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SPECTATOR
IMaIlj.ge står uforstående
overfor den forfølgelse som
Dagbladet i Oslo, like fra 1945
til i dag, har drevet mot tilhengerne av Nasjonal Sa..mUng-bevegelsen.

Vi hitsetter et brev Og et
avisoppsett som taler for seg
selv. Brevet lyder:
«Dagbladet»s redaksjon,
Oslo.
Oberst Konrad Sundlo, Matrand, har i et t'rev av i går
bed'ti meg om å ta meg av fØlgende sak på hans vegne:
I Dagbladet den 6. ds. er
På side 9 gjengitt en reportasje fra G~ZI Hammarstrøm
om forskj. forh,old vedkomll1ende Narvik. I det samtidig
gjengitte billedstoff er det bl.
a. et bilde av Narvik folkeskdle m. v., der det .i underskriften gjøres oppmerksom
på et hus oppe i skogen til venstre på bildet og som man går
ut) fra at Narvikfolk vil gjenkjenne; «Der bodde nemlig,»
heter det, «oberst Bundlo som

og

,Sj?~~."..~
.. :~~~~~
sjonstiden s

tens grunn, - Og at det var
den elite av idealistiske, fedreIandssinnete kvinner og
menn i Nasjonal Samling vårt
folk kan takke for at det kom
forholdsvis uskadd gjennom
nødsårene.
Det er ikke Oswald, Lauritz
Sand, Jens Christian Hauge,
Gulosten, Pål Berg og de mange andre medaljeprydede storinger folket vårt står i takknemlighetsgjeld til. Heller
ikke til «RØsten» og flyktningene borte i London, eller til
den lyssky silen t killinggj eng
med sine brutale mord på
landsmenn. De gj orde sannelig allesammen hva de kunne
for å ødel~gge folket materielt og moralsk.
Dette ·vet redaktØr Skiavlan og Dagbladet meget godt.

Og likevel.
Hva kan grunnen være til
at Skavlari og konsorter mot
bedre vitende fornekter kjensgjerningene, retten, sannheten og anstendigheten? For
en grunn må det j o være!
Komplekser fra barndommen? Fluevingeplukkillig og
liknende sadistiske utfoldelser? Vet ikke. En dybdepsykologisk analyse ville kanskj e gi
svaret.
beregninger
Økonomiske
spiller utvilsomt inn. Når det

sOlg,te byen tiZ tyskerne 9. april
1940».

En slik anfØrsel står direkte i

ilitæ-

tyskerne 9. april 1940» er en
påstand så direkte og straffbart injuriierende som vel mu_
leg - såvel i objekt.iJv som
sub1i::rktiv henseende.
På ve,gne av oberst Sundlo
tør jeg foreSpØrre om avisen er
villig t~l i mo~gendagens lørdagsnummer --< artikkelen sto
forrige lørdag - på fremtredende plass og med tydelig
overskrift å tdlbakekalle den
siterte anførsel, .bekla,ge dens
fremkomst samt å peke på at
den i henhold til de mot oberst
Sundlo avsagte dommer savner ethvert grunnlag.
,
Skjer ikke dette beklager jEg
å måtte meddele 'at det ØYeblikkelig vil bli anlagt injuriesøksmål mot avisen med påstand om mortifisering og erstatning.
Oslo den 12. mars 1954.
Helge Grønstad.

cand. jur.»
Avisoppsettet (Dagbl. 15/3

gjelder Økonomisk vinning
betyr" moral og etikk svært lite eller ingenting for mange
mennesker. Pornografi, giftog slavehandel er illustrerende eksempler på pengenes
makt over menneskene.
De forskjellige :aviser har
etterhånden utviklet seg til
en sterkt konkurrerende masseindustri,
hvis produkter
kjemper om publikums gunst.
Det er forretningsforta,gender, politisk og Økonomisk.
Ikke minst gjelde dette den
politiske fribytter Dagbladet.
Selv det politiske parti som
det vil være organ for, vil
helst ikke ha noe med det å
gjøre.
De markskrikerske sensasjonelle overskrifter reklamerer for varen: AUe frontkjempere skal skytes. Hamsuns
bØker plaseres i giftskap.
Sommerpensjonat;et Ila. Kom

.
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' . ' .. ; ".
«OBERST SUNDLO OG

NARVIK.

Jeg er gjort oppmerksom på
at oberst Suodlos forhold
ved t\yskernes overtagelse av
Narvik etter Eidsivatmg lagmannsretts avgjørelse ikke
kunne ses å være straffbart.
Jeg kan derfor bare beklage
det uttry~ som forekom i
følgende billed~kst til min
artikkel om Narviks historie

Og kjØp! roper disse aparte
overskriftene ut i gatene,
stredene og i tobakkhandlernes vinduer.

Og handelen går strykende.

Landets neststØrst.e avis!

F10rfatter aven utmerket
Hamsun-biografi, teatersj ef,
teat.eranmelder, grossist i
sensasjoner og uetterrettelig
rellortasje. En aller helvetes
redaktør den Skavlan! Blås
i en Øre,fik nå og da,eIler et
saksanlegg for ærekrenkelse.
Det tjener kun reklamen og
øker omsetningen.

De såkalte «landssvikerne»
har nå i snart ni år nytt godt
av redaktØr Skavlans speSielle begavelse. De har vært et
kjærkomment., lettjaget bytte
for Dagbladets giftpiler. Ingen fare for Ørefiker eller
saksanlegg fra den kant. Ba(Forts. side 8).

Falsk'

lØrdag 6. ds.:. «Oppe i den
lille åsen til venstre ligger e~
hus som narvikingene alltid
vil sette i forbindelse med noe
ubehagelig: der bodde nemlig
oberst Sundlo, mannen som
solite bY!ell! til tyskerne 9.
april.»
Gunne Hammarstrøm.»

Selv om Dagbladet. er aldri
så vant. til å bevege seg på
tynn is, så var det ikke lett,
nok på foten denne gangen.
Det dumllet i det. og tok. seg
vann over hodet så det svkatt!

østeu ropeiske
jøJler på
vandring

.ij!"~".-_IIi~:_U· Tt ......ltJLT .Mlflfl._';i'_~;fjii;;i'ii;';'b';;

mai 1947 og HøYesteretts dom
av 5. oktbr.' 1948, og savner eL
hvert grunnlag. Dommene har
"VærlJ bekjentgjort og kommentert så mange ganger jfr. senest oberst Sundlos
egen artikkel i «F1olk Og Land»
nr. l - 1954, hvorav ekspl.r.
vedlegges - at en anfØrsel
som dzn Dagbladet gjør bruk
av ikke over hodet kan unnSkyldes med god tro. At
«obers~ sundlo solgte byen til

c.:::

SANNHETEN

SN
O

Etter det som i de siste årene er kommet. 'fram, fØrst og
fremst gjennom utenlandske
kilder, og etter den utvikling
internasjonal politikk har
tatt, må ethvert selvstendig
tenkende og sannhetssøkende
menneske innrømme at det er
Vidkun QUisling som har fått
rett i sin politiske vurdering,
- at det· var Quisling og Na-

DAGBLADET

····II··'rlnelen
via Israel
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Den såkalte Amundsenfi'lm
skal hal premiere i Oslo i slutten av mars Og en rekke
«spisser» i norsk og utenlandsk polarforskning er ifØlge en melding som er utgått
fra Norsk Telegrambyrå, innbudt.
H. M. Kpngen har tilsagt
si tt nærvær, og Bernt Balchen
- vår flyvende! berømte amerikanske stasborger, vil også
kaste glans over begivenheten.
og komme flyvende - med.
sin bedre halvdel Bess - fra
N. Y., heter det.
Oss bekjent har ikke Bal-

-'

som hans reservemekaniker
dengang å hjelpe Byrd å få
montert flyet.
!Byrd kom
Amundsen og Nobile i forkjØpet til Nordpolen.

L o nd on (FEI/EE): I begynneLsen av februar meldte
Warzawa radio at 57 romanske
Blant de innbudte savner vi
jøder hadde forlatt Haifa for å
vende tilbake til Romania. Hallo- blant mange andre skifabrim.a.Imlen hevdet at nesten 2000 kant Olav Bjaaland, Morgedal,
romanske jØder hadde søkt det fØrstemann til SydpOlen og
russiske kOnsulat om tillatelse
han som heiste det norske
til å vende hjem igjen.
flagget der, og dertil NS. HelEt par dager senere erklærte
ler
ikke nestkommanderende
samme radio at ifØlge sin «Tel
på
«Fram>~
til Sydpolen, kapAviv,..kOrrespondent» -Så 'Var Israel i dag «de~ land som har flest tein G j ert sen, NIS, sees i
jØ(ij,ske emigranter». Korrespon.- det gode selskap av innbudte.
denten fortalte videre at lamdets
At majoT Tryggve Grå n og
befolkn:ing er for tiden en og en
flere
andre ikke er med blir
hal-v million og at nesten 1500
jØder forlater landet hver måned. da bare «naturlig».
Siden 1947 har 50 000 Jødiske
emigranter av alle nasjonaliteter
pakket sine kofferter og forlatt
Dette var refleksjoner som
Israel for godt. undersøkelser Vimeldte seg ved lesningen av
ser at 75 pst. av emigrantene var
misfornøyd med arbeidet og le- . NTB-melding'en, og llå grunn
vestandarden i ISrael. Ca. 120<f av disse refleksjorter kontakstudenter fra Israel som studer- tet vi filmbyrået som kunne
te i Anlerika besluttet å bli der
opplyse at
mel din gen
e~ter endt utdamnelse.
s a v n e r e th v ert gru n nSisen 1951 har man fått spora- I a g, og hadde satt filmselskadiske meldinger om østeuropei- pet i en meget pinlig situaske jØdiSke emigranter ·fra Israel
sjon.
som har vendthjem igjen. Da en
N.r.B. har sin melding fra
liten gruppe a-v disse ankom til
Canstanza på vei til Budapest, ble en BodØ-avis. H~!.' man ikke
lrommuniinest,enes propaganda- sØkt å kontrollere riktighemaskin satt i sving for å gjøre ten?
mest mulig ut av ders hjemkomst.
Sannheten er at ing ener
Det er ingen tvil Om at den kri_
tikk som r,st1jes mot Israel fø,rst innbudt!
AL
Forts. side 5
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Atter har en av våre trofaste kf. vandret bort, idet apoteker Jens Ar f f på GjØvik,
SØndag den·21. ds. avgikk ved
dØden 85 år gl. Han var fØdt
i TØnsbel1g, men etter sin utdannelse ble han apoteker på
Time på Jæren og kom til
GjØvik 1927. Han var en av
disse stille borgere i samfun-

