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at vi nAr langt og tir 
folk I hele landet l tale? 

HAR DE NOE pol HJERTET 
så bruk våre annonsellpalter 
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gården var Quisling skutt Da visste jeg, at nede • 
I 

D.:I.'~e b:lde av Quisling er det siste som ble tatt av ham. 

Det er kokken på Akers1ms og to «smørgås» - som pA denne mAte 
s~kt(' Et. gjørE" seg «udødelig». 

Vidkun QUisling's 
siste . brtty 

'.'q,"", -1.. 22/10 1945 
Kjære .·.-.-.~.-.·"fIl -\" ; 

J
;EG vil så gjerne sende Dem noe~ avskjedsord og takke 

Dem og de andre for Eden·trofaste lnnsata gJen
nom alle d,isse årene. Jeg vet om ~a-~ trengsler og Vanske· 
Iigheter som mange nå mågje~ol!1gå og kMskjeogøA 
De, og det gjør meg vondt. Jeg JijeJfuer jo så godt Deres 
redelige og gode vilje, og hvorlroes De var lynt av en 
nidkjærhet for land og folk, og for å gjøre det gode. 

De kjenner også meg og vet h":'or høyt jeg eIsket mitt 
folk, og hvor jeg hl\J: ofret alt for 'det. De vet også, at mln 
handlemåte aldri er spl'Ul1get ut av andre beveggnumer 
enn dette å gagne mitt land og gjøre Guds vilje. 

Og så er min inderlige og siste bønn til Dem, a.t De og 
de andre på beste måte vil ta seg av min elskede og tro· 
faste hustru. Hun har vært en enestående livsledsager for 
meg, og storartet har hun også "tert mot meg l denne 
siste tunge og vanskelige tid. Lov meg, at dere tar dere 
av henne. Alt hva dere gjør for h~e, det gjør dere for 
meg. !' 

Så farvel, og takk for alt, og væ.r vennlig å overbriJJge 
min hilsen og takk også til de and.~De kjenner. 

Deres hengivne .,. 
VIDKUN 

lI'1.Oie ·åumH1 haben 
eehanåeLt" l 

<Aldri bar tvIlaommere dommer vert .. Vlatt l mett 
atorakt!&e torm_. . • 

Av Hroar Hovden 
n 

eD. ansette franske professor. i utteraturhiatorie{ved. SorbolUle). 
Maurice Bar dec h e ga i 1948 ut en bok om etterkrigBtidens 

",rettspleie~. Boka heter: «Nuremberg ou La TelTe PromiBe:'. ,1 
Buenos Aires er boka kommet i to tyske ut~ver under titel~: 
«NUrnberg oder das gelobte Land~. På nom lrunne vi vel. _ 
b.1le den: eNiirnberg eller det forjettede Ia.nd:.. .... 

Det forjettede land, ja! Dermed siktes til det demokratlake para
dis 110m skulle oppstå allerede her på: jorden, når man bare fikk 
"dømt», hengt og sperret inne alle «nazister:. - fra Hitler tll 
gamle Olava. I dette jordiske Eden skulle menneskene trives 0i ha 
det godt, for det meste ha fellesferie, - og være fri fra nød. fri 
fra flYkt og - ikke minst - fri fra enazisme:o og annen djevel
skap. 

Forvrøvlingen var en tid så total, at den brede demokratiske mas· 
se - også kalt «almenheten> - for fullt alvor sverget til de falske 
profeter 110m preket denne lære. Massetoakeskapen hadde høy
sesong. 

Men også i denne fornedrelsens tid var det kvinner og menn som 
bevarte fatningen - både i vårt land og i andre. Professor Bar
Mehe var en av dem. Han gir etterkrigsjussen og efolltedo~ 
et dødbringende støt. Særlig er det - som tittelen forteller -' 
C i r k u sNU r n ber g som får sin bekomst. Men da NUrnberg-

JEG er blitt skremt opp av søvnen ved geværskudd. Salven ga gjenlyd i festningsmurene. Jeg for ppp av sengen og sl gjen- j!lSS bare er et stykke av den samme «juss:> som vi kjenner fra 
"om giHervimluet at det grydde av morgenen. Straks etter talt det enno noen enkelte skudd. Da ;1sste ler, at nede i (årlten flere land etter krigen, også fra vårt eget, har boka den største 

var Quisliug blitt skutt. Det var på Akershus den 23. oktober 1945. f interesse for rett.tenkende og sannhetssøkende mennesker i alle 
hg satt dengang som krigsfange på festningen Akershus i Oslo. Der hadde man også satt iJ\Il Quisling like før be- land. . . 

