror det har sammenheng
mere ud af samtalen.» Præs-I Ministeriet vil i givet Fald 00- eet ord dan"k. DAt tragisk- kommunismen.
med rettsoppgjøret etter krigen,
ten blev rød i hovedet og taQ:e til velvillig Overveielse komiske ved S~lP'en var. at
I Danmark kom man hur- hvem som ble straffet og hvem
han trak sig tilbake så vi Snørgsmaalet om at tilvp;phringe Ruhl nAt.on holdt sin l.ange ti.gt til besindelse, men hvad som slapp unna oppgjøret. I Kjekunne tale cirka 10 minutter Hiemmel for, at de Rpf~lings- hvlnt:>c::ttl'lle til MontgomArv, med Norge . . . ?
sæterkartoteket fantes opplysninuforstyrret sammen. Det var, mænd, der er egnede til Forfrem- på Engelsk, dvs. et engelsk
E.P.
ger om folk som drev samarbeid
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Fortsatt krigsdeltakelse - -

For l-Io;:doDlDlell
Det ungdomsopprør mot
velferdssamfundene i Europa som har buldret avsted fra land til land var
kanskje tilsynelatende hva
vi kaller venstreorientert,
men kan når som helst, av
egnede personer, dreies i
fascistisk retning. Formålet
teller for opprørsdeltagerne
mere enn midlene. Og målet
er en omstyrtning av det bestående, uten at det hittil
er stillet noe annet i utsikt.
Det kan imidlertid fascistene, som agiterer i alle europeiske land og utnytter den
europeiske
sammenslutnings foreløpige fallitt til et
enda mere vidtgående krav
om nasjonal-europeisk gjenfødelse.

Hans aksjon mot jødene
må beklages, det er vel d~
fleste enige om, men dette
må også sees i sammenheng,
da hatet til jødene strekker
seg uminnelige tider tilbake,
ikke minst kristendommen
har bidratt til dette, og kanskje en god del misunnelse:
p.g.a. Jødenes dyktighet i
forretninger, deres store
innsats i kunst og videnskap. Også i politikk, da de
straks erklærte seg som fiender av Hitlers styre, fryktet han nok denne menneskegruppen. Men metodene
han brukte må nok beklages. Men se; hvem var det
som fikk Tyskland opp fra
kaos og fattigdom til en stormakt?

T-I1 Jens BeJørnebo

Han tapte krigen, bl. a.
pga. meget forræderi. Men
han kjempet til det siste,
uten å fire eller svike sitt
folk og land!
En annen ting, er at f. eks.
Jeg, mener at all kunst må
være fri og .kanskje har sin
berettigelse, Hippiebevegelsen, har kanskje noe for seg,
med deres budskap om fred
og ikke vold.
Men det er det vanlige
og alminnelige folks oppfatning jeg vil frem til.,
Snakk med folk privat om
hva de virkelig mener om
f. eks. negre, jøder, arabere,
sigøynere, osv. Snakk f. eks.
med norske sjøfolk.
Med hilsen

