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Inndragning 

alle l~rav 

nedsettes på betingelse av at UFarlige premisser" 
mot myn,dighetene frafalles Av fhv. sorenskriver Ottar Huuse 

Justisdepartementet bruker u tilbørlig press! Under denne overskrift kri- berg var tyskvennlig og med-
Userte Dagbladet for en tid lem av N.S., og denne forkla
siden en del av premissene i ring viser at han hadde god 

Gustav Fiskum ble som så 
mange andre bra borgere ar
restert under de lovløse da
ger i 1945. Hans eiendeler ble 
i stor utstrekning ranet og 
dels Ødelagt, og han har lidt 
et betraktelig Økonomisk tap. 
Hans etterfØlger i stillingen 
som lensmann tok hans bil i 
bruk og hensatte den senere 
under åpen himmel, hvoret
ter den, da den var tilstrek
kelig nedrustet, ble solgt fOT 

kr. 500.00. BelØpet gikk selv-
følgeli,g i Erstatningsdirekto
ratets. brede ga~. 

Derimot ble han ved dom stasjon. SØkeren bes under- Oslo byretts dom i erstat- grunn til .å være det. Det er 
pålagt å utrede en «inndrag- rettet.» ningssaken mellom godseier derfor galt å si at premisse-
ning» stor kr. 4200.00. Av Oslo, 9. august 1954. Oscar Egeberg og staten. De ne svekker tilliten til retts-
dette belØp er hittil kr. Etter fullmakt kritiserte premisser går ut på apparateit. Tvertom. Det er 
2134.00 betalt inn ved tvangs- Kåre Schumann Andersen delvis å unnskylde godseier nok Iganske andre omstendig-
foranstaltninger. (sign.) Egebergs tyskvennlighet, for~ heter under landssvikoppgjØ-

G. F'iskum er en mann som O. Rynning Evensen di han var kong Oscars H's ret som har gjort det, ikke 
nØdig vil ha bråk, og han sØk- (sign.) gUdsønn, idet BernactO'ttene minst ved medvirknång fra 
te derfor i sin tid tross alt G. Fiskum har bekreftet var tyskvennlige, hvorfor det Dagbladet selv. Dagbladet be-
om ettergivelse av det ham mottagelsen og anfører i sitt var forklarlig at godsieren hØver ikke av hensyn til 

tidømte inndragningsbeløp. svar: også var det. I den tidligere rettsvesenet å være redd for 
På denne SØknad er det i dis- «Det er u hØr t at det kgl. lagmannsrettssa.k mot ham konsekvensene av disse pre
se dager innlØp·et sådant Justisdepartement gjør sitt da han ble dØmt til fengsel, misser, da konsekvensene ba
svar: vedtal{ avhengig av, alt sØke- skjønt han var uskyldig, skal re er av det gode. At det kan 

«Departementet finner å ren skal fraskrive s~g den han på administrators spØrs- gå ut over endel landsmenn, 
burde nedsette til kr. 2008.69. adgang som loven gir enhver mål hvorfor han ya,r medlem som har vært på gale veier, 
stortJ kroner totusenogåtte norsk borger~ (i dette tilfelle av N.S. ha svart: «fordi jeg men som Dagbladet anser for 

, • - ,-'li ... (1" . Bilen Val' 1.1944, ":ced. bil-~ . 6.9(.00 .. ~.!t;l}dragningsbelø''i;_~,we()w ,.,tli'Ø"&riRål"'"iI\i",.,..btr: -bpislieY~~-lle"mø.~_,,4g beste får llPk8ta.~Q.llm-
\fm§m! I t1!'et1! 'M'dgm"ttl-Øtp:.t!tm.O() som fl "slIM er ansvar gjeldende for forbry- mine gamle venner.» ve. Det er tvertimot ønSkelig 
kr. 8000.00. Videre forsvant tilpliktet å betale ved Håloga- tels.e.r, ran og tyveri, som er Hertil bemerker så Dagbla- om de andre dommere fulgte 
en ham tilhørende motor- land la,gmannsretts dom av bergått av funksjonærer som byrettsdommer Didriksens 

det: «Subjektive vurderinger sykkel, verdsatt til kr. 1000 .. 0'0 19. o~tober 1916. Nedsettelsen sorterer under samme depar- eksempel, Da ville vår retts-
a v denne art skal ikke våre 

sporløst, og likeledes innbo til gjøres bet~nget av at saksø- tement.» domstoler innlate seg på. De pleienormal komme seg opp 
en verdi av mellom kr. 3- keren frafaller ethvert krav Han avviser selvfølgelig til- igjen ,av sin fornedrelsestil-

svekker tilliten til rettsappa-4000.00. Det har vært G. Fi- mot staten, dens embets- og budet og meddeler at han stand. '- Den norske ninsats 
skum umulig å få noen som tjenestemenn og Erstatnings- gJ'ennom advokat nu går til 
helst erst.atning, tross på- direktoratet for påstått tap erstatningssøksmål. 

ratet,og det må holde sin sti 
ren om demokratiet vil over i krigen var dessverre svært 

mager, fordi de styrende med 
støtte bl. a. av Dagbladet had-

leve.» Avisen sier videre at krav. i forbindelse med hans arre- Forholdet er skandalØst, og 
ovennevnte uttalelse i pre

KARL SEELAND: 

Rett s s "V i k e t s 
patruljeførere 

«Derfor er retten holdt tilbake og 
rettferdigheten står langt borte; 

for sannheten er snublet på ting
stedet, og det rette kan ikke fin
ne inngang, og. sannheten ble 
borte, og den som holdt seg fra 
det onde ble plyndret. Ol! Her~ 
ren så det, og det var ondt i 
Hans øyne, at der ingen rett var.» 

(Esaias 59, 1.4-15.) 

Norge var tidligere ansett 
som et land, hvor lov og rett 
hersket i alle borgerlige for
hold, og vi hadde eng ang 
en dommerstand som nøt den 
hØyeste respekt. og tillit. -
Men slik er det ikke 
n å, for etterat man siden 
1945 har opplevd de mest 

groteSke rettsfornekt.elser og 
domsavgjØrelser, som ikke 
alene stred mot lov og rett, 
men måtte krenke de mest 
elementære fordringer for 
samfunnsmoral, så ble den 
tillit som var opparbeidet 
gjennom hundrer av år, borte 
fGr muligens aldri å komme 
igjen. 

La oss ta et drastisk 
empel fra denne tid: 

Feldmannsaken. 

eks-

Elt jØdisk ektepar hadde 
fått 2 «p at r i o te r» (go
de nordmenn), som s k u 1-

Forts, side 8. 

der er sterke grunner til å missene er domstolen uverdig" de Ødelagt vårt forsvar. Der-
advare mot den klokkebytte- og så fortsetter den: «Like som Dalgbladet sikter til «mot
virksomhet som det kgl. Ju- standsbevegelsen»s innsats, 
stisdepartement og Erstat-
ningsdirektoratet SØker satt i 
gang. Svaret bØr i ethvert 
tilfelle være rettergang. Det 
er nemlig ikke små verdier 
som 'er berøvet NS medlem
mer ved de av Justisdepar
tementet innsatte bobestyre
re' og andre som har beriket 
seg. 

Man skal også merke seg, 
at ikke så få dommere nu har 
endret sitt syn på svindelen. 

Et tilbud som det, foran-
nevnte oser av den onde sam~ 
vittighet, men det hadde 
vært rimelig om denne had
de gitt seg utslag på en me~ 
re tiltalende måte, nemlig 
ved åpent å erkjenne de be
gåtte synder, og deretter gi 
full erstatning for de øde
lagte verdier. 

Namsos i september 1954.. 
Wilhelm Hals. 

malplasert er bemerkningen 
om gOdseierens medlemskap 
i N.S. - at hans pOlitiske 
standpunkt i krigstiden skul
le finne større forståelse på 
grunn a v den alminnelige 
innstilling i landet. Både 
dommer Bjarne Didriksen og 
Oslo byrett må være klar 
o~r konsekvensene av et 
slikt syn. Er ikke domstolen 
det, skal vi få lov fortelle at 
den ved uttalelsen har sjika
nert de beste av våre lands
menn. Et skritt videre, og den 
nasj onale innsats i krigs
årene er offisielt stemplet 
som dum.» 

Jeg tillater meg å bemerke: 
Dagbladet er på VillSpGT, som 
det så ofte er. Enten man 
kaller de' siterte premisser 
for subjektive vurderinger el
ler ei, er de rikttge. De for
klarer hvorfor gOdseier Ege-

er hertil bare å si at dens inn
sats i positiv retning var lik 
null. Den gikk helt i negativ 
retning i fGrm av snikmord 
på landsmenn og Ødeleggelse 
av nasjonale verdier. Dertil 
var den et farlig el{sempel 
for fremtiden. Jeg er enig 
med Dagbladet i at den slags 
nasjonal innsats var dum.
Tåler ikke demokratiet rens-
lige dommer, er det råttent. 

Je,g råder Dagbladets red
aktØrer og journalister til å 

avholde seg fr3i å kritisere 
domme,r som ikke passer i de
res kraft. De viser ofte i si
ne artikler at de mangler 
evne og Vilje til å SØke sann
het >Og rett. Man kan være 
ganske sikker på at byretts
dommer Didriksen er bedre 
til å skrive dommer enn red-

Forts. side 8. 
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Ansv. utgiver og redaktøl 
Finn Brun Knudsen. 

Telefon 55 76 56. 
Kierschowsgt. 5,. Oslo - ru. 37 7696 

Bt brev • • • • 
Fra en av våre venner har vi fått et brev. Et langt, hyg

gelig brev med mange refleksjoner. Brevskriver:en bor en
somt og har etter eget sigende ingen å utveksle tanker med, 
og dett:eer vel årsaken til at hans betraktninger ,går dypere 
enn hos andre som daglig får avreagert sine impulser i sam
kvem med andre. 