gynnelsen av hans rettssak. Daglig hadde jeg møtt ham på. hans spaserturer i den heslige, trange IUfteJirden. En spesiell vakt- Det er å håpe at boka kan komme pA norsk i sin helhet. Mens vi 
post ledsaget ham skritt for skritt. Alvorlig og fattet hadde han sett ut, men han hadde enno den r~ggede og respektinn- venter på det ,skal jeg sitere noen linjer av innledningen (etter den 
r:?tollde holdningen, SDm jeg kjente fra før. No hadde kuler fra norske soldater endt det livet, han ha~de viet sUt fedreland tyske utgaven): . 
'om offiser. som forsvarsminister og tilslutt som ministerpresident. . ,. «Hele det moderne maskineriet (i NUmberg) får oss tll å tenke 

Det va ellgang bli his!orielorskningens oppgave å undersøke hvilken rolle Quisling har spilt innenfor ran;unen av den store på rettsapparatet hos visse negerstammer. Den seirende konge set-
sa "'r,' 2ntengen gjennom d~n "nnen verdenskrig. De alliertes propaganda under krigen har stemplet'Qulshng som prototypen ter seg på sin trone og lar trollmennene komme. I nærvær aV kri-
]li en landsforræder, og har liktstillet hans naVn med begrepet «forræder». Fremdeles fØrer de n pOlit!te agitasjon hans navn gerne, IlOm sitter på huk omkring, blir den beseirede «likviderb. 
i lnllnnen og betegner dom SOI11 «Quislhlger. Men den som i dag nevner Quislings navn - og det gjel4er især de tyske.- ~ Etter hvert går det opp for oss at hele NUmberg;ærosessenbare 
, -~~lili~Hill~~~m~ni~~~~run~ ______________ ~~t~l~r~----~~ __________________ -_F_~~& __ ~_._-__ _ 
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tilbøyelighet. I Skandinavlen cor 
prestene på hndet i en preste
gård, som de som regel selv drI
ver. Slik er Quisling helt fra ung 
dom!':en av vokset sammen med 

'bondeyrket .• Han kan heller Ik
ke ha vært en slett offiser. for 
han hadde bestMt krlgsskole
el'---'~n JYted innstilling ..... 

I bladet "Der \Veg" som kOlD-' 
mer ut på tysk i Bu~no. Air 
har tyskeren Hannes Rein skrev",~ 
en ru~get interessant artikkel om 

Quisling. tnder okkupasjonen 
oppholdt Rein seg i Xorge - og 
i embets Dleil!ør omgikkes han 
meget QuIsling - og han har så
le·~es de beslf' forutsetninger tll 
å bt:'domme Quislings lh' og ,irke. 

Da arti}{kelen er meget "and, 
har Yl delt den opp - og offent
liggjør 1 dag ferste del. 

Under den tørste verdenskng 
var 0uls)\n,:; nomk militæratta
che i det keiserlige Russland mea 
sete I St. Petersburg. Allerede 
den gang hadde han vist stor 
symp!O.ti for Tyskland. Jeg har 
selv hØrt ham fortelle meget in-
inte~esO",nt om sine inntrykk og at Quisling for sine framraken
opplevelser fra den tiden. Den~ de fortjenester i Nansenhjelpen 
gang har han også pekt. ~å fell l har mottatt diplom fra Folke
det keiserlige rikes pohtlske og kommissariatet for Sunnhetsve
militære ledelse, som han anSi?: senet i Sovj et-Unicnen. I dette 
som meget uheldige for Ikke å SI diplomet fastsla.s, at hundretuse
Skjebnesvangr~. Etter rørste ver- ner av ukrainere skylder ham 
denskrigen innla Quisling sam· sitt liv. En gjenpart av dette dO
men med sin landsma~n :Fridt.io! kument hang i Røde Museum I 
Nansen seg store fortjeneste ve" Moskva, umlddeibart ved siden 
å fØre hjem de tyske krigsfanger av Ene:lands l'lokadebefaling un
fra Russland. dertegr;,et av Wlnston Churchill, 

Mitt lille oppsett om den vid
bremmede hp' ,med den sto
re og rumm ! pullen, har 
gitt gode reSUltater. 