Kampen mot
kommunismen
I U.S.A. kjemper McCarthy mot kOimmunistinfiHtrasjonen OIg blir selv bekjempet av mektige krefter sOim ser sine
interesser truet. GjennQm sine undersØkelser OIg avsløringr har han forlengst bevist infiltrasjQnen og har fått folkets øyne QPP fOir den stQre faren fra 0st. Resultalt1et er at
kOimmunistpartiet er fQrbudt Qg kommunistinfiserte perSQner utelukkes fra stillinger i statsadministrasjOinen.
Nå har Italia fulgt i U.SJ.A.s fQtspOlr. nen italienske regjering har hatt det største kOimmunistiske parM på denne
side av jernteppet SQm sin mQtstander Qg ministerpresi:..
den~;en, MariQ Scelba, har' erklært kOimmunistene krig. De
fOlrhQldsregler han har tatt ser slik ut:

men var ~or Øvrig ikke politisk interessert. Men han ville
- som den Virkelig gOde
nordmann han var uten gåseøyne slutte opp om land.ets
frelse. Det samme gjorde også hans hustru og 3 barn. Og
derfor ble de rikelig «belØnnet» ett.er «frigjøringen» med
en erstatning på en kvart
million, samtidig som han ble
berøvet sitt apotek «8vanen»
på GjØvik. Noen pensjon ble
det heller ikke for ham, da
han ikke var av de opportunistiske apotekere, som etter

med

tagermedaljen
Tiltross for at vi har slike
krigshe,lter som f. eks. genera....
lene Backer og Christophersen, finnes i Norge et stort
militært
mindreverdighetskompleks. Dette skyldes ikke
folket selv. Det er aldri - heller ikke i dag blitt organisert
for militært og regulært forsvar av sin nasjonale eksistens, sin nØytrale tilværelse
mellom gigantene.
I mangel av tobakk rØyker
man andre blader. Nå foreslås
det at Ola Marshall-Nordmann ' - han hvis prins HaraId arbe'ider med å få den
amerikanske aksent ut av sitt
«flytende engelsk» - nå arbeides det for at gutta skal
få en Ty skI and sm e d a 1j e. For at de sto skiltvakt for
England i elt av.vepnet folk.

SN
O

1. Alle kQmmunister og medlØpere fjesnes fra statstjenesten.
2. FOirbud mQt at tjenestemenn SQm er medlemmer av
ytterliggående fagforeninger mQttar penger av statskassen Qg at de ikke skal kunne mOitarbeide staten.
3. Alle 100kaie kQmmunistiske Qrganh,asjQner fjernes fra
bygninger OIg eiendOimmer sOim tidligere tilhØrte MussQlinis parti.
4. FOirhOildsregler mOit kOimmunistiske firmaer SQm handlet med landene ba,k jernteppet.

net, men da appellen om å
~lutte 'Opp om NS kom i 1940
så gikk han som den gOde
nordmann han var l'nn l· ....~'4'':S,

USAogl(om•
krigsdel- munlsrnen

Humbugen

SQm man vil skjØnne har Scelba ikke gått så langt sOim
å fOirby det kOimmunistiske parti, men han håper å knekke
det ved å frata det det ØkQnomiske grunnla,g. Disse fQr.)
holdsregler har han tatt uten å spØrre pa,rIamentet, OIg ti-:.
den viI, vise Olm han greier å få. fOilket med seg i sin stOire

ap.tiJf.onununi$ti~~~~sjon.

Her: hjemme i NQrge går alt sin vante gang. McCarth~
skjenes ~ystelll11tisk ut OIg Olm få uker 'kQmmer sikkert pres.'
sen til å flQmme OIver av nedsettende Qpplysninger Olm Scelba
og hans aksjQn.

*

Men er det ikke snart på tide at det kQmmunistiske undergravningsarbeide her i NOirge OIgså stQPpes?

Maktha.verne i dag har vi ingen tillit til, de.rltjil er deres
fOirtid fOll" svart. Praktisk talt alle sOim sitter i nØkkJelstillinger har tidligere vært medlemmer av kOimmunistiske OIrganisasjOiner eller kOimmunistQrienterte grupper. Men i OIffentlig tale og skrift erklæ,rer de seg alle sOim en SQm mQtstandere av kQmmunismen. Og vi er nØdt til å trQ dem.

Men hva gjøres det? RiktignOIk har vi et QvervåkningspOiliti sOim blant meget annet også beskjeftiger seg med spiOlneringen, det militære har sitt etterretningsvesen, ~ en
gang i mellQm arreste~es det kOimmunistiske spiQner.
På den annen side får erklærte kQmmunister sitte i fred
i sine stillinger OIg kQmmunistsympatisører OIg medlØpere
innfiltres stadig i det nOirske styringsverk Qg næringsliv.

«frigj øringen» tutet med ulvene «Oswald-gruppen» og
slike som man helst vil unngå.
Vi ønsker fred og slgning
oveir den gamle apotekers
.:'1,'"
t ,.
_ minne. 'ro L
TOlla.

øyvor Hansson mot
Justis-departementet
Vi bringer i kommende
nummer 'en gjennomgåelse av
Oslo Byretts dom i den sivile
erstatningssak som fru ØYvor Hansson har reist mot
Justisdepart,ementet:
fordi
hun etter behandlingen i et
og et halvt års varetekti;.fengsel forlot dette som båre- og
krykkepasient. Fruen har appellert dommen.

I

Vidkun Quisling avslØrte i begynnelsen av tredveårene
det kQmmunistiske mullvarparbeid i NQrge uten at det ble
tatt nOien kQnsekvens av det.

Men i dag når alt fOilket burde vite Olm hvilken fare sOim
truer, finnes det ikke en mann, ikke en avis, som tør ta
kampen OIPP i hele sin bredde.
Det er en unnfallenhet som landet kOimmer til å svi hardt

-

fOlr.

FOLK

OG

25. mars ble det holdt årsmøte i «lntlereisentskapet
Folk: og Land». Arsregnskap
$ årsberetning ble referert
~~ godkjent, og budsjett for
1
)54 vedtatt. Av årsberetnin-,Em
framgår det at avi"en går framover. Abonne-

LAND

mentstallet

Øker

langsomt,

og sikroert, men må bli større
hvis avisens drift ikke skal
hemmes alt for mef- rL av
trang økonomi. En ab~ lementskampanje ble besluttet
satt ut i livet.
'---::;~

De sorte

svaner
synger anno 1954 om mord
og orgier, hvorav det finnes
to sla-gs:
1. Mord og orgier begått av
de som tilhører den herskende klikk. Slike ugjerninger finnes f.
eks. forherliget på veggene i
Oslo Rådhus av tilpasningsdyktige «kunstnere». 2. så. har vi mord 'Og orgier
begått a,v de «urette». Disse
straffes som regel

Noen som deltok i Norges
opptil 62' dagers spredte fektninger, fikk den såkalte

Endelig har da De fm ente
Sta telr fått øynene opp for
Verdensfienden nr. I - k o mm u nis men. Det organiserte arbeide mot kommunismen tok til her i vårt eget
land, etter at Vidkun Quisling ved selvsyn i Nansens
hjelpeaksjon i hungerdistriktene, tok arbeidet opp, etter
at han hadde væ'rt militærattasje i Russland og Finnland
og hadde de ferskeste inntrykk defra. Han måtte bekjempes for sin folkeopplysning mot kommunismen, og
vi vet. hva lønnen ble.
I Tyskland tok så Hitler opp
saken også, da han øynet faren' fra øst. Og derfor satte
han i gang felttoget mot øst
for å få stoppet kommunismen i sitt utspring på dens
egen jord. Og hadde ikke
U.S.A. kommet med i krigen,
ville antagelig hans forsett
lykkes.

Krigsdeltakermedalje.
Men
hvor mange krigsdeltakere
har ikke fått medaljen?
Blant dem som med livet

Nå har Sovjet med sin kommunisme og ekspansjon innfiltret hele Øst-Europa i denne samfunns ødeleggende polisqJn~,;~~; t:q.r,~ Nq:I:~e,,,,, tikk;:
I"" . .i""".'1.k>i"'J"".. "#4:,\:"'''"~".~i.l..'
og som ikke godkjennes av
Imidlertid har U,8.A:Qgså
emigranter og den herskende
klikk, finnes blant andre Ar- nå fått ~ene opp for den
beidstjenestens folk, hird- farlige sæd som såes i hvert
menn, frivillige frontkjempe~ eneste land i verden. Sovjet
re på østfronten med flere, driver
....-:- den politikk å ut h u l e
landene inn e nfr a ved å få
hvorav mange falt.
Det er i dag erkjent at folk, sine konspiratører plasert i.
ikke minst fra slike katego- nØkkelstillinger rundt i. de
rie,i, spont.ant kastet seg inn i forskjellige stat.er. En stor ~el
forsvaret. De som har delt ut av det an->erikanske folk ,har
deltakermedaljen, har muli- allerede få~t øynene opptatte,.
gens glemt sin tidllgere inn- etter at atomspionene, soni er
sats mot alt som landsfor- avslØrt både i England, Casvar heter - unntatt forsva- nada og U.S.A., og derfor er
arbeidet tatt oppi U.S.A. med .'
ret f.or egne interesser.
all kraft. Derover er det
Jeg håper at ikke «landsM c C ar ty og hans komdlisvik,uordningens» ofre fort- sj on som arbeider fOT å rense .
setter denne kamp. .. Kan- de .offentlige etater for den
skj e det er slik at ingen vil kommunistiske gift. Fremforsvare et land, hvor det ikke gangsmåten 'elleir midlene
er ytet vedkommende full kan naturligvis diskuteres,
rettferdighet. Artikkelsk'rive- men arbeidet er i gang og
ren opponerer mot denne har pågått hele tiden etter
lære.
de mange avsløringer av
Hvorfor har ikke aUe som atomspioner far Sovjet.

strengt og a vmaIes i gru og
avsky, f. eks. på veggene i
Oslo Rådhus av de samme
adrette kunstnere.
Slike mordmalerier innviedes av den heri sakkyndige,
tidl~gere ordfører i OslO', nå-

værende generaldirektØr i"
Statsbanene El. Stokke.
POitemkin.

'

,

Man kan ikke åpne et eneste nummre av Dagbladet
deltok realt i Norges 62 dagers forsvaTskamp fått Deltakermedalj en?
Greier den" herskende klikk
i lengden å benekte faktum?
Deltakere
i den annen verdenskrig.
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uten at det raser over McCarthys fremgangsmåte. Men
Dagbladet er JO snart på hØYre og snart på venstre side av
arbeiderpartiet, så man kan
forstå at McCaTthy ikke passea- i dets kram. Men kunne
det ikke la seg gjøre at U.S.A.
selv fikk bestemme h v o rdan man vil bekjempe lwmmunismen? Hva ville t. eks.
Dagbladet si om et annet land
skulle blande seg opp i våre
indre anliggender? Men det
mest virkningsfulle viI muligens være at alle vest-europeiske land op p hevet kommunistpartiene og gjorde den~
farlige politikk ulovlig. Kanskj e Quislings syn på kommunismenen dag kan bli aktuell politikk i alle land'? Isåfall vil han' få oppreisning,
men ikke livet tilbake.