Vi gjengir en del av brevet: 

Det er forargerlig, skammelig og bedrøvel~g ,at det skal 
-være så liten oPPslutning om vårt blad. Etter medlemstallet 
. NS skulle man forutsette minst 10000 abonnenter. Jeg vet 
~ok at mange ble slått ned i støvlene allerede i første om
gang, at mange senere er gått trett" eller har slått seg til ro 
med tingene slik som. de er, a,t mange ikke lenger tror på 
noen oppreisning i vår tid. Men likevel - -

J1eg kritiserer ikke bladet. Etter min mening har det ar
beidet godt etter den opptrukne linje og frem mot vårt fel
les mål. Men, når abonnements tallet ikke er større, må det 

, hn. langt mere rent menneskelige, enn politiske årsaker. -
Menneskenaturen er som bekjent slik at det forbigåtte og 

.'elet allerede oppnådde betyr mindre enn selve fremtiden -
enn det foresp'eilede, ja endog uoppnåelige. Die forfulgft.e 
kjenner hele fo-rløpet ut fra sine egne slaker, fra bØker og fra 
8. mai og fra FoUt. Qg~, de kan det ut og irin: ~ men det 
er noe mer eller mindre forbigått - det fengsler ikke len
ger. Og så altfor mange har tapt troen på oppreisning i 
sin levetid. 

Men skal vi bli stående i fortiden og ellers bare kjem
pe for en rehabilitering av oss selV? Det siste er noe som 
egentlig bare angår oss selv. ,Folk flest har glemt oss, ja 
endog a v de som hadde medltdenhet med oss som urett-
ferdig forfulgte. Vi intøresserer ikke lenger. Alt dette' 

tvinger oss til å heise nye signaler. Dette må gjøres skal vi 
kunne blåse nytt liv i våre eghe og" samle det beste av de 
andre om o-ss. Skal vår oppreisningskamp ha noen betyd
ning ut over vår engere krets o@ for dagen, så må den kom
bineres med en kamp for en gjenreisning av hele 
Vårt folk, - hvor håplØst det enn i øyeblkiket k'aill se ut. 
Det er bedre å kj empe foren stor og god sak om man enn 
skal tap'e, ennå fØre en dårlig til seier. 

Vi kan ikke bli ståiend.e i fo'rtiden. Gjør vi det er vi 
praktisk talt døde. Vi må være med i dansen, ikke bare 
med vår analyse av det passerte, men konstruktivt, med 
en ide., en plan for fremtiden ~om kan fengsle sinnene og 
rette synet mot en positiv fremtid. Det vil ikke bli noell 
lett sak å omvende folk som lever bare fOr levestandarden. 
Mep. troen på å gjøre det umulige mulig har oftest red
de et helt, folk. 

Brevskriveren fortsetter med at han ikke mener a.t der 
skal danne\'> noe pOlitisk parti, men bladet må lansere en 
ny linje uten å tape det primære av sikte. Vi må ta stand
punkt til dagens hendelser ut fra våre forutsetninger og 
ut fra. våre, idealer. jBladet må være våkent kritisk, på
peke og påtale: svakhetene og urimelighetene, bringe over
sikter over verdenssituasjonen og gi orientering. 

Neste nr. av Folk og Land: 9. okt. 

c 
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Dødsdommen over 

Ragnar Skancke. 
Alex. Langes artikkelserie i 

Folk og Land, som nå er ut
gitt i brosjyreform, slutter 
med følgende avsnitt: 

«Man trenger ikke være 
spåmann for å .se at de skyl
dige i dette justismord grur 
barskere tider i møte. Denne 
utvikling kan ikke hindres av 
injuriepro'sesser og undei
grunns.arbeide. Ravnene flak
ker allerede anstrengt i dag. 
Deltakerne i dødsdommen 
over Ragnar Skancke, og i 
mangen annen urett, prosess
falsknerier, ulovlige eien
domsinngrep, boikot, sivile 
mord og ulovlig frihesberØ
velse - kommer kanskj e i 

Alex. Lange 

sin tid - om ikke for en an
nen domstol enn samvittig
hetens ~ til å forkla.re seg 
om saker og ting, usentimen
tal samtid, da Olavskorset 
lyser klarere og da oppford..; 
ringen til å skjUle og fordreie 
ubehagelige fakta - ikke er 
så sterk og berusende som 

. den v:ar da Skancke-saken 
gikk sin gang i Nor,ge, det 
land professor Skancke el
sket, og ment.e å ha vernet 
av all sin evne.» 

* 
Brosjyr·en koster kr. 1.r-

og bestilles i Folk og Lands 
ekspedisjon, Postboks 3214, 
Oslo. 

? • 
Dere kan tru at også skolebar

na var kjekke i denne tida. Når 

de var ute på ski, tegna de H 7 

i snøen med skista vene sine - -

(Tormod Knude Kmitsons 
NorgeshistOrie for folke
skolen. Autorisert av Kir
ke- og Undervisningsdepar
tementet). 

, 

inntektene 
"> 

USA beslaglegger 
bøker på Knut Hamsuns 

Fientlig eiendom! 
'Den amerikanske forlegge,

ren som har enereten til 

Knut Hamsuns to bØker 
«Sult» og «Markens grøde», 
må betale forfatterens inn
t~kter til statskassen i USA, 
fordi Hamhuns bøker betrak
tes som fiendtlig eiendom. 

Hamsuns familie har gj en
nom sin advokat fru Sigrid 
stray gjort flere henvendel
ser til det norske utenriks
depairtement, som på sin si
de ikke har oppnådd noe i 
Washington. 

At H.amsuns verker anses 
som fiendtlig eiendom i USA 
kommer kanskje av at «den 

, 
-En ny helvetesstrider i an

marsj. En rekke prelater fra 
Menighetsfakultetets rekker 
bar . utsendt en banbule mot 
affi'f·Wm'~'tt'>6r·Jffi!·~;':;"'·· 

ne og evig straff. 
Det er ikke mere enn ventet 

at kirkens menn ennå en 
gang farer udi hår. For hva 
skal de ellers beskjeftige seg 
med? 

Preke kristendom kanskje? 
Preke fred og forsonipg? Spre 
K1risti lære? H.jelpe dem som 
har die ondt? Nei, det ligger 
under presteskapets verdig
het, Her skal det diskuteres 
om helvetes kvaler og evig 
fordømmelse, helt i pakt med 
den mentalitet som en stor 
del av kirken har vist under 
og etter krigen. 

I middelalderen diskuterte 
geistligheten Ba,vens skjegg 
og englenes vinger foruten 
det allerede dengang aner
kjente helvete. Nå har man 
rasjonalisert. Nå skal det ba
re behandles ett spØrsmål. -
Det er iklre helvete. Men de 
ugudellge stakkarer som ikke 
t.ror på neI vete, skal behand.
les med svovel og ild. De skal 
utstøtes. Fortapes .. 

Det er SØrgelig, men sant: 
Kirken har forsømt sin op'p
gave i mange år nå. Og det 
ser ikkEJI lyst ut for fremtiden. 
Der finnes ingen samlende 
mann, ingen samlende ånd. 
Bare avindsyke og dØmmesy
ke, og frafallet fra kirken Til 
bli støn-e og større. 

norske Lo'l1don-regj eringen» 
ikke har vært ansett som krig
fØrende og at dagens Norge 
derfor befinner seg i et va
cuum når det ,gjelder slik.e 
saker? 

20 milliarder 
I den norske pressen går 

det en melding om a,t Tysk
land ikke vil bet.ale sin krigs
gjeld til Norge på 20 milliar
der kroner. 

Vi må sette tingene på den. 
riktige plass. 

For at det skal være gjeld 
må der foreligge' en erkj en-
neIse av gjelden. Da Tysk
lande,r okkupert kan en slik 
erkjennelse bestemmes av ok-:
kup'asjo'l1smakten. Dette er 
ikke gjort, a:g der foreligger 
ingen a;ivtale hverken mellom 
Tyskland og Norge eller me\-
lom okkupasj onsmaktene . og 

~;.eller"~..cie'~'''' t. 
Makter o~ N;org~, . ,'f,. 

Tallet 20 milliarder er frem
kommet på grunnlag av en 
oppstilling finansdeparte
mente gjorde i 1945 over de 
utgifter den norske stat men
tes påfØrt under k.rigen i 
Norge og den :etterfølgende 
okkupasjon. Oppstillingen er 
ikke godkjent av noen in
stans, er ikke regnskapsfØrt, 
er ikke hevdet overfor Tysk.
land. Det er en oppstilling av 
tvilsom verdi, da det ingen 
motp'art har vært som even
tuelt skulle kunne korrigere 
tallene. 

* 
Utenriksdepartementat:. frem

hever også at det ikke fore
ligger noen avtale om beta
ling av krigserstatninger, og 

at det vil være urealistisk å 
sette frem noe krav. 

* 
De samlede norske tap ble 

som sagt beregnet til 20 mil
liarder kroner. De verdier 
Tyskland hadde i Norge ble 
beregnet til 8,3 millione'l' 
1938-dollar (!). Pr. 1951 had
de Norge mottatt beslaglagt 
tYSk industriutstyr for 1,4 
millioner dollar og skip som 
Tyskland ikke fikk beholde for 
4,4 millioner dollar. 

* 
Det er alt som er å si om 

saken. 
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*** 
Gjør noe! 

Formosa-stredet, Kina-ky- baser og produksjonssentra. 
st€l11 og det fjerne østen i det Og Sovjet vil aldri av egen 
hele tatt er atter kommet i vilje stoppe sin marsj mo-t 
forgrunnen, så det kan være verdenshegemoniet. Dpt må 
av interesse å minnes hva bli tvunget til å st.oppe. 

enn flåte og fly. Hva nu det 
rØde Kina angår, så er det 
en kjempe på lerfØ,tter. Kom
munistene er ikke populære 
i Kina, og selv om de har 
forsøkt å sk-remme befolknin
gen til ro ved å myrde 15 
millioner kinesere, så har de 
allikevel ikke kunnet hindre 
at tusener gerilja-krigere nu 

være helt utmerket. For da 

vil vi ha lovlig påskudd til å 
la U.S.A.s luftvåpen bombe 
Sovj ets produksj onssentra 
sønder og sammen fØr Sovjet 
kan rå produsert nok vann
stoffbomber til å kunne gå 
til angrep selv.» 