Da jeg forleden så og hørte deg i TV vil jeg komme
med noen betraktninger:
For det første: Du tar helt
feil av Adolf Hitler, hvordan
kan du si at: Hitler ikke hadde karakter, ikke så ut i det
heletatt? Dette er usakelig
dritt-kasting.
Hitler hadde tvert imot en
fantastisk personlighet! Generaler skalv ved hans nærvær. En mann med virkelig
autoritet og respekt. Hvordan har du oppfattet denne
mann? «Ubetydelig utseende»!? Har du ikke sett filmer og hørt hans stemme i
radio? Det har ikke vært
H.
maken, og det finnes heller
ikke maken i dag. Har du
ikke sett den ene, Føreren, - - - - - - - - - - - - - - snakke til massene? Har du
ikke sett ham marsjere, bar-I KRIST NE VEN N ER
hodet og i bare skjorten, for- Har du lyst til å treffe gamle venan alene, i spissen for SA? I ner i et åpent miljø? - Kristne
Du kan ikke skjønne at, Venner møtes den første fredag
denne mann kunne få med Ihver måned i Colletsgate 43. Etter
seg folket. Jeg skal si deg en tale er det bevertning og andet: Det var hans personlige ledning til selskapelig samvær.
styrke, hans ukuelighet,
M
'd
hans ureddhet, hans fantastøtetI kl. 19.15
iske evne som taler, hans - - - - - - - - - - - -.....- .....--------Tannlege
store intelligens, hans rettferdighetssans, hans omtan- MARTIN KJELDAAS
ke for soldatene og arbeiderKarl Johansgt. 23 - IV, tilv.
ne. Jeg vil tilmed påstå at
Telefon 334900
flertallet i folket forsatt er
for meget av det han sto
for, dvs. den alminnelige , . - - - - - - - - - - - mann og kvinne. Jeg skal 1. KP. «NORGE ••
bare nevne noen punkter: I anledning en sammenMot: Moderne malerkunst, komst i pinsen ·71 i Trønde·
Popmusikk, pornografi, ho- lag, vil vi gjerne få kontakt
moseksualitet, narkotika, al- med flest mulig av karene
kohol, ungdomskriminalitet, fra 1. kompani, Regiment
arbeidsledighet,
utroskap «Norge ••. Vennligst send
navn og adresse til:
osv.
For: Forståelig og natur- JOHN SANDSTAD,
lig billedkunst, god danse- 7730 BEITSTAD
musikk, og klassisk. For '--__________....J
godt betalt arbeide, egen bolig, egen bil, jfr. Folkevog- r-M-E-D-L-E-D-E-LS-E-I-P-L-A-S-T.-~
nen, (tegnet av Hitler personlig) Fedrelandskjærlig- FABRIKK, helst tidl. NS
het, respekt for skole og of- ønskes forbindelse.
fentlige myndigheter og or- Bill. merk .•<lde og produkden i samfunnet.
I sjon" i eksp.