Fra «Litteraturspalten» i Bergens Tidende har jeg sakset:

Humbug, Humbug!
Foruten de latinske store Vismænd
Har også Ibsen skrevet meget,

som
Kan passe bra på den «patriotismen»,
Som her og ,andre steder forekom:
Når «vagten» væsentlig består av
bØller,
Som altså skal forbedre en
nazist
Ved hjælpavokseblod og Tunge
køller
Blir jo som regel resultatet trist!
Og her har Ibsen skrevet noen
noter
Af"
SOm passer bra' på prEssens
«patrioter» ,
Og jeg siterer ham: «I navnet
kjender,
Det kaldes humbug, humbug, '
kjære venner!»

FRANSK BILDE AV
HITLER.
Den franske forfatteren Jules Romain har nå gitt ut det
27. bind av sln enorme romansyklus. Den heter «Den gode
vilje», og handlingen fører
*
fram til midten av 30-årene.
Når man leser ovenstående komI romanen er det blant annet en karakteristikk av Hit.. mer man uvilkårlig til å speku. lere på om dette er et tilfelle av
ler:
«på seg selv kjenner man anDen tYSke bandefører er av dre». Særlig når man erindrer
den sl~gs menn som på tak-, Ibsens ord: «å dikte er å holde
kammeret sitt leser alle mudommedag over seg selv.» Det
lige bøker j billigutgaver, en av skal muligens en del sØppel til å
dem som vandrer i timevis fylle ut «27 bind aven romanomkring i gatene i regnvær, en sYklus», mEn det er allikevel trist
av dem som, når de står ved
å se den slags søppel fra en av
et gatekryss vender om fordi Frankrikes «åndelige elite».
de tror at en røst kaller på
I Dagbladet ser jeg at Sigurd
dem, som stanser opp foran et
Hoel
etterlyser en norsk sådan.
barn som sitter på en trapp,
stryker det over håret og ser Vi får håpe at denne norske
åndelige elite, om den finnes,
inn :i korridorens mørke, som
stjeler seg til å rive ut et blad står på et adskillig hØyere nivå
aven ordbok på et Offentlig enn det Jules Romain rtpresente-

, I.Gh.

rer og som syenes å ligge på linje
med det pOlitiske og moralske
nivå i Voltaires og Rousseaus
land i dag.
Ragnar Lund.

DET ER SAGT:
«Fra utenriksminister Kohts
memorandum av 15. januar
går det en kausalitetslinje via
det norske nøytralitetsbrudd
i Jøssingfjorden den 16. februn,r frem til den tyske militæraksjon mot. Norge 9. ~pril

1940. Ad den vei fØrte regjeringen Nygål'dsvold' fedre!nndet inn i krigen.»
(E. A. Hedem: «Det norske nøytralitetsbrudd» s.
25>.

Ekteskap
er 16. mars inngått i Buenos
Aires mellom frØken Ase Olsen, Sandefjord, og styrmann
kel"Øy, p.t. Las Floridas 250,
Lars Fredrik Sk.ahjem, KråBoulogne sur Mer, F.C.N.G.B.,
Buenps Aires, Argentina.

SN
O

Argus.

Andelig elite!

bi1:-liotek, SOm skjuler seg bak
et tre i en park for å iaktta
en kvinne som gir bryst, som
nattens itder spØr ensomme
vandrere hva klokken er, for
å se om vedkommende viker et
skritt tilbake. Han lar seg rØre av fuglesang, men kan på
nært hold drepe sin beste venn.
Han lever oftest i lett tilstand
av somnambulisme.

UKENS KRONIKK

.~

Det ~ar Molotovs njet som behersket Berlinkonferansen og det var en
uryg]gelig makt bak hans ord. Og så
spør man, om dette har videre perspektiver. Dertil kan vi svare et ubetinget JA. Og det. bevises av den indrepolitiske utvikling i Sovjetstatene.
Det er nemlig så mange ting som ty-

leninismen betyr en reVOlusjon i sovjetstatens struktur. Det betyr.ikke bare avskaffelsen .aven personlig diktaturkultus, men ogSå en .overgang
fra politistaten, som var Stalins verk,
til partistaten, hvor administrasjonen
er underlagt partiet ~ hvor alle direktiver er inspiert av partiånden. -

ste vesteuropeiske land har meget gode forbindelser med de radikale kretser innen sosialistenes organisaSjoner,
således i Frankrike og England. De
har også stor innflytelse i Belgia og
Italia - alle kjenner Nenni-Sbsialistene i Italia som samarbeider med
kommunistene Qg er sterkt infiltrert

:te~!T~t~;:::;k~:aft~~:hi~"~·,~~mJ~;·!e:~~si~~a;::. ···~te~k;i~mffirg~!I;~~~~~g~~:~;·

men som ideOlogisk basis.
Den 21. januar feiret alle sovjetstater 30 års dagen for Lenins dØd på
en måte som viser at de nåværende
makthavere bygger sit.t program utelukkende på Lenins lære. Det framgikk med all ønskelig tydelighet a v
den tale som partipresidiemedlem P.
N. Pospelov holdt på minnemØtet i
Moskva og hvor hovedvekten ble lagt
på de to punkter, at Lenin var imot
personlig diktatur i proletardiktaturets navn og at kommunistene kan
leve og utvikles i fredelige forhold til
den såkalte kapitalistiske verden. -Pospelov understreket Lenins ønske
om å opp'rette diplomatiske forbindelser og handelssamkvem med de kapitalistiske stater. «Vi skal la dem i
fred. Vi er til Og med rede til å betale
dem i gull for nyttige maskiner, verktøy og annet til transporten og industrien. Og 'ikke baire gull, men råstoffer:.. Og hva det personlige diktatur
angår, sa Pospelov, at det fører til
forringelse av partiets rolle, til nedsettelse av partiorganisasjonenes og
sovjetfolkets skapende aktivitet og
har intet tilfelles med den marxistiskfeninistiske oppfatning av den store
betydning som ledende p'olitikere og
statsmenns retningsgivende virksO'mhet har». Dette er jo forsåvidt tydelig
tale overfor Stalin-dyrkelsen.
Analyserer man dette, vil man måtte innrømme, at tilbakefØri:qgeri til

vOlusjon i sovjetstatens struktur.
På det utenrikske plan er situasjo-

utøver en vidstrakt publisistisk virksomhet rundt om l de fOTskj ellige land

';=""-""'-~

,n'!1~

•

Det blåser ny vind
.-

''''A~
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Kreml

Leninismen til ny heder og verdighet

nen kanskje ennå mere interessant.
Det var Stalins måte å tolke leninismensom fØrte til skillelinjen mellom
kommunistene ute i den store verden. Nå er stalinismen begravet og
dermed er mulighetene til' stede for
en ny plattform for et felles kommunistisk syn, idet Lenins lære er brukbar som ideologisk kilde for all0 slags
kommunister.

Det finnes, tre fremtredende grupper innen
verdenskommurjsmen
utenfOr sovjetpartiet: 1) Trotzkister,
2) Titoister og 3) Kommunistiske
sympatisØrer i de forskjellige sosialistiske partiers venstreflØyer, og de
skiller seg fra stalinkommunistene
bare ved at de ikk.e godtar Stalins
taktikk og tolkning av prinsippet proletariatets diktatur.
Den mektigst.e a v disse grupper er
trotzkistene, kanSkje ikke kvantitativt, men desto mere hva innflytelse
angår. De består av trenede ideologer, hØyintellektuelle, fagfO'reningspamper og sosiale ledere, som de fle-

og er velorganisert og kamuflert. Om deres virksomhet for Øvrig vet
man ikke meget, men vi har tidligere
omtalt at de har holdt to kongresser
i Sveits etter verdenskr~gen, i 1948 og
1949, og de beslutninger som ble vedtatt der øket trotzkistenes samarbeide med ~ommunistene, dog uten organisasjonsmessig samarbeide med
Kreml.
Titoister finnes likke bare i Jugoslavia, men også i den meget utbredte
opposiSjon i de kommunistiske randstater. Stalinistene bekjempet dem og
utslag av denne kamp var både Slanskyprosessen i Prag og Komulkas arrestasjon i Polen.
Det er på det rene at ny vind blåser i Kreml og at moderne leninister
derborte begynner å gjøre tilnærmelser til titoistene og det ikke bare i Jugoslavia. Så sent som 31. januar i år
vedtok Kominform en appell til Tito
om å bilegge gamle uoverensstemmelser og om å vende tilbake til sovj etrandstatenes familie under Kominforms vinger. I Polen, Tsjekkoslova-'

kia og Ungarn fikk partiene instruksj oner fra hØyere hold om å forby all
propaganda mot Tito og sørge for personlige kontakter med Titos displomatiske representanter i disse land. Et
utslag av dette er også Djilasaaffæ.,.
ren l Beograd. Tito, som sannelig ikke
er noen tilhenger av «kollektiv maktutØvelse», ble tvunget til å kaste ut
Djllas for fkkeå stenge døren for Kominform - den skal tydeli;gvis. stå på
glØtt.

~--La oss v~e klar over at stalinic;mens begavelse og leninismens gjenoppstandelse vil gj Øre det lettere å
sammensveise verdenskommunismen.
Det vil man tromme til å merke gjen~
nom øket virksomhet blant dem i
Vest-Europa som representerer folkefrontpolitikken. Og pass bare på:
Kreml vil nok snart finn~ anledning
til å flytte den kalde krigens front fra
statenes grenser til de sosiale skilleinjer som går gjennom Vestens samfunn.
Det er klare hjerner som planlegger
fremtiden for kommunismen, og leninismens gjenkomst er et av midlene
til å konsolidere verdenskommunis~
men og styrke Moskvas stilling i utenrikspolitisk henseende på lang sikt.
På den bakgrunn må man også se
Berlinkonferansen, hvor Molotov tok
alle stikk hj em.