* 

Sør-Koreas president Syng- SpØrsmålet er bare: Hvor-
mann Rhee sa i sitt foredrag ledes? 
i U.S.A.s kongress for noen Syngmann Rhee ga selv 

kj emper mot det rØde tyran- President Syngmann Rhees 
ni over hele Kina. Den rØde . tale var en klar tale, en 10-
hær teller nok 2,5 millioner gisk tale, men en besk tale. 

uker sider. Den lille magre, svaret: mann, men den er ikke på-
79-årige asiat. betrodde nem- U.S.A. og hele Vesten må litelig, noe som viste seg un
lig en himmelfallen forsam- organisere seg til en slik der fangeutvekslingen i Ko
ling at han betraktet dem som fryktinngydende maktfaktor rea. Det var bare 220 røde 
fe, hvis d'herrer ennå ikke at Sovjet ikke tør gå til krig. soldater som ville hjem til 
hadde klart fOT seg hva Sov- Men tiden er knapp. Om få år Kina, mens det var 14369 
jet er og hva Sovjet vi1. Ta- vil Sovjet være så sterkt at som ba om å få komme til 
len var av den art at «Time~ det kan beseire Vesten, så Formosa og nasjona,lsosiali
kan fortelle at den virket, slik det gjelder om å handle nu. stene. 
at den fikk et blad som «New Men hvor? Seier over det røde Kina -
York Times» til å vri sine Også heT fikk kongressen sa Syngmann Rhee - vil au-
hender så det knaket i de grei beSkjed av den seige, tomatisk bety seier over kom
redaksjonelle knokler. verdenserfarne gamling, som munistene i Korea og Indo-

Den lille flintharde presi- hadde sett sine landsmenn Kina og være en slik demon
dent sa nemlig at det er en lide og dØ for Vestens sak: strasjon av militær styrke' at 
hard verden vi lever i, og at Vi må gjøre en kraftan- Sovjet ikke vil Våge å gå til 
det er kommunistene som strengeIse for å knuse det krig. Kan ikke Vesten knekke 
har gj ort denne verden både. røde Kina. Til denne oppga ve det røde Kina, kan det også 
hard og fryktelig. A være veik kan Sør-Korea s~ille 20 krigs- spare seg enhver tanke om å 
i en slik verden er derfor det vante marsj klare diviSjoner, stoppe kommunismen. 
samme som å gjøre 'leg selv og med materiell hjelp fra Og han sluttet med en be
til slave. Når Sovjet preker U.S.A. kan det stille 20 divi- merkning som fikk selv den 
fred,er det for å lulle U.s.A. sjoner til. Dessuten vil man søvniske kongressmann til å 

a 

Berggrav igjen 
Visse aviser bringer utrettelige 

reportaser om BerggravSi Ame:' 
rika-reise og hans «store inn
sats» forr fred og toleranse, -
(jo, jag tackar, sa svensken.) 

Men ikke nok med det, - avi
sene finner også å burde bringe 
norske lesere bilder og fotogra
fier r som viser hvordan samme 
Berggrav tar seg ut i Gods own 
country. Jo, der avbildes han til 
trengsel med gull-kors og alle 
tegn på bispeverdigheten. 

Men hvordan kan det henge 
sammen, - er det flere utgaver 
av gullkors til samme bispestol? 
Jeg trodde det var slik, at kOl'
set fulgte embetet og ikke per
sonen, - derfor ville det være 
interessant om redakSjonen kun
ne opplyse hvordan dette forhol
der seg. 

Var det ikke på grunn av syk
dom Berggrav tok avskjed, eller 
har han noengang utfoldet en så 
voldsom aktivitet som nå etter
på. Det ville også være interes
sant å vite om B. har sykepermi
sjon eller alderspensjon. 

Knut Hamsun 

~. __ ._L&'.,Yl1 ... R.ll~~~A..$a.k". .. kllllAA x.egne .~,!l~Jo~k.,~tt~~~_~i7i;~~. 
fe seg nok vannstoffbomber Kinas 630 000 mann på ,For- «Hvis Sovjet mot formod
til ved et snikmorderisk over- mosa. U.S.A. behØveT ikke å ning går til krig for å støtte 
fall å pulverisere U.,S.A.s luft- delta i akSjonen med annet kommunist-Kina, vil dette 

Den p'eke på den' uomtviste
lige sannhet at nu må Ve
sten gjøre noe. Hittil har Ve
sten bare prestert fjaskoer. 
Fjasko i Korea, fjasko i Indo
Kina, fjaskO' med Europa-hæ
ren. Vesten ha.r retirert 
skritt for skritt - men ofte 
med meget lange skritt - for 
den ypperUg ledede, målbe
visste sovjetpOlitikk. Vesten 
som hevder at slaget er tapt 
på forhånd, hvis det ikke får 
med seg tyske divisjoner -
finner seg i at den halvkom
munistiske «stormakt» Frank
rike hindrer Vesten i å få 
dette sitt Ønske oppfylt! Når 
han ser slikt, kan man med 
god grunn tvile på at Vesten 
kan samle seg til kraftig of
fensivaksjon. Vesten blir 
ikke enig fØr dets medlems
sJa.ter. blir yettskremt til ak
sjon. - Det vil si: Når Sov
jet allerede er begynt inn
marsjen på Vestens jord. 

Hele verdens Knut Hamsun 
treng'lZT seg nå uimotståelig fram 
i lyset igjen, mens hans bødler i 
vanviddets tid vil forsvinne ut i 
evighetens mØrke. 

f 
l .. 

};Iende.'l"-F1rance, den franske mi
nisterpresident, desertØren, har 
snurt fullbragt sitt arbeide og går 

over l historien som mannen som 
forærte bort lndo-China og Tunis og 
isolerte F'rankrikEI fra den progres
sige verdenspolitikk. 

* 
Før han 'ble, regj E'ring'ssj ef, mens 

han. var i oppesisj on forsto denne 
polSke innflytter å lage en myte om
kring seg. Han var mannen med et 

alternativ - han som kunne samle 
en ny majoritet av de radikale grup
per a v venstre, av sosialdemokratEr 
og andre halvkommunistiske grupper. 
Mannen som skulle rette opp Frank
rikes økonomi og skaffe landet fred. 

* 
Han fikk sin sj angse da vestmak -

tene spilte sine kort dårlig i forhand-
lingene om lndo"-China, særlig fordi 

den amerikanske utenriksminister 
Dulles erklærte at Indo-China ikke 
var nødvendig for «den frie verden»s 
forsvar, og dermed slo han bena un
der et av Frankril,es sterkeste argu
n1enter for fr:'rtsatt karr.p i 0sten. Da, 
va r higen i Indo-China slutt, det 
var bare maten som. måtte bestem
mes c~ avtales, En hvilke:1 I':om helst 
fransl. st'1tsm~nn kunne h~\ fått fre

-de'il på min st likeså gode betingel-

ser som 'Mendes-France, hvis ikke 
nettopp han og hans venneIr hadde 
sabotert den legale franske regj e
ri ngs vanskelige forhandlinger ved å 
stille for hØye krav - krav som gjo-r
de at Molotov sa nei og dermed styr
tet. :regjeringen Bidault, og dermed 
banelt veien for Mendes-France som 

fikk regjeringsmakten på sitt sørge
lig berØmmelige sIagord: Fred i Indo
China. innen 30 dager. 

hva som ble sagt på de mange mø
tene mellom Molotov; og !Mende,s
France, og det er innlysende at. 8:w

j ets utenriksminister utnyttet sine 
kort godt.. Det beste kortet var «fred 
innen 20. juli. eller så demisjonerer 
jeg». Qg russerne holdt forhandlin
gene i gang til siste minutt. 

Hva var det Molotov forlangte til 
gjengjeld? Euro'Pahærens fall? 

Alle formodninger om en slik ku-

Har Mendes-Frace høl~ret bort 

Europahæren ? 
Denne ma.ktovertagelse og slagmdet handel er blitt kategoriSk avvist, som 

kommer i et underlig lys når man de alltid blir gjort i slike tilfeller. Ett 
får ,høre at den forrige lndo-China- er iålle fall sikkert: Mendes-France 
minister ,Frederic-Dupont meget be- er ikke upartisk i EUl'opahær-sP0rs
stemt uttaler at Mende,s-France kom målet slik som han påsto da han 
med sitt program etter at Frederic- overt~k regjeringen. Han har avslØrt 
Dupont hadde informert Mendes- seg som en absolutt motstander av 
France inngående om sovjet-russer- den. Med den prestisje han hadde 

nes siste tilbud. D:1 visste r\/Iende.s- cppa.rbeidet ved å bringe frEd innen 
F'rance at han kunne holde hva han 30 dager kunne han uten tvil La zreid 
lmTet, påstår Frederic-Dupont. å trumfe gjennon1 avtalen om Du
. Qs det lykkedes, selv om det holdt rqnhæren i nasjonalforsamlingen. 

hårdt og gjennom sin 30 dazers lr, hnr han veltet: hele foretag811-
frist ga Mendc.'3-Franc:3 motparten det, og ves+:ens 
sterkel kort på hånden. Inger~ vet lys og lykter etter nye 1)lsn1ngel'. 

En av hans hundretusener 
beu.ndrere. 

Ha~ MerV1es-France ~nnJ~ddd et 
lØfte til Molotovom å veIe EUl'opa
hæren? Det. ser slik ut. 

* 
Mendes-,Frances regj ering er ennå. 

ikke fire måneder gammel. Han lovet 
en hederlig fred, han garanterte at 
Frankrike skulle bli stående i Indo
China. Den fred han oppnådde var 
en ren kapitulasjon, men det var ikke 
opportunt å bruke dette uttrykk den 
gangen, fordi Frankrike måtte ha 
fred. 

Viet-minh har forlengst satt som 
mål å beherske Saigon innen årets 
utgang, og den politiske utvikling i 

Indo-China peirer tydelig hen På het 
underkastelse. På slike premisser 
hadde Mendes-France ikke hatt mu
lighet for å få nasj onalforsamlingen 
med og i dag kan man slå fast at 
hans regering intet gj Ør for åred.de 
det som reddes kan. Den lar bar·~ ut
viklingen gå sin gang og res~lltatet 

er gitt. 
Er dette også en del av kullande

len? 
Tilstanden i Tunis er urovekk2nde 

I Marokko er situasjonen mer,~ krI
tisk enn noen sinne. Franskmennene 
i TunIs fryl~ter en ny kapltdrts;O'l cl la 
Indo-China. Hvor 'lenge får Mendcs
Franee beholde makten '? 
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4 FOLK og LAND 

fantasier 

Norge P:tit Kjempers fødeland Det 
eller 

SOUl skjedde 
i Dresden-

Helfeman.umenfenes land 
«Rottenikken», «Gulosten» og 

Asbiørn Sunde har merkelig nok 
ennå ikke fått sine monumenter, 
skjønt Stalin, Roosewelt og Chur
qhill forlengst har fått sådan
niE!. Ja, også Lauritz Sand og an
dre frihetshelter. 