O

(Forts. fra side 5)
i uvæpnede fortsettelse av
.
å samle, sammendra. I et kampen viste, endog mer I • (Forts. fra sid.e 4.)
forord av Rowland Kenney enn de forutgående militære c?smen h.a SPIlt en. betrakteheter det at materialet er operasjoner, klart folkets lIg rolle I Europa l dag ..
samlet fra Informasjons- vilje.»
'
Den borgerlIge reaksJon
kontoret hos den kongelige
Ovenstående utsagn _ e: kontr~revo.lusjonær og
norske regjering. (<<Compi- som ikke taler om fortsettel- VII kanskJe hVIS den kunne
led from material supplied se av krigen _ continuation I f~ makt. til det skru utvi.kby the Information Office of the war - kan nok ikke lmgen tilbake. Men fasclsof the Royal Norwegian Go- uhildet leses på annen måte men vil skru den frem til en
vernment» ).
enn at kapitulasjonen skjed- samfundsform hvor m~nPå side 34 står: King Haa- de 10. juni. Regjeringen dro n~sket. overkom~er sme
kon's proclamation of 7th til England og fortsatte en b~ologlske og sosiale hemJune» _ (hvorav siteres:) politisk kamp for Norges mnger og overg~r end~g seg
_ «They (The Government) beste. Fortsettelsen av stri- selv. Det er en IdeologI som
were leaving in order to be den var uvæpnet. _ (Nor- er en like så selvfølgelig
able to continue the fight ske frivillige deltok med de konsekv~ns av de~ moderoutside Norway's frontiers allierte. Likesom storparten ne tekmkks og VItenskaps
as free spokesmen for the av den norske handelsflåte' oppdagelser som kommunisNorwegian people's· natio- seilte for dem) _
tenes, der jo også i Sovjet
nal rights. The proclarnation
*'
er havnet i et system som er
was published on 9th June.
Det er i denne interessan- mere fascistisk enn sosialThe military capitulation te debatt skrevet meget om istisk.
was effected on 10th June, «krigstilstand». Ordet er tåSå lenge det liberale 1940.» (Oversettelse: - «De ket og ikke rammende. Det eller liberalt-sosiale - sam(regjeringen) forlot (lan- er derimot ordet «krigsdel- fund med dets parlamentardet) for å bli istand til å takelse», som forståes av isk-demokratiske slendrian,
fortsette kampen utenfor alle. Det var også den da- legger større og større avNorges grenser som frie værende lovs uttrykk: «un- stand mellom den utøvende
talsmenn for det norske der en krig, hvori Norge del- makt og ungdommen, så
folks nasjonale rettigheter. tager -». Det er trist at det- lenge er fascismen avgjort
Proklamasjonen ble kunn- te klare begrep som en risiko man må regne
gjort 9. juni. Den militære skjedd - skal tåkelegges av med. I Italia lar det seg nå
kapitulasjon ble effektuert filologi og «krigstilstand.» konstatere, og i Vest-Tysk10. juni, 1940.»
Og det som værre er!
land har det allerede vært
Fra side 42 siteres: - en støyende fascistisk gjen«Norway under Nazi Occue
fødeise.
.
pation. - The military'capiF'
tulation did not mean a moaSClsmen regner ikke
raI capitulation ... The-con(Forts. f,:a side 5)
~ed de s~åborgerlig reaktinuation of the struggle, un- ter,. tvertlI~.O! brukt~ de det s:lonære utIlfr~dse, som alle
armed, even more thanthe d~ Ikke kunne f~ .i seg til å I tIlhører de ~lddelaldrende,
previous military operati-I kJØp~ slavearbe!de av de. men retter Sl? appell til. de
ons, plainly showed the peo- nødlIdende.
y~gste. I ItalIa drIves. al?ltaple's Will.» (Oversettelse'
Mange av dette blads le- sJonen av de faSCIstiske
«Norge under nazi okkupa: sere vil huske kosthol?-et i grupper helt ned i melloms,ion. _ Den militære kapi- d~ norske k<;msentrasJons- skoleklassene.
tulasjon betød ikke en mo- leIre efter J?aI 1945, hvorleralsk kapitulasjon . . . Den ~es ~an fIkk lov til å ta
Imot en eneste pakke på 3 hende de såkalte «Kleinigkilo til jul og hvorledes vek-I keiten», små private pakker
med tyskerne uten å være NS-med- ten ble nidkjært kontrollert
hjemmefra Norge (og fra land
lemmer. Mange storborgere gjorde l:På ~rammet. Senere ble det
som Tyskland hadde postfor. gode penger på tyskersamarbeid JO btt be~re, men det var
bindelse med) på maksimum
selv om dette skjedde i det skjulte. den hel.e tid bare :ved de. stol kg. Slike fikk vi motta ubeSlike ting kom fram i flyktninge- re høytider man fl~k ta Imot
grenset ofte og i ubegrenset anrapportene.
pakker .s~rapet sammen av
talL
Navn på mangen «god» borger en famIlIe s?m selv hadde
I annen halvdel av krigen var
fantes derfor i kartoteket, kanskje det
r;t0k. Det var
derfor matspørsmålet stort sett
på folk som sto Svendsen eller naturlIgVIS aldrI snakk om
ikke det største problem for de
Bryhn personlig nær. For mange Røde Korspakker, danSke-\ norske fanger. Det var nordi storborgerskapets rekker kunne pak~er ell~r svenskepakker.
menn som ikke spiste leirkost i
kartoteket utvilsomt få «uheldige» Så I de leIrene ble fangene I det hele tatt, bortsett fra brød
følger. Klassestatens trofaste tje- tynnere og tynnere, mens
og poteter _ _»
nere sørget for fred og ro over nor~menn i Sachsenhausen
storborgerskapets dårlige samvittig- altsa la på seg.
Så de aller fleste NS-folk
het ved å brenne kartoteket.»
. La Møller selv beskrive hjemme i det okkuperte
lItt av pakketrafikken i Norge hadde det nok betydeSachsenhausen:
lig verre i den henseende,
Alt dette passer som man
«Fra våren 1942 fikk nord- for ikke å snakke om da de
ser godt inn i mønstret når
menn
lov til å motta brev og efterpå ble puttet i de nordet gjelder alle de andre ubepenger
hjemmefra (penger til ske fengsler og konsentrahagelige dokumenter man
et
nokså
skralt kantineutvalg). s.ionsleir~ i årevis som et tilhar latt forsvinne. Så det
Fra høsten samme år tiIIatelse legg til den dårlige ernærkunne kanskje være grunn
til å motta klespakker og noen ing under okkupasjonen.
for KLASSEKAMPEN til oguker senere også matpakker. Det
Så er det noen okkuså å gråte en skvett over
utviklet sg til at man hjemme- pasjonen og konsentrasjonsdem på vegne av «forskninfra kunne få privat en pakke leirer har skadet så må det
gen» og «krigshistorien».
på 5 kg i måneden. Videre I da være dem. Me~ eftervirkDet slutter jo nemlig sin beretning med at «Likeså bekom det «svenskepakker» ogj ningene av den skade er det
tyr denne selvtektige hand«danskepakker», også om. trent ingen autoriteter som lar
lingen fra visse toppembets- e? gang i måneden, samt fra tid undersøke, mens man leter
tIl annen pakker fra Portugal land og strand rundt efter
menn at ettertidens forskning har mistet et viktig
og Sveits.
..
mulige skader hos dem på
Det aller vlktlgste var kan- «den rette siden».
krigshistorisk dokument.»
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(Forts. fra side .5)