*
La oss bare til slutt gjengi slutten
av Pespe'Iovs tale på minnemØtet i Mo.skva 21. januar for «revolUSjonens genius, SUKPs skaper, den sosialistiske
st.ats grunnlegger, den store leder og
fører for arbeidsfolket ,i hele verden,
Vladimir Iljitsj Lenin»: «Leve vårt
ærerike parti, Slovjetunionens lmmmunistiske parti. Leve sOVjetfOlket.
Leve leninismen!» - Stalin var gj emt
og glemt.
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De "store" Polske eventyr
•
I Berlin

Tiden har vist at de seiret
seg til døde.
Da Frankrike' og England
erklærte Tyskland krig i
1939, da begikk de en fOTbryteise mot menneskeheten, som
dessuten var den største dårskap i historien. Dilettantene
og spekUlantene i den kapitalistiske verden fØrte' Euro~ og det fj erne øsyen opp i
en situasjon som de ikke ,lenger vil være i stand til å mestre. De har derved tilrettelagt
en langt raskere fremgang for
kommunismen enn ellers ville
,\!,~t tilfelle. 0Illt vestmaktene av ØkonOmiske' årsaker
fant Hitler ald~i så' usympatisk i slutten av trettiårene, så burde de ha forstått at
de aldri ville greie å beseire'

EN GOD
ATTEST

arheider med å få
den amerikanske
aksent ut av sitt
"flytende engelsk"
Ukebladenes Og damebladenes ekstatiske omtale av de
mest trivielle detaljer i kongefamiliens liv må utvilsomt
ofte virke ganSke pinlig ,
Qgså på denne! Særlig, taktløst er det vel at disse blad
stadig .gjenoppfrisker landsflukten i 1940 som et særlig
glorverdig trekk, istedenfor å
kaste et glemselens slØr over
at det norske folk ble sittende
igj en så ensomt og forlatt.
Sorn nummer en i all denne
registrering av prinsessekniplingog stripet' Linge- og Lor,entzenslips kommer Harald
Griegs «Alle Kvinners Blad».
Grieg har jo ennå iklæ fått
Storkorset av St.. Olav' for sine heraldiske broderier.
Kronprins Olav må ertter slne goodwill-turer i U.S.A.
,gremme seg over nedenstående passus i en hyldestartikkel
til prins l{å.rald i «Norsk Da~
'

LOOI{
AT
NORWAY
Innrømmelsens piller er bitre å svelge. Spesielt når det er
slike piller som tar glansen av
ens fasade.
Anders Burås har gjennom
lengere tid sendt. reisebrev til
Arbeiderbladet fra en rundreise i De Forente Stater. r et
.
[.
av di sse reIsebrevene -- fra 6.
mars sistleden - skriver han
bl. a.:
«Folk som int~resserer seg for
slikt, har sagt oss at bare Finnland kan måle seg med Norge i popularitet her i Amerika. Det
kommer av den forbannede dollargj:elden som finnene alltid husket å avbetale, enten det var krig
eller fred. Den ramsa har vi nå
fått hØre· hwndre ganger.
Norges anseelse springer fra aneIre kilder. Til å begynne med
trodde vi den skyldtes Ibsen,
Grieg, i Amundsen, Nansen, han~
delsflåtens innsats og norsk motstanidskamp under krigen. Det
var deilig så lenge dette varte,
men vi .ble gradvis nødt til å
innrØmme at den i hovredsaken
skrev seg fra noe helt annet. D~n

O

A snakke om destore i
forbindelse med «seierherrene» fra den 2nen ,verdenskrig
har lenge voo,rt noe mer enn
en komedie.

Warzawa (FEI>. I den pOlskrussiske vennskapsmåned som
sluttet 8 november ifjor, var Warzawa Radios hallomanni så uheldig å begå følgende feil da mn
annonserte en barnetime:
«Kjære barn,» begynte han.
«Jeg 'vet at del'le ikke ønsker å
hØre eventyr om konger. dronninger, slo1;t(, hekser og troll slik
som man pleide å fortelle dere
i gamle dager. Derfor skal vi fortelle dere andre slike eventyr men i en: ny "ersjon- eventyret om :Warzawas gjenopPbygging,
eventyret Om d~ polske soldat,
eventyre,~ om det polsk-russiske
vennskap.:.

Prins
Harald

Ekspedisjonssjef
Hasle har bare godt
å si om fhv. minister Hustad
Ekspedisjonssjef Hasle satt som
den fh'V. minister Hustads intim,e

SN

verdenskommunismen
uten ~arbeider i, arbeidsde~eTysklands hjelp. - Nu forsø- mentet under hele okkupasjonsker riktignok vestmaktene tiden !940-45. Hustad fikk livså stimulere seg selv med. den varig kOlIlSentrasjonsleir etter den
!fattigmannstrøst, at Hitleris- såkalte «frigjØring:., Hasle ruslet
-men var like f~iig' soinkom::-'~'i ~(1 d~~ "" ffi.ebtad;nr:2~,~:'9: l ' , ..
munismen, skjØnt de vel vet fikk den nødvendige spenning
«Den eneste ergrelsen Ameved å lese øvre Richter Prich på
at en slik påstand er tøv: fyrabend., Han har etter eget si- rika-oppholdet skaffet ham
Les Times og Aftenposten fra gende et veldig bibliotek av de(prins Harald), er den ameribegynnelsen av trettiårene, så tektivromaner i' sitt hiem, ing. kanske aksenten som det har
vil man få se noe annet;
Nasjcmen for 1. mars 1954.
tatt ham år å plukke ut av
Etter sin innStilling til «rettssitt
flytende engelsk.»
ElIer les Mein Kampf eller oppgjøret» mot såkalte «landsQUislings taler og spØr om svikere:. må den fhv. ekspediHvordan vil amerikanerne
ikke forutsigelsene har holdt sjonssjef under okkupåsjonstiden se på den do~larsØkende Ola
stikk!
riktig ha fØlt seg som helten i en Marshall-nmdmann - når de
førsteklasses Edgar Wallace roEn så desperat situaSjon mann, det har sikkerlig vært en får hØre at prins HaL ald stresom den verden er ført opp i interessant jobb for ham å ar- ver så ste!l"kt med å få U.S.A.
av de såkaite stoTe, inklusive [beide «illegalt:. med full gasje av ut av sitt «flytende engelsk:.?
Roosevelt, overstiger alle tenor de samme myndigheter som det
Det må heller ikke glemmes
kelige begreper. _ Europas må ha vært ham som gOd nord- a,t det var president Roosemann en daglig vemmelse å sam.
deling i to fronter, rustet til arbeide med, inklUSive fh~ mini- -yelt som ridderlig tok seg av
tennene, det eT det disse store ster Hustad, som for sitt samar· kronprinsessen og barna etter
har etterla,t seg, og kommun- beide med Hasle' ble belønnet med landsflukten. - Og man bØr
ismens predning i alle land Inrsva!1g straffarbeide.
jo ikke forskjerte velkomsten
som ild i tørt gress.
Njå er Hasle blitt 70 år og ka- en eventuell nest.e gang?
ster i den' anledning et tilrakeMataco.
FOT å skjule for seg selv Qg blikk på sine sjefer i deptet. Hør
andre, hvilket. ynkelig resul- hva han sier derom i Nasjonen:
'tat seiren ga, satte de i gang
«Jeg har arbeidet undcr statset kjempemessig domsappa- råder av alle politiskie avskygnin- samarbeide i departementet og et
lite !yspUllkt for ham er det muJ
k
rat fra, Niirnberg til Ki'rkenes, ger.
. hØeg er selv donse'rvativ - iv_ ligens å få denne gode attest ni
kanskje for å avlede opp- ng yvemann, et har jeg aldri
lagt skjul på. Men en de'''''rte- år etterpå.,
merksomheten fra: hovedsa- mentsmanns første bud er..~loja-'
Men så var det rettsstaten
ken.
litet overtf'or de' folkevalgte. Og Norge da, og Om det virklelig eksiOg alle som ble dØmt _
jeg må si jeg har samarbeidet sterer noe som heter l!ikh.et for
det var komttlunismens er- ypperlig med alle mine statsråd.- loven her på berget. Vi vil foresjefer. De har alle vært hygge- slå for Hasle at han innlemmer
klærte motstandere. Dette' ble lige menneSker.:.
i sitt detektivromanbibliotek de to
bl. a. manifestert av tusenvis
kjente røverromaner Berg.gravs
Fhv. minister Hustad var en av
av 1 "rsk,e frontkjempere, so:m disse hyggelige mel1lIlesker som «Folk:edommen over NS:. og Erik
satt·· selve livet inn. Og hvil- Hasle gir en slik strålende attest. ,Solems landssvikanordning. De
ken belØnning fikk de?
er å få i bokhandelen til sterkt
Det må jo være hyggelig for nedsatt pris.
En av de dØmte.
Hustad å lese om det hyggeUge
Faust.

de

; tr''d<~B'ti1f

W~'t"Ø~ten
som norsk-amerikanerne nyter:..
Amerikanerne V'eIIi av Sonja.,
Flagstad og sldløPi!ngen, men de
vet enda mere om Italias Toscandni, d'Anunzio og RaV1ioli, så det
er ikke slikt som gjør at vi slikØer oss ut. Bare en eneste gang på
reisen tJraffvi en mann, 80m be-

Strengere
postsensur
i Polen
Wien (FEI): NJye regler fOT
sensur av brever fra Polen til
utlandet ble satt i kraft mens
Berlin-konferansen
pågikk.
Etter anmodning fra Warzawa-regimet, etablerte de russiske sikkerhetsstyrker et eget
postkontor .i Øst-Berlin. Alle
brev til Polen adressert' til
Vest.-Berlin og Bundesrepublikken ble omadressert a v
hovedpostkontoret i Frankfurt 'am Oder til sensorene
ved det spesielle postkontor i
Øst-Berlin.
Det polske vaktholdet ved
Oder ble ,QgSå. forsterket under Berlin-koD.feransen. Meningen har antagelig vært å
hindre flyktninger å komme
i kontakt med å gi øyenvitnemeldinger 'til d.e tallri~e vest.lige korrspondenter som befant seg i Berlin på den tid.
undrende flalte om den nor-like
motstandsbevegelsen.:.

Herregud! Også åi som gikk
her og trodde at all verden og U.S.A. i fØrste rekke - var

slått n«f·I· støWene:-M!'·,ætefrykt for Norges lederskap, 1
den annen verdenskrig! Ja, ja,
slik kanen gå rund.t og .Iure
seg sj Øl fordi fantasien var
sterkere og mere villende enn
beskj edenheten.
Bittert?

,

Den megen

lærdom

Skattedirektøren forsvarer Isine uhyre detaljerte spørreskjemaer for jordbruksligning med at ligningsvesenet må ha
en slik masse besvarelser av detaljspørsmål for å kunne kontrollere bøndenes selvangivelse uten å foreta bokettersyn.
En resnskapsførende bonde er dermed pålagt langt større
arbeidsbyrde med selvangivelsen enn en forretningsdrivende.
Vil ligningsvesenet foreta bokettersyn hos en forretningsdrivende, må vesenet selv bekoste det. De må innfinne seg
hos den forretningsdrivende, hvor bøker og detaljer kan
granskes.
Bonden derimot forpliktes til å trekke ut av regnskapet
hundrevis av detaljer, bokføre dem i omfangsrike skjemaer
i tallrike rubrikker og legge det hele ved selvangivelsen.
Bonden, tilpliktes faktisk hvert år på egen bekostning å
legge alt til rette for ligningsvesenets bokettersyn.
Det er forskjell på folk.
Har ligningsvesenets tåkete forestillinger om j~rdbrukets
økonomi, eller har den megen lærdom gjort det rasende?