La Oslo dog bli «byen med mo
numentene», ikke bare Vigelands
anlegget i Frognerparken, som 
ligger så avsides for turistene. 
Nei, la ftu;rbiter og utltndinger 
møte heltene straks ved østba
nen og Vestbanen. La Stortorvet, 
parken foran Stortinget og 
Slottsparken få sin del og foran 
Aulaen, Nasjonalteatret, Høye
sterett, Lagmannsrett o.s.v., over 
alt hvor patentert norsk ånd har 
gitt seg utslag i ord og handlin
ger, ved sabotaSje, ildspåsettel
ser etc., sprengninger o.s.v. 

De tre førstnevnte størrelser 
bØr oppstilles i legemsstørl'elser 
med sine særlige våpen på Jern
banetorvet. På Paletomten de 
«lUkJente helter» ved brannpåset
beisen, likeledes på tomten for 
den nedbrente hovedbanebyg
ning. Jernbanetorvet ville ,egne 
seg godt for et «heltetorv», for 
der er jo også så m'ang\3" nattlige 
helter frem.del~ på ferde. 

På Stortorvet måtte blomster
handlerne komme bort. De må 
ikke mindl1e et storartet skue av 
politiske og religiØse helter, av
passet etter hvers naturell. 

Foran Domkirken kunne pro. 
flessor Hallesby oppstilles med en 
skatteseddel i hånden, biskop 
Berggrav med en tysk ropert og 
Hygen med de smør tØnner han 
lot rulle inn i Domkirken og hol
dende i hånden dokuIrientmap. 
pen, som han brukte til de man
ge millioner sabatasjepenger. -
Bonnevie-Svendsen passet kan
sklie i selskapet, ifØrt «banditt
drakt». 

Torvet er jo rummelig, så her 
kunne jo anbringtes flere snes 
monumenter av fremtredende 
saootører og Udgjerningsmenn. 
Høyest på sokkelen. som Sjef for 
dem alle i overmenneskelig stør
relse den fhv. forsvarsminister 
Jens Chr. Hauge. Han bØr jo væ
re et hode hØyere enn alt fol
ket. 

Foran Aulaen og Nasjonalte
atret oppstilLeS så de sabotører, 
som bragte de «livsalige og pa
triotiske» branner i stand og de 
pl'Olfessorer som var de åndeligle 
inspiratorer. 

Foran Lagmannsretten stør
relser som lagmennene Solem og 
Hjelm-Hansen. For den siste ten
ker jeg at .3okkelen burde ha de 
to mordere av Feldman;n og frue 
og ved derf's fØtteJ:' likene, slik 
som de ble senkJ~t i sjøen av 
«disse opporfrende reiseledsage
re:.. Morderne burde ha i hån-

den gulluret og pengesedler for 
å vise deres offervilIighet. An
dre stØrrelser der burde være 
Hafting med obskØne tegninger 
og et ris i sin hånd, Bjørnevik 
omgitt av kVinner. 

«Justitia» i overmenneskelig 
størrelse lllJ3d bind for øynene, 
så svart at det var umulig å se 
gj'ennom det, burde få plass for
an HØyesterett. 

Alle «Skautrollene» fikk så få 
sine monumenter i alle parker 
og tilgjlengelige åpne plasser. -
Likeså alle «likidatorer» (snik
mordere) . De kunne jo få en 
sokkel anbragt ved tJlinkfyrene 
ved gateregulieringen av trafik
ken. 

Dette turde bli en internasjo
nal sensasjon og tiltrekke turi
susr «en masse». Det ble natur
ligvis meget kostbart, men det 
gikk vel an å søke om bidrag 
av Marshallhjelpen til å lage 
monumentene og til å reklamere 
for dette i utlandet, spesielt i 
U.S.A. Med 3-4 millioner dollars 
fra' Marshallhjelpen gikk det vel 
an å få monumenter en gross, og 
utgiftene ville sikkert bli mange 
ganger oppveid av turistinntek
tene fra nysgjerrige utlendinger, 
som gjerne ville se molboernes 
heltesamIing . 

Og tenk hvilken gullgruve det 
ville bli for våre biledhuggere, 
hvilken inspirasjon! Kanskje ma. 
lerne ville bedrøves over at de 
var holdt utenfor, men nasjo
nalgalleriet kunne jo opprette en 
egen avdeling for kontrafeiene 
av alle heltene etter offentlig I 
konkurranse mellom malerne. -
Tenk fur en industri det skulle 
bli med malerier, og inngangs·· 
pengene ville nok gjøre det til 
et meget lønnende foretagende~ 
og tenk hvilken «goodwill» for 
NORGE, kjempers fØdeland 
både her og der. 

Programmet ville nærmere ut· 
arbeidet skaffe levebrØd for man
ge sjeler og tilfredsstille mange 
ærgjerrigheter, som hittil ikke 
har fått sin lyst oppfylt. 

Kanskje lrunne planen også 
inspins:re komponister, diktere, 
musikere og sangere, så, vi ble 
et helt land av monumenter av 
helter og kunstnere? Hvorfor 
ikke? Klem i vei og syng: 
«Vi vandrer med freidig 1/tot», 
så går det nok. 

Og mangler vi «helter», så ba
l1e annonser i avisene og bruk 
kringkastingen som i de «him· 
melske» maidager 1945, da man 
på alle måter ble oppfordret til 
å a.ngi sine medmennesker. Nå 
måtte det jo være så meget let
tsre, fordi der ikke var noen ri
melig risiko, men megen iere å 
vinne ved å melde seg som 
«helt». ( 

«Sutten med ideene:.. 

Et øyenvitnes beretniut: 
August.nummeret av det engelske tidsskrift «The European» 

har gitt plass for en autentisk beretni(ng om det forferdelige luft" 
angrep som del anglo-amerikanske.gangstøre rettet mot denne 
helt forsvarsløse byen natten til den 14. februar 1945. Tidsskriftets 
redaksjon innleder artikkelen med en autoritativ uttallelse fra bri
tisk side om hvem det var som begy(ltte terrorbombingen av ikke-. 
militære mål i den siste krigen. Det var i k k e tyskerne. Det er 
ingen ringere enn den tidligere undeorstatssekretær i det 'britiS'ke 
luftministerium, Mr. J. M. S p a i gh t, som bekrefter dette i bd." 
ken «Bombi,ng Vindicated» (<<Et forsvar for bombingen»j, som ut
kom i England i 1944. Tross årelange og energiske ansbrengelser 
er det ikke lykkes meg å komme over et eksemplar av denne boken. 
Da undertegnede har vært utsatt for nøyaktig det samme før med 
hnsyn til en annen «ubekvem» bok, er det tillatt å trekke visse 
slutninger . .. 

Understatssekretære.ns åpen1djertige uttalelse fra 1944 lyder som 
følger: 

«Vi begynte å b01nbardere byer i Tyskland før tyskerne gjorde 
det i England. Dette ør en historisk kjensgjerning som er blitt of
fisielt innrømmet. Bomber Command gikk til aksjon den 11. mai 
1940. Inntil da hadde den ikke tatt krigen alvorlig (been fooling 
with war). 11. mai 1940 var den store datum i vår dagbok . . Ikke 
fordi dør ble oppnådd noe oppsiktsvekke,nde med engang, men 
på grunn av det som kom til å hende' i tidens fylde... Vi tilb,d 
London som offer for frihetens og sivilisasjonens sak (sic!) Førte 
vi kri[Je.n inn i Tyskland, var vi sikre på: at der ville 1Jli~.øvet gjen
gjeld . •. HELT SIKKERT VAR DET IKKE, MEN DER VAR EN 
RIMELIG SANNSYNLIGHET FOR AT VAR HOVEDSTAD OG 

VARE INDUlST.R1SENTRER I KK E VflLLE. BU ANGRE1'ET~ 
HVIS VI HADDE AVHOLDT OSS FRA A ANGRIPE DE SAMME 
MAL I TYSKLAND». (Uthevet her). 

oppfØrelse av Ostwall. Folk i 
Dresden nektet å trO' at bom
ber kunne bli kastet over den 
byen. 

Dresden hadde et normalt 
innbiYggeran~alI på 630000. 
Den mannlige befOlkning be
fant seg for stØrstedelen ved 
fronten og var tallmessig blitt 
erstattet av garnisonerende 

. soldater i nærheten, av uten
landske arbeidere og av 
krigsfanger. I de første dager 
av februar 1945 var der imid
lertid stuet sammen over en 
million mennesker inr~3'nfor 

byens grenser. Den rØde' ar-
me. stod da allerede langt in-
ne i Schlesien, og strømmer 
av flyktninger 'østfra befant 
seg på ustanselig og møysom
melig vandring i retning av 
Sachsen og fØlte seg trygge 
da de omsider kom fram til 
Elben. Vestfra hadde også 
flyktninger i hundretusenvis . 

.,,' tuillfet' Ve1enUr nresde~f6;~"'·"'~'·· 

«Det var ingen i Dresden 
som trodde at det som var 
hendt i Berlin og KQln, i 
Hamburg og Munchen, kun
ne hende der, at der ville bli 
sloppet bomber over byen ved 
Elben. Folk sa at Dresden var 
blitt erklært for «de såredes 
by», den hadde il1lgen mili
tære mål innenfor sine gren
ser. Faktisk hadde heUer ikke 
noe hendt der fØr den 13. fe
bruar 1945. De få bomber som 
var falt i byens, sentrum had
de ikke forårsaket ødeleggel-

ser av betydning. Hva dype 
bunkere og. store bombesikre 
kjellere angår, så var hver-
ken materialer eller arbeidere 
for hånde'n. Alt var blitt sendt 
Ul fronten, slik at hjemlandet 
måtte greie seg selv. De hak· 
keI' og spader som kunne ha 
vært til nytte når det gjaldt 
å grave ut overlevende etter 
et eventuelt bombeangrep, 
var blitt avhentet i husene til 
bruk for Volkssturm og Hit
ler-Jugend, for kvinner og 
utenlandske arbeidere til 

å komme seg vekk fra de 
krigShandlinger som raste i 
deres hjemlige trakter. 