JeO' har allerede måttet tøm
me den en gang, og nå er den 
i ferd med å fylles igjen. Jeg 
er særdeles takknemlig overfor \ 
alle som så raskt og beredvil
lig etterkoni. min oppfordring om 
å sende oss sin ti-krone som 
kontingent for 1951. I 

Men ennå står det' mange 
igjen på restanselisten. Og disse 
må vi også få med. 

Vær med og yt din skjerv. 
Du gjør det i din egen interes-

_ se. Og du skaper arbeidsmulig
heter for oss i Forbundets sen
tralledelse som vi gjerne skulle 
ha tatt oss av. 

Vår innsats på opplysnings
frontel1 koster dessverre man-o 
ge penQ'er. Men skal vi ikke gå 
i dvale a må arbe!det holdes i 
gang. Nettopp nlt er det meget 
om å gjøre at vi kan få ut en 
del Viktige brosjyrer, og vi har 
også planiagt en reisevirksom
het ut over landet, som kan ska
pe en mer intim kontakt mel-

gra~" Otte spille tiden pa a spe 
1."ul oss fram til utvel~. 

. oss den arbeidsgleden som 
ligg~'" deri at vi g, jennom et om 
fat' ' de tilsig fra meningsfeller 
føl ,at vi bar en levende støt· 
te firyggen. 

RlIl' du ennå ikke fylt ut din 
posålnvisning på kontingenten 
for 1951, så gjør det godhets
fullt i denne stund. Oppsett det 
ikke'. Og tro ikke at noe bi· 
drag"er for lite til ikke å bli 
tatt i mot med takk. Vi som ar
beider med disse sakene gleder 
oss faktisk vel så meget over 
10.)roners bidraget som over 
det )iå det ti-dobbelte. Det av
gjørende for oss er sinnelaget 
som 'står bakom. 

Vel -! «Hatten» står frem
deleS framme. Sørg for at det 
snarest blir sjanse til en ny 
tømning! 

Adressen er som vanlig: 
F'orbundet, KierschoWsgt. 5, 

Oslo; , 
Forbundssekretæren 

Show-' 
Quisling er blitt bekjen,t r som som tod'ød sending av levnets

orEranisator og leder av «Nanset;- midler til Russland, hvill:et blir 
hjelpen» for det sultende Ukral- ansett som en medvirkende år~ 
na, som i Fr!dtiof Nansen had· sak til hUngersnøden l U:kralna. 
de sin høye besl~ytter, mens Q. opplevelsen av revolus,lOnen i 
i årevis var betrodd ledels3n., Un Russland hadde gjort Quisling 
der stadig smltte- og livsfar~ til en avgjort motstander av bol 
har Quisling beveget seg i pest- sj evismen, hvis fare for Europa 
befengte områder, som var. ~kydd han tidlig var oppmerl~som på, 
av alle andre. Og han m.obillserte og som han etler hjemkomsten 
hele verden, ikk~. minst Amerika advarende ga uttryk for i sin bok 
til hjelp for ofrene for hungers- Russland og vt Denne boten 
ngden. Stadig oppholdt han se15 vakte p. g. a. 'sin sa'::lige fram
blant de syke og døend~.' Ukr~l- stilling stor 'oppmerks~rnhet. 
nerne kjente ham som Sl?- yelgJø- Den endte med en apell til alle 
rer eg b:'Lr en liten Omshr.gsta- nordiske folk om å slutte seg 
tnett som ~le solgt offentlig som sammen i et «Nordisk Samband" 
Tal';~an til b<ls'-"'ttelse mot for å kunne bevare og forsvare 
smitte. Denne amulet var vel Aftenlandene mot bclsievismen. 
det syl"\bolske uttrykk fo~ hvil- Denne boken stilte Q,u,isling I 
ken rolle han hadde spilt i Nan- brennpunktet for norsk politi'<k, 
senhjelpen, hvor de~ norske hvor de mar::istiSke partier den 
folks trang til barmhJertighets- gang forberedte sin store opp
gjerninger fikk et så karakteris- marsj. Også det sosialdemokrat
isk uttrykk.. Nesten 10 år har \ske parti I Norge var utpreget 
Quisling tilbrakt i Russla:d .. I rØdt og de fleste av partiførerne 
Charchow fant han ogsa sm hadde gjennomgatt Moskvas sko 
hustru og livsledsagerinne, som le. Etter at Quisling var blitt 
den gang var sykesøster. ~ed forsvarsminister I Bondeparti
samme oppofrelse som for sme regj eringen krevet han full opp
nØdlidende landsmenn har hun bygging av forsvaret gjennom 

yenere satt alt Inn for den. ekte- 0ppstilling av pansertropper. 