Per Saldo.
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mer en tåpelig blanding av religion og pelitikk, som nærmest
virker vammel.
Det var vel derfor nokså begrunnet, når sendingene fra
London gjorde helvede hett
for Berggrav, og da var tim,en
kommet til alle slags forklarinry"".
<.w.
........ -""fIimit
ger 'Og harmoniseringsforsØk,
Når en tar for seg aktstykker
at sån 'Og sån hadde jeg ment,
fra krigstiden og studerer nærog ellers en masse snikk-snakk
mere hva en del prominente
om mannen i månen og pavens
pensaneI", som anså seg beretskjegg.
tiget til å være toneangivende,
Hvis Berggrav i steden haduttalt-e dengang, - så kan det
de n,oldt kjeft, ville kanskje
gå 'en ganske kaldt nedover
mye gått an~e.rJedes, og kirken
ryggen.
ville unngått den tragis~e
Vi kan f. eks. ten~e på Kirsplittelse som dengang ble sØkt
ke & Kulturs årgang for 1940,
forklart som et religiØst fenosom i sannhet er rystende lesmen, mens det ene og alene
ning den dag i dag,
var en 'poLitisk dra-kamp~ som
Berggrav utfoldet en beskjeftig og upå~allet aktivitet som kirken burde holdt seg borte
fra. Da ville det kanskje 'Også
idag virker helt desperat og
sett annerledes ut på det kirnokså fjollet både i tankegang
kelige felt enn det gjør i dag.
og språkbruk. Han betraktet
Det kirken gjorde, for en
seg tydeligvis .selv 'som en slags
stor del under ledelse og inspihovedperson, og en prest 'Som
rasjon av Berggrav, var uten
besØkte ham engang i 1940, f'Orenhver betydning for krigens
talte etterpå, at en fikk inngang. Men det bidro tH en fortrykk av, at Berggrav betrakvirring, som kirken og prestene
tet seg Iselv som den nærsagt
enda ikke er kommet over. Når
eneste, som kunne greie bra'seBerggrav sØkte å få det til at
ne i den vanskelige tiden. Hans
kirkens kamp var upolitisk, så
rundskriv sommeren 1940 til
kan vi 'bare se gjennom årganprester eg menighetsråd virker
gene av Kirke & Kultur etter
1dag slik som det også på man1940 og se hvilke felter Bergge virket dengang, fullstendig
grav beveger seg på 'Og omfatopprømt og masete, at her må
ter med sin altetende interesse,
noe gjøres og her må j,eg og
så vil man vel få et lite innkirken gå foran, - og så komtrykk av sannheten med ::lobbelt bunn.
storpaveprogram. Det er et helt
En gransker.
nytt system som er innført1 her i
landet. Norge er blitt et veldig pavedømme med 'en hel masse pa- DET ER SAGT:
vel", som hersker og regjerer til
«President Gerhardsen ut-

Rystende
•
minner

SN

Hener ikke jeg har vært NS:
men står som skribenten «skulder til sku1der» med de gode
medlemmer av NS. ~ Jeg er
også enig med ø, i at bladets
navn kan virke forvirrende.
Kanskje bladet burde hete:
«Lyset ogliveb>!'? Til artikkelen «Kulturbrev og kultur» har
jeg kun de t å innvende, alt
jeg 'Og Isikkel"t mange med meg
i .«silkefronten» har f'O'l1sØkt å
få inn fornuftige artikler i den
ensrettede dagspresse, men
,selvfØlgellJg forgjeves. Selv har
jeg .i 35 år under et annet merke skrevet hundrevis av lyriske 'Og s:ati,riske epigrammer i
.. Aftenposten», «Morgenbladet>
«Morgenposten» m. fl. Men da
freden brØt lØS, ble det slutt p.
gr.' av min såkalte «mangel på
nasjonal holdning», hvilken
kun besto i, at jeg i «Fritt
Folk» skrev små epigrammer,
aldri pro-tyske, men alltid
kontm-bolsjevikiske! Jeg har
juridisk embetseklsamen med
«1a1udabilis». Derfor er jeg
motstander av <all quasiju'S. Stundem får jeg 'Også en inspirasjon, dennegang fra det kri steli1ge «Vort Land» for 8.2.54:
Det va'r engang en bispemand,
s'Om sa omtrent som så:
~Vi åndelige mennesker ha.r så
,
mye å tenke på,"
Vi kJ'emper tungt mot djevelen
'Og andre 'Onde ma~terr,
Og derf'Or kan dert; hende, .aIt vi
:stundom' ettertrakite~
En ærlig rUls!» - Og dette er
sitert i «Vort Land»,
Og d 'a mao bL'spens ta1e være
b ""'de .sunn og Isann!
bispen sådan for no'n
Vel ta1"e
"
hundrede år siden,
Men litt av samme ånd kan
kanskje spores nu for t~den,
F'Or Iselvom mangen bisp er
kjent som Forbucts-Herostrat,
Så har iallfall bispen B . b eruset seg - i hat! Den ferannevnte s-amle bispens
ærlige beruseJisel
b
Er sunnere enn mangen «do belt-bundet» sØnderknuselse!
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ONDSKAPSFULLT
ANGREP.

Hr. redaktør.
Det er mildest talt uforståelig
hvorfor De frivillig gir fritt spalterom i vårt blad til et særdeles
endskapsfiullt angrep på vår bevegelse undertegnet «Anonymt menneske». Denne innsender må være særdeles tilfreds og glad med
de norske forhold og i det norske
folk.
Jeg synes at der aldri fØr har
vært slike redselsfulle forhold her
i landet som der er i dag. Her
finnes ingen rett 'Og rettferdighet,
- ikke en av tuS,!ll som reagerer
mot uretit. Jo, dette går bra. Hvbrledes skal det ende. Alle arbeiderblad som fØ,r i tiden kjempet for de undertrykte" har plutselig fått et st,o·rt og ihelt nytt

~

sannhet

.. I sin bok <1905 og 1940, (Tanum, 1953) sier minister
'
~
«Propagandaen har tumlet en god del med vår hi~
storie. Tre skjebneår i denne: 1807 da vi ble dratt inn
~
krigen om Frankrike, 1940, da. vi ble dratt inn i krigen
~
om Tyskland, og 1949 da vi ble dratt inn i den vepnede
~
vest-Øst-rivaliseringen, har vært kombinert på en måte
?
som har tjent bestemte interesser.
~
De historisk.e legender som i tidenes lØp har væ1rt skapt
~ av politiske grunner, er talløse. Noen av dem har figu~ rert, i de historiske lærebøker gj ennom århundreder og
~
gj ort sin virkning fra slekt til slekt.
~
Det falske bilde som har vært gitt av forhistorien til
9. april har ikke liten skyld i at Norge nå er kommet i en
så betrengt situasjon.»
Dette er greie ord for pengene og sannheter som ikke
.kan bestrides. La oss se på hva skolebarn i dag lærer under historieundervisningen i norsk.e skoler. Vi siterer etter
en artikkel av Trygve Bull t Arbeiderbladet 10. mars d. å.:
«Det må være noe i veien et steds i den øverste ledelsen
av vårt. skolestell når en bok som f. eks. siste ut'igave av
Tormod Knutsons NorgeshistO'l'ie er blitt godkjent - bl. a.
med dens appell til den mest primitive sjåvinisme. (En liten
smakebit: Det store forferdelige rØverfolket hadde midt i
svarte natta oVeTfalt landet vårt.
? Einar Maseng bl. a.:

O

I'.U"""-.~"';

~ Historisk

den-sto!'e ~.Nugjekiø!r~", 'talfi:{"r"slne~rntugeOg~vat{re

det bare å trampe mest mulig på
sine medmerrnsker. Det; er et Slikt
brødnidd over alt at det er i sannhet redselsfullt.
thor.

*

d
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Man burde vel ven e seg ,klagende bort fra en sa° ne d ert
drektig ubeføyethet som det e
aJnonyme innlegg var. Men selv
om man ikke kan fØle seg oppirret av slikt nonsens,så er det
vanskelig helt ut å unnlate å sva~:e med noen ord.
~,
Brevskriveren utpeker seg selv
ved å kalle redaktØren en «f1eiging», såsom hans egen anonymitet jo beviSer, at det er akkurat
hva han selv er, mens redaktØ"
rens opptagelse av «feigingens»
svinakhlghet viser mot.
Og så er det sikkert den frykt
som alltid følger like i helene på
ondskap', som gjør at brevskriveren skjuler sitt åsyn og navn fur der ligger jo en gemen ondskap bak ham ord: - Alle NSfolk fortjener å sitte i fengsel.»
Dessuten har vi i hans 'Ord:
«Dere trodde vel dia dere ble med
i NS, at dere riktig skulle briske
del1e, hvis tyskerne vant» - en
eklatant avspeiling av hans egen
egOistiSke og fordelsberegnende
innstilling, - for han har jo bare flyttet sin egen - og sine
klansmenns - beregnende tenkemåte over på oss andres side av
det pOlitiSke plankevrk, der med bruk aVl et av Jesu lignelses_
'Ord - «skiller får~e fra bukkene».
Fredrik J. Geddebro.

Men ... så ble det utnevnt et såkalt administrasjonsråd
av gode nOTdmenn. Men det synte seg snart at de ikke ville
danse etter tysk!ernes .p'ipe, og så ble Quisling på nytt lag
statsminister med ei regjering av norske landsfolTedere. _
(Hva kaller vi en mann som steller seg som Vidkun Quisling? Hvorfor kunne ikke tyskerne bruke administrasjonsrådet?»}),
Tyskerne var herrer i landet. Og fOT fram som de verste
udyr.