Og Dresden var helt blottet 
for militære anlegg, - der 
fantes ~kke noe som kunne 
kalles militært farsvar der.
Luftvernbatteriene var for 
lenge siden blitt sendt til 
fronten, kampflyene stod på 
bakken og kunne ikke brukes 
av mangel på olje og på 
grunn av sabotasje. FOr da de 
fiendtlige fly kom, og de siste 
tyske maskiner le,ttet for å 
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,oppta kampen mot dem, ble som et månelandskap. Gate
<le dirigert til Schleswlg-Hol- ne' var bestrØdd med lik, lem
stein, mens Dresden ble for- lestede mennesker hang i de 
vandlet til en ruinhaug. forvridde trærne, dØde hester 

Den natten var over 900 lå nede i bombekraterne. _ 
fiendtlige fly på vingene. - Svertet av rØk, i klær som var 
Dresden var bare ett av de revet i filler eller svidd, hull i, 
mange mål, men ingen an- skyndte redselsslagne men
nen tysk by ble så systema- nesker seg ned til engene ved 
tiskødelagt. Uret på Frauen- Elben og til de parkanlegg 
kirche viste 21.35 da helvete som var blitt skånet av ilden. 
plutselig brøt løs. I firti mi- Da bombene sluttet å falle, 
nutter haglet det med bom- begynte tidsinnstilte bomber 
ber over den forsvarslØse by- og andre infernalske Ødeleg
en : først «block-busters» gelsesmidler å eksplodere i 
(bomber som Ødelegger hele ildmØrjen. Sammenstyrtede 
kvartaler) og landminer, der- murvegger knuste dem som 
etter brannbombe'r og fO'sfor- hadde unnsloppet bombene i 
kanistere. Det var firti mi- kjellerne og ilden inne i hu
nutter med angrep på angrep, sene. 
- firti minutter med fortvi- De store hallene på utstil
leise og dødsredsel for en mil- lingsområdet var fylt til 
lion menneSkelige vesener. - trengsel av flyktninger. Her 
Klokken 0.20 kom den andre fantes ingen bunkere', ingen 
b'ølgen med bombemask~n)er kjellere, ingen steder å sØ'ke 
farende. De søkte seg ut de dekning. -Sprengbombene 
få bygningene som enda stO' kunne uhindret falle 'gjen
igjen, og som raget som svar- nom de SkrØpelige tak'ene, 
te sØyler opp fra ildhavet, til- brannbombene med fosforet 
likemed . de åpnE! plassene sprøytet dette utover de for
hvor hundretusener av men- svars lØse menneskene. Hal
nesker hadde sØkt tilflukt fra men "i de improviserte senge
flammene. Men dØdsbølgen ne tok Øyeblikkelig fyr, alle 
skulle enda en gang gå over utganger var stengt, og alle , 
byen, - det hendte sent om de som ikke brant ihjel eller 
morgenen. Byen frembØd ikke ble blåst vekk, ble trampet til 

_len~eE 112e m§.1~J2F ... illtJ~,",J. ~,fløde av de redselsslagne men
ruiner. Det var forstedene, de neskene. 
nye bydeler som nu fikk sin Det var bare en hovedlin
bekomst. De flyktende sivile je av jernbanen som passer
på gatene som lØp sorill: besat- te gjennom Dresden. Det var 
te for å komme seg unna det en lett sak å sette denne ut 
fryktelige inferno, de redsel- av funksjon. Hovedjernbane
slagne mennesker som bare stasjonen var blokert av de 
hadde en eneste tanke i ho- altfor mange tog som ventet 
det, - det var dis s e arme på å passere igjennom. Det 
mennesker de fiendtlige var lykkes jernbanefolkene å 
kampfly nu drev jakt på med gjøre passasjen fri da alar
maskingeværer og kanoner. men ble gitt og de første 
deres bomber herjet for11er- bombene falt. Etter dette før
dende blant de sammenstim- ste angrepet kjØrte togene 
lede menneskene, og flyene inn på stasjonen igjen, for så 
drev jakt på dem som ville vidt linjene var intakte, si
dyr over grøfter O'g åpne den ingen tenkte som mulig

FOLK og LAN,D 

var begynt å bli en akutt fa
re, gikk man litt etter litt i 

gang med å begrave de dØde. 
Der fantes knapt nok ell! ene
ste kjeller hvor der ikke lå 
haugevis med døde, ikke en 
gate som ikke var tett be
strØdd med lik. Vanntankene 
på byens gamle markeds
plass var fulle a,v mennesker 
som hadde druknet der. For 
om muUg å redde livet hadde 
de sØkt tilflukt der. 

Tropper fra de omkringlig
gende distrikter fikk ordre om 
å yte hjelp. Det var fOT stør
stedelen Vlassov-enheter. De 
måtte til stadighet avløses, 
da ingen greide ,å utholde 
dette arbeidet lenge ad gan
gen. Til å begynne med ble 
der gjort forsØk på å identi
fisere likene og begra,ve dem. 
Massegraver' på 50 015 100 
mennesker ble kastet opp på 
kirkegårdene, lange rekker 
med panje-vogner og mm:.. 
tære lastebiler kj ørte de dØde 
frem, det ene lag ovenpå det 
andre, - menn, kvinner, 
barn. Ikke et menneske vet 
nøyaktig hvor mange det var 
som mistet livet denne nat
ten. 250 tusen, 350 tusen, 400 
tusen? Ingen kan si det. Se
nere ble der laget likbål. Li
kene ble lagt i store hauger, 
parafin helt over dem og an
tent. Asken av 10000 lik dan
net en liten ås på 4 ganger 
6 meteF. 

Dette arbeidet pågikk i uke,:
vis, - det så ut til at det al
dri skulle bli slutt på det. Vå
ren med sin større varm,e øket 
'faren for epidemier, så der 
måtte tas radikale forholds
regler. Tropper med flamme
kastere, med beskyttende klær 
og med gassmasker rØkte ut 
kjellerne, hvor ofrene for 
den 13. februar allerede be
fant seg i opplØsning. Alt ble 
forvandlet til aske, - mØb-

marker. 
Bombene fra det fØrste an

grepet hadde falt over den 
gamle delen av byen som et 
teppe. Hvert hus som sto for 
seg selv lignet en brennende 
fakkel, andre hus var like
som blåst vekk fra jordens 
overflate. Direkte treff ødela 
hele kvartaler, fra de øverste 
etasj er og helt ned til grun
nen, og flammene fra gatens 
to sider møttes i midten. 

heten av at der ville komme ler, personlige eiendeler, do
et angrep til. Men da, så dette kumenter, papirer, - der 
allikevel skjedde, ble de for- 'fins ikke det menneske som 
skjellige tilsluktssteder håp- kan si hva som lå i disse kjel-

Noen få mennesker kom 
vaklende frem fra de bren
nende ruinene, - levende 
fakler som skrek slik som ba
re menneskelige vesener kan 
;skrike i vanvittig dødsangst. 
Gater og kloakkledninger ble 
revet opp, - det hele så ut 

løst blO'kert. Kj ellerne under 
venteværelsene ga en viss be
skyttelse, men overfor direk
te treff var de til ingen nyt
te. I lØpet av noen få minut
ter var jernbanen et kaos av 
sand, stein, ruiner, forvridde 
gjenstander av stål og jern Og 
av masser av lik som var 
oversprøytet med glØdende 
fosfor. 

Den 14. februar 1945 ble der 
ikke noe synlig, daggry i 
Dresden. Svarte rØykskyer 
hadde lagt seg foran solen og 
gjorde natten lengere. FØrst 
den tredj e dagen, da likene 

lerne. 
Men alle disse tiltak strakk 

ikke til for å fj erne stanken 
fra de opplØste likene. Hele 
kvartaler ble' derfor avsper
ret og omgitt med hØye, mu
rer for å forhindre at noen 
kom inn der. Hvor mange kan 
det vel være som fremdeles 
ligger begravet underruine
ne? Det er det ingen som kan 
gi beSkjed om, for selv i dag 
er Dresden de dØdes by» ... 

* 
~ denne gruoppvekkende 

ang'lo-amerJkanske' 'gang-
/ 

sterbedrift kunne der være 

5 

ÆRER 
DE DØDE 

Oberst Konrad Sundlos skapte titusentall av norske 
oppsett i avisens nr. 23 med 
ovenstående som hovedlinj e 
bØr få tilslutning av alle go
de nOrske mennesker. 

«Ærer de dØde» -- det er 
hva vi skylder alle de ideali
stisk innstilte nordmenn som 
ga livet for å demme opp for 
stormbØlgen fra kommunist
Russland, . den gang den vel
tet inn over Europa under 
den siste storkrigen. 

Oberst Sundlos appell må 
bli en parole til alle bevisste 
NS-folk og andre rett-ten
kende nordmenn om il. vie en 
best:emt dag i året til minnet 
om disse våre dØde. 

Nordmenn som dØde mer 
eller mindre ærefullt i en 
misforstått kamp for kapita
listiske kolonimakter, har 
fått sine minnedager og si
ne minnestøtter. Hva kjem
pet og dØde så disse for? _ 
dissE' mange som på grunn 
av demagOgiSk propaganda 
ofret sine liv så absolutt for
gjeves? Sluttresultatet er jo 
blitt det stikk motsatte av 
det som proklamertes i de 
bombastiske slagord fra 1941 
om «frihet for frykt, frihet 
for tvang» o.s.v.! 

Hadde den sak som v åre 
dØde kjempet for, seiret _ 
kampe~ mot den asiatiske 
kommunisme - ville nok 
mange av dagens angstbite
re hatt mere fred i sin sj el. 

V åre falne trodde på be
dre slagord en de perfi
d~ «menneskerettighetser
klæring,er» som i krigsårene 
ble slynget ut over verden. 
V å l' e falne var inspire>rt av 
et stort og edelt menneske 
som bare ville det gode _ 
prestesønnen Vidkun Quis
ling. Troen på det gode _ 
troen på fellesnytten fremfor 
egennytten - troen på et 
fritt og samlet Norge, om-

litt av hvert å si. Men vi kan 
innskrenke oss til noen tref
fepde ord av den engelske ge
neralmaj or. J. F. C. Fuller: 
«. " det lØnner seg bedre å 
kjempe som en gentleman 
enn som en pØbel. For en pø
beIs krig kan bare ende med 
en pøbels fred, og en pØbel
aktig fred betyr bare enda en 
kpg, og en sådan forekom-I 
mer meg idiotisk.» 

kvinner og menn til bedre og 
mer nasjonalbevisste menne
sker i en kort, hektisk periO
de fra 1933 til 1945. 