lom de stedlige interessentkret
ser og sentralledelsen. 

Gjør ditt til at vi kan få så 
vidt rummelige forholdøkono
misk at vi kan få gjennomført 
våre planer og utvidet våre ak
sjoner, uten at vi i altfor høy 

cross 
Sir Hartle:y Sha'W'cross -. den be

rømt~ eller kallhende snar.ere· berykte-

fellen, som hun i full sumets dannelse av luft\'åpen og en til
overensstemmelse med, har fØlt rtrekkelig militærtjeneste. Dess
seg bun<let til ut over d"iden .' uten forlangte han, at demarx
Fru Quisling er en av de res- istlske partier i 1\orge skulle for
pektinngydende kvinner, som er bys med den begrunnelse at de 
giort til enker ved den domsav- drev landsforræderi. Skjønt den 
gløreIse, men som I troskap hol- nedsatte undersøkelseskomite 
der fast ved sine menn - ut fastslo, at de beviser Quisling 
over retterste<1et. 

Det skal heller ikke glemmes 
_ Fortsettu S1ae ., -

de aktor ved NUrnbergl!rdomstolen, . -må 
mann~n ,med de fantasifulle tiltale- Justisminister Gundersen ser så forskrekket ut, at det minst være 

Ny hjemme
fronthistorie 

besluttunger mot krigens tapende - et gjelllerd fra det hinsldlge som titter inn gjennom l-induet. 
liar gjennom pressen uttrykt slll takk- (Tegnet av Hammerlund I Dagbladet). 
'nemlig-het for at han er blitt ført opp . Der Zweck ;'t Sch.p!er tisk som isolert fra, den politiske 
bland kandidatene, til ,Nobels freds- d';' ganzen Rechts. hovedskueplass og økonomisk som 

Hvorfor blir hjemmefron
tens mord glemt i historie-

, bøkene? 

Om kvelden den 23. febru
ar 1945 gikk hjemmefronten 
Ul mord på Bådvar Spre
kenhus i heimen hans på 
BåtstØ, Tretten. 

Hendelsen ble av alle ten
kende folk sett på som et 
rått og brutalt mord. 
Nå før jul 1950, ble det gitt 

ut en bok «Gudbrandsdalen 
gjennom krigsåra», Mordet 
på Bådvar Sprekenhus er ik
ke nevnt med et ord i den
ne historien, og en går ut 

fra at historieskri\'eern per
sonlig helst ser at en så 
mørk gjerning blir glemt, 
men et knlturfolk glemmer 
nok ikke slikt - uten at det 
blir fullt oppklaret. 

pris . .'Han skjønner imidlertid ikke, følge aven kronisk og' ofte plagsom 
sier han selv, at han kan sieS A ha O SKAR' CH1'USTIAN dUNDER, SEN pengemang~l, kom .dimn~ arr~,ganse 
gjort?seg fortjent tll 'en slik ære er ifølge 'norske leksika født i til blomstrmg fortrinnllVlS på nach-
som denne belønning. Oslo 1908 cand. jur. fra 1931. Han splel og ! billigere be,vertnlnger. men 

Mannen har' sikkert rett. flyttet se~ere til Trondheim som pral<:- den fremtrådte ikke desto mindre som 
, Det' må foreligge en misforståelse tiserende sakfører og bestyrer av Mot det mest karakteristiske drag ved 
ett eller annet sted. Det er sikkert nok Dags stedlige filial. Da krigen kom personen. At den pl>. et senere tid!!
ikke fredsprisen som fo.rslagsstllleren hadde han avviklet sin saldørerforret- punkt skulle komme Ul I>. prege b.tyd
i virkeligheten har hatt l tankene. Det ning og tiltrådt en stilling i den kom· ningsfulle offentlige handlinger tenkte 
må være Nobels dlkterprls han har munale administrasjon. ingen på da. At en Ording, en Hegna, 
ment. Gundersen fikk sin politiske en Evang ville komme til l spille en 