",

i

De som holdt oppe motstanden mot tyskerne i alle lag
av folket er blitt kalt heimefronten. (Hva var heimef!'on-

ten~~fF

I

\

ord ved Stortingets åpning at
selv voksne mennesker i vårt
land husker knapt hvordan
det var ien verden med virkeIig frihet og trygghet. Det

- - ,
,Falk fant på mange rare ting også, bare for å ergre tvskerne. På murveggene i byen, på veiskilt og gjerdestolpe'r,
~ja nær sagt over alt, så en en slags tegning som så slik ut
?
~ H7. Det skulle bety Haakon 7. Tyskerne ergra seg både g'.lle
~ og grønne 'Over disse tegningene... Dere k.an tru at også
er en dyp sannhet. Det er ikke
1 b
kk elenne
. d
t'd
s k o.e
arna var k'Je.
l a. N°ar d ~ var u teO
pak
s 'l,
bar e det, voksne mennesk.er
~ tegna de H7 i snØen med skistavene sine. "
?
knapt husker, de husker ikke
~
hva det vil si å leve i et fritt.
Et stcrt og merkelig eventyr er historia om «;gutta på
land. Hvis de hadde' husket
skauen», som de ble kalt. De «lureste» og mOdigste av gut~? tene dreiv som «sabotØrer», d.v.s. de prøvde å ødelegge mest
det, villE! de freml~gte bud~ mulig av tyskernes krigsrnidler. Og ikke sjelden greide de det.
sjetter ha vakt et ramaskrik
~ utrulige. (,Nevn noe av det som «:gutta på skauen» O'oJ'orde
d
.
'll?
'
fra landsen e tIl annen, VI e
~ fcr landet vårt !I)!
?
den parlamentariske praksis
~
(Tormod Knutson: Vårt folks historie. _ GodkJ'ent til
som har vært fulgt i disse år,
bruk i folkeskolen etter skriv fra Kirke- O!l
undervisnings~
ha møtt. en så sterk motstand
departementet av 30. oktober 1950).
at en hvilken som helst regjering ville ha vært nØdt til å
fravike den.»
(Hambro i frontaledebatten 22. 1.54).

i
~

Skal vi være enig om å si stakkars barn o,g stakkars
skole? Autorisasjons-instansen i Kirkedepartementet, må
snart være moden for psykiatrisk granskning. Ved fulle
fem kan den umulig være!
H. N. H.
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østeuropeiske .

•

(Forts. fra side 1.)
og fremst er gjort i den hensikt
å gjø·re inntrykk hos araberstatene ...
HvlS man imidlertid studerer
Kommunistenes offisielle emigrantoppgaver, så viser det seg at
den overveldende majoritet av
flyktningene som kom til Israel
kom fra kommunistokkupert område, j'emuepprandene, SovjetSamveldet og Øst-Tyskland, ffilOO
det er bare en forsvinnende del
som er vendt tilbake. A' 1e 50 000

som forlot Israel igjen, så er det
bal'e 57 som man vet v!endte tilbake til Romania. La oss anta at
dette tall (som kommer fra offisielle kommunistiske kilder er
for lavt regmet og anta at 250
fØr eller senere vendte hjem,
mens resten reiste vesteer,
så betyr det at 0,5 pst. reiste til
folkedemOkratiene, mens 9,5 valg_
te det kapitalist,iske vesten - dett tiltross for at det her dreiet seg
hovedsakelig om østeuropeiske jøder.
Det er en velkjent sak at det for
jødene er meget lettere å emigrere fra ~ommunistlande\Ille til Is-

rael, da det er svært vanskelig å
få visum til Vest-Europa og Ametika. Mange av de som forlot
jernteppelandene for Israel gjorde det derfor kun i den l)ensikt å
være der en kort tid for så å kun.
!ne reise videre, de flest til Amerika. Derfor kan de oppgaver SOm
«Warzawa Radios Tel Aviv korrespondent» har vært så vennlig
å gi oss brukes som et slags valgresultat, et resultat meget uheldig
for fOlkedemokr;" iene. Likeledes
viser det seg at jødene, har vært
meget smartere enn kommunistradioens haUomentn og korrespondenter.
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En dallsk røst
om kritikk og kritikere
og Ola O. Furuseth
bestandig, og derfor er det
dem, der trænger til en Opre1sning, som de dog aldrig
vil kunne opnaa. Tværtimod.
Medens vi andre, saafremt vi
ikke svigter vore nordiske og
kristne Idealer, aldrig skal
trænge til soeial Oprejsning.
Fremtiden tilhØrer os.

Hans Artikel i Nr. 2 var genial - men desværre ikke
klart formuleret, og derfor af
nogle Læsere misforstaaet. dog ikke ai Sofus Nakkim i
Nr. 7 - men ingen god NSMand kan være enig med ham
i at forSØmme at støtte det
Blad, som optog Artiklen, der
fremsatte et hidtil meget misforstaaet Synspunkt. - det,
som Ola Furuseth kalder
«s u r vet O' m o p pre i sni n g~.

StlvfølgeUg tynger det paa

os i Tiden,at den store overfladisk tænkende - eller helt
utænkem.de - Hob at vore
nordiske Folk - intlmiderede
af Maskinpistoler, forloren og
forlØjet Præste- og Pressepropaganda - af Frygt endnu
staar paa Hyklernes, Løgnernes og Kujonernes Side. Og
her er det, at vi med oprejst
Pande maa fortsætte med Udbredeisen af den sande Oplysning, der - lige saa sikkert
som Nat bringer Morgen vil tilintetgØre den endnu herskende Mørkets, Løgnens og
Urettens iSejr, der har holdt
sine uhyggelige Orgier siden
1945. Lad os gaa frem i Kraft.
af BjØrnsons Ord: «Gaar Støt-

Det er ogsaa godt at erindre Mænd, som gamle Hans
Mikkelsen i Aabenraa, der lige er dØd 82 Aar gammel. Han savnede aldrig den «Qprejsning~, som mange i Misforst.aaelse efterstræbte. Da
hans Landsmænd i Titusindvis blev hentet i Kvægbiler og
kørt bort til Kioneentrationslejrene, som de saakaldte Internat.er jo var, var han parat Ul Afbentning, fordi han
havde vær~t en ivrig Nationalsocialist og Medlem af Partiet lige til 5. Maj.
Men af en eller anden uforst.aaelig Grund ble han ikke
afhentet.
Og da saa. lidt senere Bogen med Navne og Adresser
paa Partimedlemmerne, der·
særIigt skulde lægges for Had
_
det saakaldte «Bovrup
Kartotek '-- udkom, saa stod
hans Navn heller ikke der.
Han skrev til «Modstandsbevægelsell» og spurgte HVORFOR, naar han dog havde været Partimedlem fra dets Begyndelse og faktisk· var det
endnu. Han protesterede og
motiverede sin Klage med, at

ETTERNØLERE
Hold ut. Gi ikke opp. Glem
ikke alt. 93000 nasjonale er
en makt i et lite land som
vårt, når de alle er besj elet
av det samme ønske. I dag
som før. I dag gjelder det
vår ære. Så som i 1895. Vi
som den gang var unge ble
enig om å ta konsulatsaken
i vår egen hånd. Med fast
beslut.tsomhet rustet vi og
øvet vi år etter år. I 10 harde
år. Men i 1905 var vi i militær henseende så sterke at
vi kunne sette vår Vilje igjennom og lØse oss fra unionen
med Sverige. Vi var enig og
alle besjelet av det ene Ønske. Vi kunne mer. Vi kunne
og vi reist.e Norges gamle
kongestol. Og på den kunne
vi også sette en mann av
vår egen gamle kJongestamme.-

SN
O

For det er ikke os, som
Uretten gik ud over i 1945,
der trænger til Opl'ej sning saa sandt som Oprejsning jo
er et mentalt Begreb - men
derimod de Aandssvæ1klinge
og Kujoner, der i Frykt for de
forholdsvis faatallige Banditter og internationale Gangstere udØvede denne Historiens hidtil i Nordens Riger
mest nederdrægtige Uret,
hvilke de som bekendt gjorde
for at. redde deres egne Pelse,
hvad de jo ogsaaopnaaede.
Men deres Ære er tabt for

terne i Stykker, og Vennerne
faar Nykker, saa sker det blot,
fordi du godt - kan gaa foruden Krykker.»

JOAO OAS ~ REGRAS

En lltUJ" 1ielt
Autorisert oversettelse for Folk og Land

10

GauleiterStreieher begynte
sin forklaring med en bemerkning .om «at han under
sitt fangenskap var blitt mishandlet av amerikanske· offiserer og soldater, akkurat. på
~mme måten og etter samme metoder som dannet anklagegrunnlaget for «De Forente Nasjoner» mot Gestapo:
«Streicher, som talte med
hØY og arrogant» stemme,
fremkalte de voldsomste scener som Domstolen: på uker
hadde vært vitne til, da han
- i vitneboksen - erklærte at
han, etter å være arrestert.
av amerikanske tropper, ble
tvunget til å tilbringe 4 døgn
i fengslet i Freising,hvor han
ble piSket og påsat.t håndjern.
Med disse på. tvang man ham
til å kysse de skitne føttene
til negersoldater ved siden av
visse andre ting ... » .
(<<Daily Telegraph»,
27. 4. 1946).

Streieher ut.talte videre:

«MaJIli spyttet meg i !tllsiktet
og inn. i den åpne munnen
min! Når jeg bad om vann,
fikk jeg til svar at jeg kunne
drikke av latri~n!»

(<<Nf'wSweek», 6. 5. 46,)

Den enf'ste måten Hevndomstolen reagerte på overfor
denne grove beskyldning for
brutal behandling a.v fangene
var denne: Streiehers uttalelser ble av Domstolen feid til
side som -- <<irrelevante» ...
En nØytral jurist ka.n ba.re
trekke en eneste! konklusjon:
bare når det dreier seg om
tyskere blir miShandlinger av
fanger betraktet som «foTbryteIser mot menneskeheten».
Gjelder det de Allierte betraktes de selvsamme forbrytelser
som drrelevante»,og følgeliS'
hØrer de til kategorien nOTlTIa-

Vi var enig og derved hadde
vi en styrke som senere holdt
ut i en tid da nesten hele
verden var i krig med hinan-

det. kunde skade hans ansete
Slægt i Fremtiden, hvis ikke
nogen af Familien . havde
staaet paa· «den rigtige Side;~
i denne Galskabens Periode.
Frederik J. Geddebro.