Det Våpen som felte vår na
sj onale bevege[se det sist
nevnte år var en boomerang. 
I kraft av naturlO'vene og 
med en stadig Økende hastig
het vil den vende tilbake og 
ramme dem som satte den i 
bev;egelse og sendte den ut 
mot landsmenn. 

Jeg har hatt den glede å 
kjenne mange prektige nor
ske gutter som fØlte seg kal
let til å være med og, verne 
vårt land da pesten fra øst 
truet som verst. Blant de 
mange minnes jeg eksempel
vis den unge 'jUristen Chri
stian Selmer og fenrikk·en 
Sverre 0sterdal. De stilte seg 
straks opp da budet kom. _ 
«Right away» - som Roald 
Amundsen sa da han la ut 
p'å sin siste ferd. Ene og alec.. 
ne en pliktfølelse og av kjær
lighet til sitt land - uten 
noen som helst· baktanke _ 
ofret disse typiske' represen
tanter for god norsk ungdom 
sine liv sammen med hundre
vis prektige kamerater. Slik 
var alle v åre falne gutter! 
Det var ingen «Heimefront» 
der! 

Nå ligger deres ben og 
smuldrer i fremmed jord, _ 
fra Karelen i nord til Kauk
asus i syd - noen ogsa. t 
norsk jord, myrdet av egne 
landsmenn. Alle spor etter 
gravstedene er fjernet av 
pyrrhus-seierherrene. 

BØr så ikk.e de som var vir
kelige helter bli minnet og få 
sine runer hogd inn i en stein 
i sitt hjemland? - Det er en 
æressak for nasj onale nord
menn at det skj er. 

Oberst Sundlo har intimt 
kjennskap til materien, han 

I har organisatoriske evner og 
er en utpreget soldate,rtype, 
som har vår aktelse og! tillit. 
Sett i gang, herr Sundlo! De 
vil finne mange i fylking om
kring Dem i dette' nasj onale 
arbeid. 

Right away! 
A. F. Walby. 

MJ0NVOLD KAFE 

Brandbu, Hadeland 

anbefales 
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6 FOLK og LAND 

Kirkefronfen - en bandiftfront ? 
Av fhv. sogneprest Hans Egede Nissen 

I nr. 28,4. septembe'r av 
«fulk og Land» har frøken 
Guri Flottorp rykket Berg
grav og hans medaktø~er i 
kirke fronten til vnnsetning i 
anlerdning a v direktØr Karl 
Seelands artikkel i «Folk og 
Land» nr. 26, 7. august i år. 

Guri Flottorp preslserer «at 
hun tar avstand fra den hat
ske og uforsonlige holdning 
seeland inntar overfo'r navn
gitte kristne ledere:? Videre 
påtaler hun «at leserne skal 
få servert uttryki{ som ikke 
bør finnes i et velordnet sam
funns vokabular, langt fra i 
vårt lands presse». 

Man vil bare ha sa,gt at G. 
Flottorp er kommet i skade 
for å rette baker for smed. 

Alt bva direktØr Seeland 
skriver i sin artikkel er refe
rater og sitater av hva den 
norske geistlighet og kristne 
ledere har sagt og gjort i ok
kupasjonsdagene, den gang 
de etter sine egne uttalelser 
sitert i «Vårt Land» 13. de-

" sember 1945 erklæirte: Det 
måtte ofte bli en patriots 
plikt å sabotere de .1J~e 

SKAMPLETT FOR ElVtGE 
TIDER 

Til belysning a v foreliggen
de sak skal her gj eng is de 
fØlgende av van Roden frem: 
sa,tte betraktninger ved
rørende Militærdomstolens 

rettspleie: 
«Der fantes ingen nevnin

ger. Domstolen dannedes av 
10 offiserer, som samtidig 
fungerte som dommere og 
nevninger, og aven juridiSk 
ut.dannet dommer, hvis av
gj øreise med' hensyn til be
vismaterialets tillatl'oUghet 
var endelige. De forklaringer 
som bruktes som bevis, stam
met frai menn, som fØr av
hØringen hadde vært inne
sperret i enkelthefte tre, fire 
og fem måneder; innesperret 
mellom fire Vegger uten vin
duer og uten noen som helst 
mulighet for mO'sjon. Hver 
dag fikk de to ganger sin mat 
rakt gjennom en dørsprekk. 

makthavere og et nØdverge å 

sette de 10 Guds bud til side. 

Ingen kan tjene to herrer, 
sier Jesus. Og så valgte kir
kefronten å gi keiseren alt og 
stryke Gud av programmet. 
Dette var kirkens innerste 
grunn, og konsekvensen er 
blitt de tomme kirker, og at 
patsor Ljostveit snr seg nØdt 
til å tal ertil sine kolleger om 
«prestevekkelse» på p'reste
foreningens årsmØte. Præmis
sis præmiUendis er jeg helt 
enig med frk. Flottorp i at 
det er herIt uforenlig med det 
kristne livssyn å servere en 
slik meny for de norske kir
kefolk, som folkedommeren 
Berggrav og skattesnyteren 
Hallesby og storparten a v det 
norske klelt'isi har gjort det, 
når de som generalsekretær· 
Amdahl i N.M.B. dekreterer i 
sit blad nr. 10 1947: usann
het, list og lØgn ble brukt 
som våpen under kampen. 
«Lyg de karar,» sa Ludvig 
Hope, en kjent kristen fØrer, 
til dem som spurte ham. 

Direktør Seeland har bare 
villet vise bvorledes.· kirke-

De måtte ikke tale med noen 
og haqde i denne tid ingen 
forbindelse med sine pårØ
rende eller med en prest. -
Tragedien er at så mange av 
oss amerikanere, som har ut
kjempet krigen med så me
gen svette og blod, nu etter 
at fienden var beseiret, sLer: 
«Alle tyskere burde henges!) 
Vi har vunnet I,rigen, men 
noen blant oss fØler trang til 
forisat å drepe mennesker. -

Det er ikke noen ærlig 
kamp, det er synd... Den 
kjensgjerning at der under 
krigen fra. tysk side ble be
gått grusomhet~r mot amer~
kanerne, vil ikke på noen ma
te forringe skammen for vårt 
land. når vi forsokte it forbi
gå med stillhet de etter kri·· 

gen fOl'Øvedc ,grusomheter ... 
Ti disse grusomheter vii væ'_'e 
en s!{amplctt på ame'..'ik;-c;\<;~r 

samvittighet for evige {iC~<~L~ 
Med henblikk på de menn 

fronten fØrte et helt folk ut 
i Ørkenen ved å vende øret 
bort fra sannheten og vende 
seg til eventyr, da de tok seg 
lærere i hopetall etter sine 
egne lyster, fordi det klØdde 
dem i øret. 

I sannhetens interesse må 
ogSå dette frem fot historiens 
domstol. Gud lar seg ikke 
spotte. 

Nettopp dette tar direktØr 
Seeland avstand fra. 

Kirkefronten 
I motsetning til Guri Flottorp 

må jeg få takke herr Seeland og 
«Folk og Land» ;for a~ disse ting 
er trukket fram for offentlighe
ten. Jieg kan så godt forstå frk. 
Flottorp, det er ikke hyggelig å 
se slike uttalelser om kirken og 
presteskapet, men hvilke ord skul
le herr SClzland bruke for å kun
ne gi. en riktig karakteristikk? Se 
hvilke uttrykk Mesteren selv bru
ker f. eks. i Matteus 23. kap. og 
andre steder. . 

Nei, det er ikke herr Seelands 
artikkel, eller hans ord der, som 
virker forstemmende, men at sli
ke offentliggjØrelser ik~~ får no
en fØlger for forfatteren eller 
avisen. Derav følger nemlig at 

som hengtes Landsberg, 

spØrres hvor mange av dem 
mon ble dømt uskyldig: Fru 
Utley forteller, at to ameri
kanere, som overvar en heng
ning, fortalte henne> hvor for
tvilet den evangeliske og. ka
tolske p'rest var som ga de 
domfelte den siste trøst fØr 
henrettelsen, og som i adskil
lige tilfelle var overbevist om 
at de'tl var uskyldige menne
sker som ble hengt. Der gås 
også nærmere inn på den ap
pell som 25 tyske kato'lske bi
skoper rettet til Amerika, og 
i hvilken det bl. a. spurtes: 

«Vil torturen i forundersØ
kelsene i Schwaebish-Hall C(~' 

Obe.rwesel samt massehen
rettelsene i Landsberg ikke en 
vakker dag forvolde det seir
rike Amerika større skade enn 
et tapt slag?» Og det tilføy
des: «Når de GverlevenG:e av 
martyriet engang er Slc1.tt pi 

fri. fot,så vil verden ~rfal'e 

enkelthetene om den umen
neskelige behandling de har 
vært utsatt for. Innti.l nn var 
lmn få av dem i stand til å 

åpenbare noe av det l,C °1'1'
levde, da dc satt i ,"',ret",id.) 

En norsk general-
som lever etter døden 

General (Carl Gustav) 
Fl e' ise her er hittIil den 
eneste norske general' som 
virkelig slo fienden - som 
virkelig beseiret ham i slag -
og som virkelig forsvarte og 
gjenvandt norsk jord med 
våpen i hånd. Han står der
for i vår bevissthet hØyt over 
c;,lle andre ,generaler under 
krigen - enn si dem som 
kom etter at krigen var slutt, 
i Norge. 

Respekt hadde general Flei
seher fva alle sine kolleger 
og underordnede. 

Respekt hadde general FIei
seher på grunn av sin UOlT!.-

opplYSningene er ,korrekte. Her 
tales så meget om verdenskrise, 
Iwlturkrise og moralsk forfall. _ 

. A visene er daglige bud bringere 
herom, men hva annet kan en 
vente, når de som skulle være 
saltet og lyset i verden har skei
et slik ut? 

LARS HOLT. 

Ved retur av usolgte num
mer av Folk og Land bes kun 
sendt titeisidens toPP. 