For i så måte kan en godt medgi at skolering! Mot Dag, som han sluttet rolle i kongeriket Norie8 offentlige 
Shawcross er av verdensfonnat. seg til i 1929. Han suget med begjær liv det' var enhver som hadde litt 

IlIn Erling Falks maktpolitiske teorier poiitisk innsikt pl det rene med. Men 
••• ____ •••••••• og uUerte pliktskyldigst de pålegg Gundersen? Ne!. Han hørte ikke 

organisasjonen ga ham, men nådde hjemme pl samme plan. Hans 'lrk
aldri opp i rekken av Mot Dags større somhet var foreløbig AV tner .till ... 
politiske kanoner. Den unge mann la ferdig karakter. En kan bla gjennom 
imidlertid for dagen en ikke ubetydelig de gamle årgangene av, tidsskriftet 
evne tll kjølig resonnement og en Mot Dag uten l finne en artikkel fra 
naturlig, aldri sviktende arroganse. hans penn. 

«8. Mo;» 
Under de temmelig kummerlige for- Imidlertid inntraff ! 1&36 en begi-

•••• __ ......... '·,0ld organisasjonen virket, både poll- - FOTtsetta' side • -

Postgiro: 81827 
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~k~~;;;s=rt~~~~~:~: ~_';_;:_"'_8_5_~··_·'_· ________________________ _ 

OIU l:~st egen mening om sal{er 
~ ting. Da ~r du ferdig. For Da 
odj:. 
(d~unne jeg bare få, avisen i 
~dæt oms!ag», sier noen. 
Herregud, bli nå ikke latter
lige! Hva er det som kan 

• VIsste -
- Fortsatt fra side I -

;remme folk slik ned i støv- framla beviste rildigheten av ter, men fra politikere og parti
ne? Det å hevde sin rett har hans påstand, holdt den davær- byrakratiet. Og dette faktum 
ltid vært ansett som ærlig ende norske re~jerir.g det hen- måtte i tIden som kom hemme 
~nns ferd. Mens det å siktsløst å forfØlg€ saken videre. hvert skritt Quisling tok. Etter 
Ire seg for urett har vært sett Dette fØrte til at Quisling gikk Norges besettelse leiret seg da 
\ som noe fo:ra!delig. Det er en ut av regjeringen. Han dannet tungvekten av den tyske lnnfly
rUg sje:efred en kjøper seg sitt eget parti som en nasjonal telse på de offentlige statsfunk
d å trekke i feighetens uni- samlingsbevegelse under navnet sjonærer og nå opptrådte de for
rm. Nasjonal Samling, med et nasjo- Skjellige sivile og militær·e myn
f2.z. har stått utenfor a"is- nalt, kristelig, bondebetont og an digheter som mer eller mindre 
)stier og sett på folli. øynene tikommunistisk mål. Bevegel- autoriserte underbandlere over
r hengt ved utstillingsnum- sens parlamentariSke inn fly tel- for Quisling. Og mellom disse en~ 
~ret av «8. Mai». Det vises se var liten, den rådet ikke en- kelte kretser med deres motstri
enpå dem at de gjerne hadde gang over en plass i Stortinget. dende interesser og hensikter er 
~pt avisen. De tør bare ikke I tidens lØp vant Quisli:lg stadirs da Quisling blitt revet hit og 
for kioskdamens sIiyld. I ste- flere tilhengere og hadde især dit. Sikkert har disse tingene i 
t grafser de ta seg av all den til.~lutning fra bØndenes og stu- siste omgng ikke hatt vesentlig 
Irete magasiIilitterattlren som dentenes rekker. innflytelse på forlØpet av hendel 
ersvømmer oss hver eneste Ved utbruddet av den annen sene i Norge, som var avhengt!?: 
e. verd3nskrig var betydningen av av krigens utvikl1n~. Men den 
La det nå bli en slutt 'på dette Norge for krigfØringen opplagt. som vil bedØmme Quisling må 
iet. Tegn øyeblikkelig ditt og begge parter traktet etter å kj erme disse forholdene og ta 
)unement og regn deg selv hindre motparten i å dra nytte dem i betraktning, for de har 
u et voksent, anstendig meu- av Norge Økonomisk og strateg- sterkt mØrklagt ha11S politi'>::k og 
ike. :Få dine kjenninger til å isk. I nødsfall måtte man tre!{ke og hans stilling i den norske or
re det samme. Fem tusen c1.et inn i sitt eget makt'1mråde. fentlighet. Quisling var selv 
e abonnenter vil åpne avisen I Det var Øyeblikket da Quisling fullt klar over dette. Jeg har 
r~, nye muligheter. '1'il glede skulle .tre inn i den store poli- kort fØr krigens avslutning hØrt 
oss alle. tik}:. - bitre ord av hans munn om dls-
tist dine betenkeligheter av Det er betegnende for den ty- se forholdene. 
! Vær med og bygg opp vår ske tospaltethet i utenrikspoli- Den tyske ledelse hadde tatt 
t avis! Tegn deg som fast tikken, at de fØrste tråder fra med· i beregningen den mulig":' 
\ment! Gjør det l dag! -I'yskland til Quisling i k k e ble heten, at def'Jliet'te ville hesette 