nen uten at vi ble innblandet. I 1925 stod det. nasjonale
Norge med våpen i hånd fast·
besluttet på å verge landet
mot kommunismens revolusjonsbølge som skyllet.
inn'
J
over vårt land under anfør'sel av det brukne geværs
menn. I 1930 ble det dannet
et politisk parti, Nordisk Folke-Reisning aven gruppe nasjonale for å advare det brukne geværs tilhengere om det
livsfarlige ved å forsømme
landets forsvar. Under dettes
senere navn av Nasjona.l
Samling verget det landet
mot nØd og sult og fattigdom
og undertrykkelse fra. den tyske militærmakt., som i øyeblikets norske militære av
makt hadde funnet det nØdvendig å sikre seg mot at
dets fiender kunne bruke
vårt land til å anfalle det i en
ubeskyttet flanke. Og dermed lyktes det for det ok.kuperte landet vårt å holde det
sivile liv i gammel nasjonal
gjenge og utenfor krigens alt
fOr store innflytelse.
Under hele den tyske okkupasj on var det ingen tyskere
i den norske administrasj on.
og ingen tyskere i det nOTske

le tilfeller av «demokratIsk forhold det var som fikk den ver Frank som et menneske
Justis» ... !
tidligere generalguvernør for som lever i en tilstand av reHes s ga. den 14. 1. 1946 en de polske områder, dr. Hans ligiØs ekstase» (<<Daily Teledetaljeift fremstilling av de Fra n k, til å uttale at «der . graph~ den 20. 4. 1946), så.
forgiftninger og den tortur måtte hengå tusen år fØr cie st.år det bare igjen for enhver
han hadde vært utsatt. for un- tyske forbrytelser ville bli objektiv aikttager å forme sin
der sitt fangenskap i Eng- . glemt og utslettet! I hvert til- dom over en så merkverd~g
land. Resultat: absolutt taus- felle er de notater Frank forandring i overbevisningen!
het fr:a Hevndomst.olens og gjorde i sin dagb.ok den 28.
Verden er SB-general K a Iden jødiske verdenspresses 8. 1942 meget interessante inten bru n ne r stor takk
side!
disier med hensyn til den
skyldig for en opplysende for'Men ikkel bare mange av de hOldning og de overbevisninklaring angående den elegantiltalte, - .også tyske vitner ger Frank hadde fØr han ble
te og «demokratiske» måte
var modige nok til å gj Øre ver- tatt til fange av de Allierte.
forhØrene foregikk på. Som
den bekjent med den tortur Under ovennevnte datum
kjent kunne ikke Kaltenbrunde var blitt. utsatt for fra dis- skrev han nemlig:
ner i månedsvis delta i rettsse forbrytere som i NUrnberg
«Jeg bekjenner at jeg nu og
forhandlingene på grunn av
brei et seg som «dommere». Et
alltd vil være nasjonal-sosiaen «hjernerystelse» (!!) Kallist og Adolf Hitlers lojale tjeeksempel herp'å får være tiltenbrunner
var omsider blitt
ner, - ham som jeg har tjent
strekkelig:
siden 1919!~
helt utkjørt aven «ameriFeltmarsklak M i l c h (av
luftvåpenet) sa i begynnelsen
Et annet indisium, som kansk» (?) aktors injurier
av sin forklaring at «han un- ikke kan elimineres ved noen (han bar det smukke navn
der sitt krigsfangenskap i . slags «bekjem.nelse~, og like Ame n). Amen 11adde forelagt
England var blitt slått så vold- fantastisk som det. foregåen- ham dokumenter, hvis riktig'somt i· hodet og på kroppen, de, var Franks selvmordsfor- het han energisk bestred, og
og at hans hukommelse hadde SØk ved å skjære pulsårene uttalte til slutt:
t. '",wp
GIIi.~~'1!J W ,.~-". . .~
lidd slik ved det at han hadde' 'Over på seg i fengslet. En
«Jeg :f)orlanger at han: opptapt. evnen til å erindre de- slik kj ensgj erning er et. opphører med sine forsøk på å
t.aljer~.
(<<Daily Tellegraph~>, lagt bevis for at Frank Ønhensette meg ien tilstand av
sammenbrudd. Jeg er vant til
sket å være trofast mot sin
12. 3. 46).
at hans fornærmels2T, sem
Alle politikere og alle juri- Flihrer og sitt ideal, mens han
han har drevet på med å brØ~e
ster som virkelig anstrenger enda var herre over sitt eget
til meg under mere enn lGO
seg for å komme frem til tankeliv! Om man kanskje
forhør siden jeg ble tatt til
p2.nnheten, kan følgelig uten enda hø:'er noen si at «fanfange for over et ål' siden!
vanskelighet skh5nne hvilke gevokterne i NUrnberg beskriEndog min gamle og kjære
A!.($Ii

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

7

FOLK og-LAND

-' Billig god mat
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NYSALTA UER leveres nu i heltØnner. halvtØnner og
kvarttønner til handlende og forbrukere. Kvarttønner selges forbrukere for kr. 45.- 25 kg. netto. I halvtØnner 50
kilo kr. 75.00 ~ heltØnner kr. 140.,-, handlende engros.pris.
OTTO OTTESEN-HAVNERAAS AlS
Telef. 1630 - Kristiansund N.

Ta det bare mlig at dere
blir beskyldt for å ha vært
nazister. Nekt bruken av den
dumme betegnelsen N.S. Den
er blitt. synonym med å være
tyskere. Nasjonalsosialister er
dere. Og 93000 nasjonalsosialister er en sterk makt i et
lite samfunn, når de bare holder sammen og er besjelet av
en felies fØlelse. De andre er
ikke nasjonale. De er internasjonale. De vil være i krigsallianse med den ene av de
to store politiSke motstandere.

C. J. Ham bro gjengir i
boken His tor i s k s u pP lem e n t på side 97-98
et brev som Ivar Lykke
sendte ham fra Tannes (Sve~
rige) 5. mai 1940, hvori det
bl. a. het.er: «Vedlagt fØlger
utkast til et telegram som i
forbedret engelsk form burde
sendes til den engelske parlamentgrupp,e. Jeg overlater
til deg å sende det, hvis du
anser det for opportunt.» (Det gj orde Hambro ikke)!
«To the ;!British group O'f
the Interparlameritarian Union, Parliament., London.

*
Oversettelse:
Til den britiske gruppe av
den interparlamentariske union, Parlamentet, London.
Vi krever rettferdighet for
Norge stop. Den tyske besettelse, var fremkalt av britiske
miner i norsk farvann far å
hindre skipning av svensk
jernmalm. Dere tenker vel å
overlate oss til vår skjebne
stop. Bombing av våre ,byer vil
ikke gjøre oss frie, bare ennå
fattigere. Vi ber innstendig
om at dere' tar skritt til å åpne alminnelige fredsforhandlinger (selv om det skulle koste). A fortsette denne krig
vil ruinere halve verden, Storbritannia inkludert.
Den norske gruppe
Ivar Lykke.»

VART MAL I AR
er
en ny abonnent
fra hver leset av
FOLK OG LAND.

Da kan vi· love dere alle
et ennå bedre blad med
~~r .:f~tiQ."""'/'"""""".

We claim justiee for Norway ·stop. The German occupation was provoshed by British mines deposited
in norwe.
I
glan waters to prevent ship~
ment of schwedish ironore'.
No you consider lea,ving us to
our fat.e stop. Bombing our
cf ties' Wil1n.otmake usftee
--'._'-;.,
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Redaktører aV aviser i okkupasjonstiden som hadde
skrevet ovenstående var uten
tvil blitt straffet for «bist.and

. tti,fiend~;:'

SN

Vi nasjonale vil være nøytrale. Vi nasj onale vil ha ga-rnntert nøYtralitet. Slik. sQm

vi hadde det fØr i tiden. Vi vil
ha et vel bevepnet nØytralt
og helt suverent fritt Norge.
Vi vil ikke ha plikt til å ta
parti i en krig mellom de store land. Men vi vil atter ha
evnen til å bite, hvis noen
vil komme oss far nær. Vi
vil leve vårt eget nasjonale liv
nå som før. Vi kunne det for
50 år siden. Det samme vil
vi også i dag. Hold bare ut.
En dag trenger de andre oss,
når de politiSk er i nød. Da
blir det vår tur.
Kaptein C. F. Graff av Øhr.

Den anerkjent gode nOTåmann, tidligere statsminister
Ivar L y k k e ga våren 1940
uttrykk for synsmåt.er som
mange nordmenn er bUlt
straffet for å ha fulgt.

only still poarer. We pray
that you take steps to open
negations for general pea«e
(even at. costs). To continue
this war will ruin half the
wOTld. Great Britain included.
Norwegian Group
I var L y k k e.»

O

arbeidsliv. Alle norske lover
som ikke kolliderte med krigens hensikt, var den hele tid
i full kraft og ble under hele
okkupasjonen håndhevet av
norske jurister under norsk
styre. Det lmn ingen benekt.e.

Ivar Ly!(i(es
telegram

mor, som dØde i 1943, ble av
de Allierte betegnet som en
hore!!»
(<<Daily Telegraph»,
13. 4 .46'>

Den mest rammende kritikk
av
Hevn-domstolens
pse!vdo-juridiske
metoder
kom fra den eldste av «krigsforbryterne», baron von Neurath, 73 år ,gammel. Da den
britiske anklager, Sir David
(en merkverdig opphopning
av fOTnavn fra Det gamle testament!)
Maxwell
Fyfe
slengte i ansiktet på den fhv.
tyske utenriksminister at han
lØY, svart.e v;on Neurath rasende:

«Jeg beklager å måtte si det,
Sir David, men det er nok Deres Excellense som står og lyver!»

Denne særlige gunstbehandling manifesterte seg på fØlgende måte:

«De mest prominente krigs_
forbrytere viser tegn tH enorm
opphisselse og nervøsitet og
tilbringer nettene uten å sove.
De driver på med å utstøte hese skrik og forbannelser.»
(<<United Press», 27. 9. 46).

Det var således med god
grunn at Streieher uttalte:

«Jeg fortrekker dØden! Så
kan jeg da endelig engang få
sove og innhente all den søvn
jeg har gått glipp av på grunn
av det lurveleven vaktsoldatene drev på med utenfor sellen
min hver eneste natt!»

Det SkYldes bare inngripen
fra den protestantiske og katolske prest Derecke
og
En dom, som i motsetning
O'ConnOT at de tiltaltes hutil Hevn-tribunalets, vil bli,
struer og barn for fØrste gang
bekreftet av historien!
fikk lov til å besøke «krigsSom avslutning på denne forbryterne» før dommen ble
UfUllstendige analyse av de 'avsagt Uten disse geistIiges
«humane og demokratiske energiske anstrengelse!!." ville
rettsmetoder» vil vi ogSå min- domstolen også ha avslått
ne om at de tiltalt.e i de fire denne elementælre! kristne
uk.ene som gikk. forut for kjær~ '1etspIikt. til nesten.
domsavsigelsen ble undeTka- På hvL :en måte dette besøket
stet en såkalt «spesialbehand- foregikk
forteller
United
ling».
Press oss den 28. 9. 1946:

Alek.

300 sider

Rikt illustrert
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Kr. 13.- innb.
Portofritt ved
Et

~rskudd

tite' restoP'i;Jiag

selges

nå u'4. Hvis De ennå ikke
har den må De benytte
anledningen.