Ekspedisjonen. 

ner tyske katolikker til den 
amerikanske offentlighet. Så 
fortvilet var forholdene alt
så, at endog kirkens menn 
måtte ta affære mot beset
telsesmakten. 

DET SK1.!LLE HENRETTES 
ET VISST ANTALL MENNE
SKER, UANSEæT OM DE VAR 

FORBRYTERE ELLER ElI 
Mens det i MaJmedy-pm

sessen hadde vært formålet å 

tvinge tyske krigsfanger til å 
avgi for skyldbeviset avgj ø
rende forklaringer mot deres 
kommandører med trusel om 
at de selv ville bli hengt, hvis 
de ikke forklarte som ('lnsket, 
var de såkalte KZ-prosesser, 
d.v.s. konsentrasj onsleir-pro
sesser, i deres konsepsj en og 
deres gjennomføreJse ennu 
mere frastøtende. Her hand.
let amerikansk anklagemyn
dighet ganske åpenlyst etter 
det nazi-kommunistiske prin
sipp, at dcr måtte føres et 
passende antall m.ennesker 
til galgen, ganske likegyldig, 
om det dreide seg' om virke
lige forbrytere eller ei. Ho
ved vi tuer var her regelme~:-

sig tid1ig~r::=: regulære forbry-
tore, henholdsvis kommuni-

stridte militære fagkunn
skap, og på grunn av den 
dyktighet han viste under aU 
sin tj eneste og som fikk sin 
klimaks ved den fremragende 
måte hvorpå han fØrte felt
toget under krigen i Nord
Norge. (Fra boken: «General' 
Fleiseher - Etterlatte papi
rer», side 196-97). 

Ovenstående er en ordrett 
gjengivelse av oberst.IØytnartt· 
Carl E. Stenersens brev av 4. 
februar 1943 til fru Toni Flei
seher i anledning generalens 
tragiske dØd. Stenersen arbei
det sammen med FIeiseher 
under eksilet i Storbritannia. 
General Fleisehers skj ebne 
skyldes ren uforstand - eller 
sj elelig råskap av den konge
lige, norske emigrantregje
ring i London. -

Det er fhv. stortingsp'resi
dent C. J. Hambro til ære at 
han offentlig har våget å pe
ke på hvor slett den hersken-· 
de klikk tok vare på det sto
re, norske naSjonale aktivum 
- Carl Gustav FIeischer ..• 

Oslo, l? ... {J • .1~54. 

Potemkin. 

ster, som i konsentrasjonslei
rene av Gesapovs,r blitt. be
nyttet som såk'aUe kapos, 
d.v.s. som oppsynsmenn, som 
stammet fra fangenes egne 
rekker. 

Freda Utley gir her følgen
de kommentar: 

«Dd avskylige sImcspiU)}. 

«Således bØd Dachau-pl'o.;. 
sessene det avskyU!{c skue'
spill, at tidligere 110Htiske 
fanger, som gjord.es am;vurli
ge for de i leirene !Jeg';l,;,te 

. grusomheter, ble dØmt på 
g.runnlag av «beviser» som 
stammet fra hatfylte krimi.;; 
nelle.personer og fra kommu
nister, som på denne måte 
fikk mulighet til å få deres 

. politiske motstandere ff,rt til 
galgen. Man kan umulig unn .. 
dra seg den konklusjon, . at 
noen av de personer som i. 
disse prosesser ble dØmt til . 

dØden eller til livsvarig-feng
sel" hverken hadde begått no- I 

en forbrytelse eHer grusom- i 

het og l~un ble dØ2ut fm'di de 

som KZ-menn hadde llådra:t-t 

seg kriminelle eg kemmunisiljl'
ske internertes fiendsk"". Ve 
uskyldige lmnne imi.dk.',·,fid 

neppe regne med frHhH1.~ise;· 
d.a de amerih:ansIm fi}:rh~jJ':6k-
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Drammen 
Tlf. 2507 
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MARTIN KIELDAAS 

Hansteensgt. 2 
. -~--~-~- TIl. -;q 75 50l 

dere lovet den nevnte type 
mennesker, som ellers hadde 
ikke så lite på samvittgheten, 
straff-frihet, hvis de bare var 
villige til å rette beskyldnin
ger mot andre. ForhØrslede
ren truet endog overfor sik
tede med repressalier mot de
res pårørende, hvis de veg
ret seg ved å gi sin under
skrift til dikterte forklarin
ger.Således avrundedes den
ne a,v nazistene: innledede 
redselens og rettsløshetens 
kretsløp, da dets ofre fra 
amerikansk side ble tvunget 
til mened for selv å unngå 
døde~eller dom på grunnlag 
av vitneutsagn som var frem
kalt ved tortur.» 

Og fru Utley tilfØyer: 
«~avnene på de amerikan

ske forhørsledere i disse sa
ker: Kirschbaum, Metzer, En
ders (alias Andrews), COIODl

beck og Egger vil likesom 
navnene lØytnant Perlog Mr. 
Harry .Thom bli Jhu.t og 
forbannet i Tyskland like så 
lenge som amerikanerne vil 
erindre Himmler, Bormann 
og Ila vnene på andre nazi
bødler og forbrytere.» 

Deretter skildres enkeltepi
soder f~a Dachau-prosessen. 

DERFOR ALTSA 

Den allierte hØykommisjan nek
tet å godkjenne to østerrikske lo
ver om pensjon til sivile tjeneste
menn som er falt for aldersgren-' 
sen og tilbakeføring av eiendom
mer til opprinnelige eiere, selv 
om disse har vært medlem av det 
nasjonalsosialistiske parti. Sov
jet-Unionen, som er motstander 
av enhver innrømmelse i slike sa
ker, anklager den østeITikske re
gjering for å protesjere «fasci
ster og militarister». Den engel
ske og amerikanske høykommi
sjon derimot var villig til å god- .. 
kjenne loven hvis den østerrik-

. ske regjering imøtekom kravet 
fra Den JØdiske Verdensorgani
sasjon om erstatning til «nazis
mens ofre» og bringe denne sak 
ut av verden tørst. 

Når Gulosten, Osvald samt en 
Rottmikk 

står forrest i kØen hos dem som 
regjerer, 

så er det vel neppe N.S.-folks 
skikk, 

at d~ her i landet med rlem 
konkurrerer! 

Når' «Dag)bla"» forherliger dem 
samt seg selv 

som motvekt mot. bitende angst
muligheter, 

så er det Vlel heIst propaganda! 
- Ja vel! 

Men dog propaganda for - an
." ~,:~~'" ~ ~,-';-""'·""'·"".:cil'''alflt.beterl . 

I, Gh. 

Mr. Kirschbaum lar en gang 
en mann ved navn Menzel 

Einstein fØre som vitne for 
å bevise at tiltalte har drept 
vitnets bror. Tiltalte peker 
med fingeren hen på Vitne
benken; der satt broren. -
Derpå henvender Kirsch
baum seg ytterst oppbragt til 
Einstein med de rasende ord.: 
«Hvorledes skal vi kunne få 
dette svin hengt, når De er sl 
idiotisk å bringe Deres bror 
med til forhandlingen?» Mr. 
Metzger ønske å få anklage
materiell mot en fange ved 
navn Karl Mayer, med hvem 
han hadde et personlig ute
stående. En landmann, Se
basti:anSChmidt, vegret seg 
under avhøringen ved mot 
bedre vitende å aN'gi den Øn
skede forklaring Metzger for
klarer ham, at Karl Mayer jo 
for'lenge siden er hengt og 
ligger ta meter under jorden, 
han kan altså ikke underskri
ve hva der blir ham forelagt. 
Mayer klan der j o ikke skje 
noe mere av den grunn. '-
Men Schmidt sier atter og at
ter: Nei! Da bryter Mr. Betz
ger lØS: 

«Bon! Så skal jeg nok fin
ne en anklage mot deg. Det 

---'---
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skal nok lykkes meg å bringe 
deg for en amerikansk mili
tærdomstol, og når du så blir 
hengt, kan du takke meg for 
det, så sant jeg heter Metz
ger!» 

"I 

2' Forts. fra foregående nr. 

J. FREDRIK VOSS: 

Okkupasjonstida i 
h isfo ri e læ re bø ke ne 

Det fyrste ein her festar seg ved, er denne klassiske ord
klisjeen: Kongen kalte hæren under Våpen, - ein gamal, 
god kjenning frå alle sogelærebøker. Her tener han til å dylja 
det syrgjelege faktum, at heren ikkje vart mobilisert fØr det 
var for seint. Trass i sterk pågang fra generalstaben, og trass 
.i at han måtte rekna med og til slutt måtte vita, at både 
britar og tysk ar ar budde seg til og var i ferd med å bry ta 
nØytraliteten og herset ja norske hamner, nekta Kongen, -
det vil her segja forsvarsministeren som fremste ansvarleg, 
-. konsekvent all mobilisering og andre omframrådgjerder. 
Fyrst kl. 2 om natta 9. april- men då var både- den ellevte og 
den tolvte timen forsØmde - gav han endeleg samtykke 
til «stille mobilisering» med innkalling i posten til frammØte 
to dagar seinare. Då hadde tyskarane longe hersett dei vik
tigaste byane i landet og all mobilisering var umogeIeg på dei 
viktigaste eksisplassane. 

Slik «kalte Kongen hæ'ren under våpen~ den gongen. I 
rØynda hadde riksstyret svike den proklamerte nØytralitets
politikken og hadde alt teke parti, utan at folket fekk vita 
om det. Dei venta engelsk landgang på kysten og leit på vern 
frå EngIand og den engelske flåten mot det tyske' åtaket som 
måtte koma. 

Til det som M .Eriksen, elIes fortel, er å segja at han klan
drar rett og rangt om einannan på ein måte som fører tan
ken burt på fusk i korta. Det er for det eine gale når han 
skriv at «en . del ay den norske hæren fU1gte med Kongen 
og Regjeringen over til England». De,t same fortel:elles B. 
Stokke og, medan I. Knutson her gjev den nØkterne san
ninga:' «K()ngen og regjeringa gikk' fra Tromsø over i et en-

, gelsk krigSSkip og, drog til London». Inga heravdeling, stor 
eller lita, med offiserar vart med. Berre g.eneral Fleischer, 
som elles sterkt hadde rådd Konge og riksstyre: frå å for
lata landet, og nokre andre einskildmenn. 70 var talet på dei 
nordmenn som fylgde Kong Håkno på jagaren Devonshire, 
då han la ut frå TromsØ 7. juni 1940 (U.K. Bilag Il s. 311). 