for å hindre dem i å anrette
flere ulykker. Det nøyaktige
antall er ikke kjent, men det
er av Justisdepartementet
på grunnlag av oppgaver fra
Statistisk Sentralbyrå an·
,slått til ca. 55. De fleste av
de drepte var visstnok an·
givere og agenter, men det
ble også likvidert en del av
de mest farlige og aggressive
politifolk. Om tyske politi·
folk i noe tilfelle var gjen·
stand for likvidasjon, er ik·
ke opplyst, derimot ble en
del av dem drept som følge
av !mmp under aksjoner.»

bayerske stats eie. Pegaso· med bortfalt. «Mein Kamp!»
forlaget i Bologna, som har er imidlertid utgitt pånyog·
Den tyske forbundsstat gitt ut den omstridte itali· så i Hellas, Portugal, Spania
Bayern har krevet beslag· enske utgaven hevder på sin og Brazil. Det foreligger og·
leggeise aven italiensk ut· side det ubestridelige at Hit·, så såvidt vi vet en ame ri·
gave av Hitlers «Mein Iler testamenterte sin samle· l kansk utgave. Overalt er bo·
Kamp!». Aksjonen begrun· d~ eiendom til den tys~e .na·, ken blitt en bestseller.
nes med at «Mein Kamp!» sJon og en eventuell tldllge·
*
kom på Franz Eher·Verlag, re avtale mellom ham og
som har gått over i den forlaget i Munchen er der· KRIGSFORBRYTERBEGEIST-

svarte flokk. Den amerikanske dirigent ved navn
Bernstein har pekt på «Fidelio» som symbol på fao
scismen og den franske dirigent Boulez ser i Beetho·
ven selv det «fascistisk tita·
niske».