lf G spunnet fra Riket og dettes 01- Norge og forberedte seg på å hih 
.. fisielle diplomatiske representan dre dette. Så lenge Norge kunne 

kke til at noen er blitt snik
:et av NS. At et NS-medlem 
kan ha begått en forbrytel
ar intet med de legaliserte 
Ilord å gjøre som ble fore
lå NS-folk. De må ikke blan
ortene, herr Lange. 2Eres 
lT:l æres bør, og selv om De 
i 0 ngel' ta hatten av for 
lr'U Sunde og Gulosten, så 
lisse herrer all den alm ene 
Som Deres samfunn kan vi
'Ill. Dere har selv trukket 
injen for den krigen Dere 
r - og De må sannelig ik
,forundret om vi tidligere 
lk og frontkjempere - ber
t samfunnet - vanskelig 
l'eie å holde takten i dan
: forstå rytmen. Vi er nok 
slad i landet vårt - fjel
skogen og ensomheten -
'i forakter folket. Det er 
\st iøynefallende resultatet 
~en mot oss. Og så velger 
l eineste naturlige løsnin-

l
og ville forholde seg n'iytralt var 

------------..,.,.- det ingen gruI'u for Tys~land å 
gen på spørsmålet. Vi velger· gripe inn. Men i det øyeblikk det 
fred for oss selv fra samfunnets ble sikkert over1-""rist om at de 
side. De som bukket under i kam- allierre ville be' \ +ige seg Nor- I 

pen roper sitt varsko, og de er ge, mått; det .Il'.ed alle mid:er 
oss kiærere enn alle Dere andre. forsØke a forhmdre det. QUlS
- Når jeg retter dette svaret lin~ hadde høsten 1939 besØkt 
til Dem, herr Lange ,er det fordi Hitler for å bevege bam til å slut 
De er et svar verd. Selv om fol- te fred med England. Allerede 
keforakten blant oss er stor kan t.idligere hadde han sendt Cham
vi da ennå velge oss ut enIwlte ber1.,in. som h:::m kjente personlig 
mennesl{er som vi ser opp til og et langt telegram for å bevege 
respekterer -like mye fra Deren ham til ;\ innlerle fredf'~orh~,Tldlin
leir som fra vår egen. De har i ger. Det er sannsynllg, at ved 
lwert fall gjort et ærlig forsøk dette b~søket var det blitt tale 
,)å å se lengere og dypere enn om mulIgheten aven engelsk in
den store, grå sauen - Ola Nord- vasjon i Norge, så meget mer 
mann. - Og selv om vi er bitre, som Chlll'c hill senere ien offentlig 
er vi likevel ikke hatefulle. Det tale i sine memoarer har inn
kan De i hvert fall trøste Dem rømmet, at det allierte kri~sråd 
med. Et aldri så lite håp har vi hadde beSluttet a besette Norge 
kanskje ennå - men det blir o~ h::o,dde forr-eredt dette og
mindre for hver dag som går _ dermed. provosert den tyske 
og det er i hvert fall ikke Deres motaksJon. 
skyld. ------------

M.Ø. Nordmørspostens Trykkeri 
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