,«Fru Funk sa til fru GOring :
- nette er forferdelig! Tenk
Dem, det lyktes meg ikke en gang
å få trykket min manns hlind!
De er altfor hensynsløse mot

FØlgende bøker av Gustav
RestQpplaget selges· av
Heber fåes direkte tilsendt·
Sverre Jacobsen
fra ham til fØlgende priser +.
Ilseng
porto:
Vår
Rases
Urtid
oss!~
Vår Rases Mentalitet
Frøhavre
Harald Hårfagres PorhistoHustruen til storadmiral
riske
Studier
«801 Il» , renset og beiset,
Raeder - hun var blitt holdt
Tilværelsens Gåte
2nen- premie frøutstillingen
tilbake i en konsentrasjonsleir
Hver kr. 2.00.
Hamar 1954, til salgs, kr. 0.94
i Moskva - fikk av bolsjevi·
pr. k.g.
Numedals Fortid, 1.
kene en «spesialtillatelse» til å
Per Lie, Kapp, ø. Toten.
Nordmennenes Historie I
besØke sin mann (70 år gam- .
og Il
mel i.) Nlirnberg. Men den 9.
Bekjentskap!
hver kr. 4.00
Jeg sØker bekjentskap med
oktober 1946, - d.v.s. en uke
HaIlingdals Fortid I
en kj ekk og sympatisk dame,
etter domsavsigelsen, sa en
Sidste istid
2'5-30 år.
funksjonær ved NiirnbergMerkelige stedsnavne
Billett mrk. «Avholdsmann».
fengslet, major Teich (!) fØlEtiske problemer,
gende:
hver kr. 5.00
PASKEN.
Et pal' Ønsker husrom for
Norske
BØnder,
kr.
7.00
«Raeder viser tegn til uro
påsklen på landet i Østfold.
over at hans hustru ikke komNorsk Adel, kr. 10.00
Lager maten selv. Lett ad-,
mer på besøk. Det siste vi hØrGUSTAV HEBER
komst.
te om henne var at hun skulle
Oscarsgt. 49, Oslo
Bill. !mrk. «Påsken 1954.»
reise fra Berlin «med en rusi eksp.
sisk eskorte til Niirnberg. Det er
nru 8 dager siden».
(Reuter 9. 10. 1946.)

Hva kunne en gammel
kvinne ha å gjøre med de påståtte «krigsforbrytelser» til
sin mann, siden hun i halvannet år var blitt torturert og
muligens myrdet av bolsjevikene, - det er sannelig en
måte som knapt nok «humanitetsridderne» fra Niirnberg vil
være i stand til å forklare ...

Trygve Engen:
Je;: er inl;-en landss-viker
KrØniken om førkrigstidens, krigstidens. og etterkrigstidens
hendinger, slik vi så dem.
Eget forlag, Straumholmen

_-----
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vekkerur, stueur og kaminur fører je.g det bes~e
som kan oppdrlves, nemlIg

Juoghans
VEKKEHUR
. . . fra kr. 19.- til kr. 32.-.
REISEVEKKER
i skinnetui til kr. 54.KAMINUR (bordur)
fra kr. 179.-1 til kr. 331.STUE UR
fra kr. 182.- til kr. 280.ARMBANDSUR
kommer ennu meget uregelmessig, men jeg fører
alle de kjente ,merker Omega, Tissot, Longines,
Cyma, Certina, Revue etc.
Skriv til meg og oppgi
prisklasse De ønsker i ur,
og jeg skal ta ut ett som
De skal bli tilfreds med.
Dette er en tillidssak men
lesere av denne avisen kan
være sikker på reell behandling.

I

E. B.:

D verk en W etIIe b æ k e IIer
Bull i Stoekhollll 'visste'
ikke? Og visste ikke Wollebæk heller?
Nei, de visste ikke så tidlig det som de $enere skulle
vite.
Leter man i hvitbøkene,
finner man ingen uttalelse
om Norges fortsatte' krigstilstand fØr en måned
senere. len verbalnote til det.
svenske
utrikSdepartement
av 6. juli 1940 (om transitttrafikkeIljt skriver legasjonen
bl. a.:
«Samtidig vil Legasjonen
gj Øre merksam på at det
fremdeles består krigstilstand
mellom Norge og Tyskland,

R. Gjessing

Til abonnentene!

Hotell
Britannia

Au.:stbitere

(Forts. fra ride 1.)

re spark dem dyktig .og vær
«god nordmann», så glemmer
man nok hva SDm sto i Dagbladet, og tyskerpengene det
tjente de fØrste okkupasjons-

~6;

Vi skal her servere et par
småbiter av Dagbladets supernasj onale delikatesse'r:
Den 12. april 1940: «R y kten e. Politimester Welhaven,gjentar og innSkjerper at.
folk ikke må ta hensyn til
rykter, men bare holde seg til
meddele.Jsene fra myndighetene. Dette er av den aller
største viktighet.» (<<Myndighetene» var bl. a. regj eringen
QUisling).
Den 4. mai s. å. skriver Dagbladet redaksjonelt: «- «som
Okkupert land må vi gjøre
vårt beste fOT at samarbeidet
blir så godt: og lojalt som mulig fra folkets og alle norske
myndigheters side.»
I anledning Kohts tale gjennom London-kringkastingen,
der han sa det varen skam
foren så hØY embetsmann
SDm biskop Berggrav å henstille til sine landsmenn å
opptre loj alt mot tyskerne,
skriver Dagbladet redaksjonelt 7. maL1940:
«Det fremgår av utdraget av
talen at hr. Koht har angrepet biskop Berggrav på ,grunn
av hans oppfordringer til
nDrdmenn i de besatte landsdalene. Dette ~r ting som vi
her nede har bedre anledning
til å fØlge med i enn hr. KDht,
og vi har bedre grunnlag for

revisj on, bokfØring.
Revisor Arne Gausdal.

Tlf. 33 38 08 -

Oslo.

Overrettssakfører

Ketil Harnoll

Munkedamsv. 5, Oslo
og at, selv Dm fiendtlighetene
Tlf. 422130
mellom disse to land er opphørt, det dog finner sted mi- .
O.r.sakfØrer
liltære operasj aner mellom
SOLVEIG STANG
Alm. praksis.
det Britiske Rike og TyskBokføring.
MangfDldiggjØring"
land i Norge og på norsk sjø(Stensilering).
territorium». Denne merkeKonferanse etter avtale.
lige begrunnelse for for~satt Tlf. 37 9626,Bentsebrugt. 16c.
oppg. A. IT. Oslo.
krigstilstand ble gjentatt i
en note fra minister WolleTannlege Maamoen
brek til statsminister Hansson av 15. juli 1940. Den er
Hansteensgt. 2
å betrakite som et halmstrå.
Tlf. 44 36 99
Man hadde altså ikke noe
annet å gripe etter. «FientTannlæge
lighetene mellom disse to MARTIN KJELDAAS
land er opphØrt».
Hansteensgt. 2
E.B.
Tlf. 447554

SN
O

«Norges tapra strid er slut.
Hur den stora varldk:ampens
utgång an blir, hoppas och
tro vi at Norges gamla rik:e
åter skal res a sig fritt ur fOrodelsen», skrev «Stockholmstidningen» i sin leder 10. juni 1940.
London-regje'ringen hadde
på den tid i StockhOlm to diplomati~ke
representanter: '
Minister Wollebæk, som imidlertid var syk og dØde i au~ust s. å., og utenriksråd
Bull, den egentlige leder også under Wollebæks sykdom.
Bull er begavet med god
forstand og arbeidskrruft, som
han i Sto'Ckholm i stor: utstrekning anvendte til klager
til Utrik.esdepartementet, når
der ble, gjort, sagt elle'r skrevet
noe som ikke stemte med
Urmaker
hans
oppfatning.
DRAMMEN
Det var Bull, som fikk den
smertefulle oppgave å formid- .
le et møte mellom den norske
Skrivemaskiner
og d,entYske overkommando,
da Norge kapitulerte. Han va:r
hele tiden i forbindelse med
regjeringen i Narvik (formidlet av den svenske legasjons~
sekretær, grev Douglas). Det
har klerfor stor interesse å
kjenne Bulls første umiddelbare oppfatning av kapitula, «OPTIMA»
sjonens betydning.
Portable m. koffert. 1 års
SDm nr. 294 i Utenriksdegaranti, kr. 515.- netto.
partementets hvitbok «Norges
fDrhold til Sverige under kriTysk toppkvalitet.
gen 1940-45», finner man en
Avbetallng Inn rømmes
interessant skrivelse fra Bull
SVERRE JACOBSEN
til kabinettssekretær Boheilseng.
man, dat. Stockholm 10. juni
1940. Bull. skriver:
«Kjære Boheman.
Det har gledet. meg meget
å lese den redaksjonelle arHvis ne før eller siden
tikkel i Sto'ckholmstidningen
ikke skulle få avisen i poi dag: «Norges tapra strid er
sten, bes De underrette
ekspedisj onen omgående.
slut».
En helt annen fØlelse har
FOLK OG LAND
Kierschowsgt. 5, O slo.
behersket mig ved lesningen
av vedlagte utklipp av «Dagens Nyheter» for 1 dag ... »
og Bull klager .over aten taler i radio har brukt uttrykket: «.oss tar man lnt.e på
sangen».
Bull hadde således intet å si
DRAMMEN
på at Sveriges visst.nok største avis skrev, at NDrges strid
var slutt. Det ,skulle ellers
Benytt
, ikke meget til, fØr han klaget
HANDSKOMAKEREN
til det svenske utriksdepartement.
i Neuberggt. 15 - Oslo
M€n; kjære Bull, visste De

Årsoppgjør

å bedØmme dem. Hva bis~op
Berggrav og andre framtredende nordmenn i de okkuperte landsdelene har gj .ort.
for å bringe ro og orden og 10j alt samarbeid i stand er en
patriotiSk gjerning av livs; Viktig betydning for disse
lmndsdelene både nå. ...og i
framtiden og derved for hele
NloIig,e.»
Den 10. juni 1940, redaksjonelt med stor, feit Dagbladoverskrift :
«,F red i Nor g e. Den
knappe meldingen. fI:a den
norske
overkommando
l
Tromsø gjør sterkere inntrykk
på alle norske enn nDen stormelding fra krigsfrontene i
Europ'a. I aktivt samarbeid
med de tYSke myndigheter må
nå hele folket ta fØlgene av
den nye stillingen.»
RedaksjO'l1elt 14. juni: «Kongen og regj eringen lot avgjørende politiske momenter gå
forbi, flyttet i int.eresse for sin
egen person til England og
slepte endog sØnner av vårt
land med for å adlyde Englands befaling og interesse
De har latt oss i ,stikken. Vi
må prØrve å ordne OSs uten
dem.»
Dette Jår være nok.
Kan man så undre seg over
at Skavlan & Co. rides av
komplekser, er blitt angstbitere Qg aparte «gOde nordmenn»?
Skyt fl."'Gntkjemperne! - Ingen benådning for dem som
ennå sitter inne! - I giftskapet med Hamsuns «Victoria»
og «Markens GrØde»!
Les Dagbladet i stedet!

Husk kontingenten!

Ny, viktig bo~
om rettsoppgj øret
c. tro 13ehheche:
RETTSOPGJ0RET OG MEG

. . .. Kritikk og prot.est
150 sider, kr. 10.-.
En ny, kritisk, juridisk, saklig utredning av rettsoppgjøret Og dets forhistorie, med
støtte i opplysninger fra SDrenskriver Benneches egen
sak.
STORE B0RN

Box 4052, Oslo.
DANNET FLINK HUSHJELP'

som er interessert i arbeidet i
et tYSk skolehj em ansettes
Eberhard Giinther Kern
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Tlf. Danischenhagen 287
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