STRID OM «MEIN KAMPF»
IGJEN

*

IRING I USA

RASEKAMPER I ISRAEL

pensjef for en avdeling av 77. Wickstrøm, stapobetjent
I det USA s.om lot dø~me
400 israel~ke ungdommer
«BULLETINEN» 11. jan. I og henr~tte pa løpende band a~ nordafrIkansk avstamENS mnle~mng l emnet.
Og på side 703: «milorg 1 1945 , melder at stapobetjent I tyske sakalte krIgsfOrbryte.! nmg demonstrerte nylig i
~kal det drIves en ~kroba. ble først mobilisert ved tys- Wickstrøm ble likvidert i re efter annen verdenskrig Jerusalem mot diskriminer·
tIkk. med fak~um og JUS hva kernes kapitulasjon» (uthe. Stavanger. Kommunistene har n:an som kj~nt nå måt- ing av de mørkhudete israan~ar rettsllg ugranskete I vet her). Videre: «Under ok· I står angivelig bak denne u- tet stIlle ~gne krIgsforbryte· eIere. De svarte j~der krever
smkmy~de~e ~ som vel dog kupasjonen har virksom. i gjerningen, som skjedde re fra VI~tnam for retten' j bedre ?etalt arbeIde og bed·
s.øker sm llke l n~rsk retts- heten vesentlig bestått i or.! tirsdag 5. desember 1944.
JDen amerIkanske løytnant I re bolIger, og de hevder at
lltteratur hva angar profes· anisas' on soldatutdannel..
.
Calley ble ved en krIgsrett det beste av begge deler forsoral stepping på tynn is? ;e ett~rre'tningstjeneste 00'
(KIlde: «V ALDRES» l de· dømt til døden' for mord på beholdes innvandrere fra
Vi vil atter minne .om s~r~f. en'del
sabotasjeaksjone; sember 1944.)
~02 sørvie~namesiske SiVil.' Europa og Amerika. Det
felovens § 139 - SItert l sm Medlemmene bar herunder
Ister, derIblant
spebarn. kom under demonstrasjo·
helhet i dette blad 21. nov. ikke uniform eller k·enne. 78. Geiche, tolk i Gestapo, Men hva skjedde så? Jo, det Inen til sammenstøt med po·
1970. Paragrafen linjerer tegn De bar heller ikk~ sine ble likvidert i Stavanger 9. I reiste seg et ramaskrik til litiet og 14 av demonstran·
opp enhvers plikt til å an· våpe'n åpent De har følgelig januar 1945. Kilde: «BULLE· fordel for den dømte krigs· tene ble arrestert.
~elde visse straffbare. hand· heller ikke 'hatt rettigheter TINEN» 9. januar 1945. forbryter og i. kringk~stin.
*
~mger. Straffeloven hjemler som soldater etter Land.
gen ble han skIldret slIk av
mgen u~~takelse for anmel· krigisreglementets art.!.»
79. Tofteberg, Arne Halvard en k~mmentator: «Jeg er HITLERS SAMLEDE VERKER
delsesphkt, alene av den
«Allikevel skriver denne
politikonstabel, Oslo
helt sI~ker på at
er en skulle man nu kunne skaffe
grunn at vedkom~en.de gro· eiendommelige
juridiske
Drept ved et lumsk at~en. god offl:ser som VI alle kan I seg. Foruten hans kamp
ve forbrytelse er «l gjære el· forsker Andenæs' «l At lik. tat 22. august 1942, anglve· være stolte av.» Så grep I hans «annen» bok h-a~ler .er forøvet» under okku· vidasjoner og sabotasjeak.,
.,
l'Ig u tf ør t A
t e presl'den t N'lxon mn
. . bordtaler og politiske, testa.
'u.:>
~
av b
s 'Jørn S und
e seIves
p~sJon, og anmelderen .kan ter foretatt etter ordre av & Co. og beordret at den døds· mente er alle hans taler fra
p~stemples . den magIske ansvarlige myndigheter in.
dømte ikke skulle fengsles, 1932 ~g til slutten «ordrett
etIkett «angIVer», som v e l '
.
80. Winnem, Ulf D.
men bare undergiS husar·
..' .
kan være ytterst upopulært nenfor m~tstandsbevegelsen
D t'l1
l bl d FRITT
t ' t'l h
h dd t tt og fullstendI~p> gjengItt på
.
' må anerkjennes som egent·
e l ega e a «
res mn l
~n
a e a over 2300 SIder, sammen
men nota bene Ikke er lige krigshandlinger kan LAND~> nr. 65, 24. august, standpunkt tIl dommen --:- med 60 illustrasjoner til
straffbart.
..
ikke være tvilsomt.»'
194~ meld.er at «angiveren» noe han ut~rykkelig forbe· salgs for 128 DM. V~rket
Når Nordens JUrIster skal
Dette utsagn trenger _ Ulf D. Wlnnem 21. august 'holdt seg. Sa det er nok for· er efter en tids omsetning
opplyses professoralt om som man har sett _ ingen 1944 ble likvidert med 8 skjell på tyske krigsforbry· satt ned til denne prisen
d~tte tema under okkupa· imøtegåelse. _
skudd. te~e som skal fo~følges i all som skulle være over kom·
sJonen burde alt ha veket
eVIghet og amerIkanske så·
l' f
h
d . t
plassen for en vitenskapelig
.
81. Østbye, Trondheim
danne.
me Ig or en ver me . m einntrengen i dette grufulle 75. Holm, Thomas bankDet illegale blad «KRI.
*
r.esse fo! pe~sonen Hltl~rs
tema om et for norske forkasserer
GENS GANG» melder 1 0 . .
lIv. og v~rke l en europeIsk
hold meget stort antall snik· . Holm ble l?rutalt drept september 1943. Den norske DET MÅ V Æ.RE ILDE
skjebnetId.
myrdede personer an- bak skranken l Eker Spare· gestap'sten Østbye ble likvi
_ ........._____---....-..........._ __
islagsvis minst mellom tre bank, Hokksund. Denne
l
. for nasjonalbevisste tyskere ............._ ...._ ....._ .._ ......og fire hundrede!
opprørende affære. som ha; dert 7. september 1943. - å være vitne til den brandtANNELIESE PAROW
Og alt dette ufattelig gru. oppmuntret folk tIl å. ~ega
ske østpolitikk som uten ve·
TANNINNSETNING
somme er foretatt nesten forbrytelser med, «p,?htIsk»
82. ~.;.~~~:n::,sen,
derlag gir avkall på eldgam·
\Trondheim
uten reaksjon hittil og uten påskudd, opplyses a være ble
.
melt tysk land når de sam· Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Ladedet minste fikenblad av lov. utført av «Osvaldgrupp~ns»
myrdet med kmv: H~n; tidig ser hvorledes forbunds· moen kirke _ Voldsminde
lig og rettslig hjemmel.
folk, den er heller aldrI ef· var anklaget for «angIVerI». felle Japan opptrer. Der kre· ,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIII!
*
terforsket av norske myn· Dessuten yar han NS·~an~. ver man av Sovjet tilbake·
digheter.
De skyldIge var angI~ehg levering av de okkuperte
FOLK OG LAND
Det er nu nødvendig atter
(Kilde: Fra Johan Scharf. «Osvaldgruppen».
(KIlde: japanske øyer i nord. Sam.
Kierschowsgt. 5, Oslo 4
å gå inn i sentrum av den fenbergs publikasjoner.)
«N<?~SKE NYHETER» 4. i tidig peker man på at Kina
Telefon 377696
«populære»
hjernevask,
mai 1943, nr. 2 kl. 15.15, 18.' har erklært ikke å ville kre· I
Boks. 3214 - Sagene
som har satt oppløsningen
76. Haneborg, Einar
mai «NORSKE NYHETER», ve noen slagis krigserstat.'
inn i rettsstaten, kfr. den
brukseier
LONDON, 1943 nr. 3.
ning av Japan. Den japanske I
Ekspedisjonstid: Tirsdag til
stigende kriminalitet.
_ _ De tyske pOII·tl·' og
Einar Haneborg, Bolsko·
83 A d
Sl'
utenriksminister meddelte fredag fra kl. 10 til kl. 15.
å d .A k
bl t·
. n ersen, o velg
d
å P k'
t
'11
krigsrettsdommere
Latza, gden g13r If burs Ogl'945e Irsd·
Hun ble likvidert for «an· I lerdP
e mg a. manfvI el Mandag og lørdag holdes kon·
Rigis og Kehr ble frifunnet a~
. e ruar
ve giveri».virksomhet 14. mars g. e .e seg over l ~ær .rem.! toret stengt.
for sine dødsdommer over ~.tI~en ~m morgenen ~kutt 1945. Snikmordet ble angi. tid a. mo~ta besøk I.ToklO av Redaktør Melsom kan bare
milorg,menn, hjemmefront. l SItt hjem av to ukjente I velig utført av den såkalte e? ~meslsk delegaSJon ..Sam.
folk o.a., blant annet fordi I menn. Gårdens folk fant borgerlige hjemmefront _ tidIg lot ~an Moskva .vIte at påregnes truffet efter forutgå. '
disse var illegale, franktirø· !Ianeborg død me~ 5 skudd hvis «leder» man kunne på. det n.ok Ikke foreløpIg kun· ende avtale.
rer og ikke soldater i lovens l ry~ge~. Kommumste?e ?ar høre som sannhetsvitne i ne bh noe av et. planlagt b~.
Abonnenmentspriser:
forstand. I Rettstidende side a~gIvehg foretatt lIkvIda· Løber saken anno 1970
1 s~k der a,: den Japanske ml·
Kr. 50,- pr. år, kr. 25,- pr.
693 - 1946 heter det i lag. sJonen. Haneborg ble 79 år
g.
.
msterpresldent. Det kunne halvår i Skandinavia. Utlandet
mannsrettsdommen
over gammel.
SolveIg
Andersen
ble først komme på tale når kr. 30,- pr. halvår. I nøytralt
Bruns Schubert og eIe.
«NORSK TIDEND, LON· skutt med en grovkalibret Moskva erklærte seg rede omslag innenlands: Kr. 60,mens:'
~ON, har 1.4. mars 19.45 en Colt 45 01.25), ang~v~lig til å t~ opp forhandlinger
pr. år, kr. 30,- pr. halvår.
«Retten finner' imidlertid I Sjofel og h.1erterå notis <;>m med dum·dum ammumsJon. om de Japanske øyene.
Bruk postgironr.: 16450
n
. gamle,
at de tiltalte ikke kan straf· bdeuk
aktverdIge
(Delvis kilde: «NORSKE FASCISTEN BEETHOVEN
Løssalg kr. 2,fes for sitt forhold. Det r seIeren. NYHETER», LONDON 6.4'1
Utgitler
AlS
FOLK OG LAND
gjaldt her å få fengslet en
(Kilder: NORSK TIDEND 1945).
.
Så er da også Beethoven
mann som de visste var vå· og lOkalpressen.)
(Fortsettes)
innregistrert i den store ____________.
Salu~de ly~er ~ESTER. milorg.»
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