Men det ,er mestaendå verre når M. Eriksen i same rennet 
fortel, at ein annan part av heren gjekk over grensa til 
Sverike, eg resten vart teken til fange av tyskarane. Her 
blandar han korta heilt. Han grip nemleg attende til det som 
hende fyrestundes i krigen SØrpå i april. Hele den styrken 
som var i våpen den 7. juni, med undantak av vaktkompania 
på' russegrensa i Finnmark, vart demobilisert i ro og heim
send, - etter avtale med tyskarane. Det var ikkje tale om 
fangetaking no. Men sørpå hadde tyskarane teke mange fan
gar etter samanbrotet i april, og dei var sidan slepte fri. 
I SveTike sat enno nokre tusen norske soldatar internerte si
dan midten av april, då dei hadde lote gå aver 'gIensa for 
å berga seg undan, serleg frå Østfold. Del slapp noheimatt 
etter den ålmenne kapitulasjonen som sist~ regjeringsmøtet 
i Tromsø hadde pålagt f9rsvarssj efen Otto Ruge å få i stand. 
Når ein veit dette, vert framstellinga på dette punkt hj å M. 
Eriksen det reine falsum~ {vren borna i folkeskulen veit det 
ikkje. Kanskje ikkje læraren heller. 

Det er derimot sikkert stort set rett når Eriksen som an
dre skriv at dei norske soldatane: «kjempet tappert~, Men 
han kunde gjerne ha understreka kor ovlite dei hadde å fara 
med, ikkje elt fly, ikkje ein kanon - burtset frå Narvik
fronten -, berre Krag-Jørgensen riflor og maskingjevær, 
og sers lite av ammunisjon. Det var uventa at dei greidde 
seg som del gjorde mange gonger t. d. ved Strandlykkja på 
austsida av MjØsa, der ein liten norsk styrke st.engde for den 
tyske frammarsj en i fire dagar. For nordmennene vart over
makta for sto~, etter tyskarane fyrst hadde fått sin »Nach
schub» ---1 ettersending, påfylling - av herfolk med ka-
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noner, panservogner og militærgreidor av alle slag i orden. 
Og det gjekk radig. OVer Kiattegat kom det and fares til OslO' 
alt frå andre dagen, umeinka av den britiske flåten, berre 
utsett for eit og anna nålestikk frå u!.båtar og fly. 

Skulde det norske forsvaret i det heile havt nokon chanse, 
måtte det ha vore dei fyrste par dagane. Men då var alt 
i kaos hjå CiSS. Då 14 dagar var gått, var dei siste små, 
norske heravdelingane utmanøvrerte og heilt utkøyrde. -
Den britiske hjelpa over Andalsnes og Namsos greidde ikkje 
å bøta på noko, til det var dei for veike og vanta luftstrids
krefter; dei tvinga berre t.yskarane til å senda meir herfolk 
og meir krigstarvende hit nord. Men det var frå britisk
fransk synsstad og n'O'ko som talde. Det vart då min;dre 

\ 

å senda mot vest. 1. mai var tyskarane herrar i heile SØr-
Noreg. 

Den leI1gste kamptida var eUes nordpå kring Narvik. 
Her var tyskarane på defensiven. Den norske herstyrken 
talde ikkje mykje, berre om lag 5 bataljonar, jamført med 
den store innsatsen frå; vestmaktene, 24000 mann i det 
heile, britar, franskmenn og polakker. Her trong dei ikkje 
ott.ast dei tyske flya heller; på det punkt hadde dei alli
erte overtaket med utnytting av flyplassen på Bardufoss. 
Mot denne svære styrken hadde den tyske general Dietl 
berre godt og vel 4000 mann åsetja inm Overmakta vlar' 
,~oleis i hØgl grad hj å dei vestallierte. Deli greidde då og 
å jaga, tyskarane burt frå Narvik og opp i fj elIa mot sven
skegrensa til slutt. Når kampen her likevel enda med full 
tysk siger, hadde det, som vi veit heilt andre (grunn ar. 

HEIMEF'RDNT OG GUTTA PA SKAUEN 

Når det gjeld åtaket på ~oreg 9. april og krigen ded to 
månadene til 10. juni, har lærebØkene, som vi har set, lagt 
an på å dylj a over dei forsØmingar og dei svikt som st yre
maktene hadde gjort seg saka i, og prøvt å få alt til å taka 
SCigi godt ut for den oppveksande slekta, endå om dei delr~ 

med endeT og gong kom i skade for å forteljai ~<lygjlsogur» 
i stadert for sanfl1'erdfg histbm:-"t'l fårnøyr~ oihOei{svi'ke~ c 

fult, lynkjapt tysk overfall på eit lite fredsælt folk som 
siglde under nøytralt flagg. Og det var berre den veldige 
overmakta som tvinga ass i kne, då den framande hjelpa 
ikkj e var god og stor nok. I sUl med det er og, at vi i~kje 
fretter noko om det kapitulasjonsdokumentet som vart un
derskrive i Trondheim 10. juni og galdt heile den norske 
farsvarsmakta. 

l\!Ied det var i røynda Noregs krig avblåsen. Men ikkje 
so i desse lærebøkene. Nei, no er det nett det. vert åJvl1r, 

I 

ser det ut. Ikkje ein einaste stad finn ein likevel nemnt! 
slike stygge krigsord som guerilja- og p'artisankrig. Det 
er Heimefront og Gutta på Skauen. Det høyrest miI~:lre , 
ufint og meir SpG'rty ut. Og no vert det liv i ski:ldringane. 
Vi let Bernhard Stc'}":ke koma til orde: 

«All motstanden mot tyskerveldet i okkupasjonstida 
ble kalt heimefronten. Ledelsen sendte ut hemmelige 
paroler som fortalde hvordan jØssingene skulle bære seg 
at. FO'Ik som ble avsatt av nazistene, fikk penger av jøs
singkassa, så de slapp å li nØd. Noen hadde hemme
lige radioapparater og trykte nyheter fra London. Folk 
bar dem gjømt i strømper, i håret eller andre steder.» 
Og om Gutta på skauen: 

«Ungguttene lå på setrer, i hytter og tØmmerkojer og 
venta på «slepp». De Øvde seg i våpenbrllk, og foretok 
sabotasj ehandlinger, sprengte jernbanebruer og fabrik
ker og ødela for tyskerne på alle vis. Men det var ,en 
farlig sport.» 

Aksel Skretting er ikkje riD~1are i si Skildring. For han 
vert fulla heimefront og desse gutta eit og det same: «Den 
d.v.s. heimefronten, sprengde og ødela våpenlager og krigs
nyttige fabrikker, og den skjØt noen av de verste nazibøl
lene». Han ser det heile i eit større perspektiv og. «Da vest
maktene stod ved Rhinen, sprengte heimefronten de nor
ske jernbanene på mange steder, og hindret på den måte 
tyskerne å sende tropper fra. Norge' til TYSkland.»' Dette 
bØr vel karakteriserast som tankelaust skryt. Då vestmak-

FOLK og LAN,D 

Reftssvikets patruljeførere 
(FortI. Ira Bfde 1.) 

morderne fikk all mulig assi-· 
stanse og ble behandlet på 
den hØfligste måte, las alle 
mulige hindringer i veien for 

l e los e dem over den nor- ofre» her som det gjaldt Fanebusts sannhetsbevis. 

ske grense til Sverige. Disse 
utvalgte patrioter oppdaget 
at folkene hadde mange pen
ger, og så avtalte førerne seg 
imellom, 'at de skulle slå dem 
ihjel og drepe dem bakfra 
under en h'vilepause, tok så 
stener og heftet til likene og 
senket dem ned i et tjern li
ke ved. Så blir det oppdaget 
at Feldmanns gullur kom på 
salg i Stockholm, og en annen 
jØde som kjente uret, gjorde 
anskrik, og så ble der satt 
undersøkelser i gang, også 
flØt likene opp av vannet, og 
hele den uhyggelige sa,k ble 
rullet opp så langt. myndig
hetene tillot det, fordi det 
ikke lengere lyktes å dysse sa
ken ned. (Det var uheldigvis 
ikke <i:rettsIØse likvidasj on8-

"Farlige premisser" 
(Forts. fra side 1) 

aktør Skavlans åndelige a v 
leggere i Dagbladet. Komisk 
er uttalelsen om å holde sin 
sti ren. Gj Ør Dagbladet det? 
Dagbladets skribenter har i 
all fall frekkhetens nådegaver 
i fullt monn. 

Ottar Huuse. 

(snikmord SOm var straff
frie )1, men j Øde r, som det 
her 'var tale om. 

Nå skulle man vel trO' at der 
hadde reist seg en storm a v 
forbitrelse over hele landet, 
uansett om man var vant til 
snikmord på politiske mot
standere fra jøssinghold, og 
at disse rovmordere som 
kaldblodig myrdet og berØvet 
likene alle verdier skulle bli 
dØmt til lovens hØyeste straff 
for rovmord. Men langtfra .
de ble blankt frifunne. At 
der baketter ble reist en sak 
for underslag av de penger 
som de nØdtvungent måtte 
medgi å ha berøvet ofren~, 

er jo en karrikatur av rettE
forhandling. Der ble jo også 
bestemt påstått at morderne 
bare anga en brøkdel av de 
virkelig røvede penger og ver
dier. Det var den a,vdØde lag
mann Hjelm-Hansen, som 
var den begavede dommer 
ved mordsakens behandling. 

Den samme lagmann dømte 
sannhetsvitnet FanebuS\t for 
opplysninger som ikke kunne 
omstptes, men fordi uttryk
kene kanskje var noe skarpe, 
til 18 mnd!s. fengsel, og mens 

tene stod ved Rhin i februar-mars 1945 med ei ofseleg 
overmakt, og russarane trengde på austgrensa med endå 
større ovstyrke, og praktisk tala aU krigsindustri og alle 
knutepunkt for samferdsla var nedbomba inne i landet 
hadde det nok mindre enn lite å segj a for tyskaran;e om 
eit kompani eller ein bataljon .vart seinka ein dag eller 'te 
på veg til Rhin, .ved heimefront-:-sprengjingar i Noreg. Ut
fallet av krigen var lon g e avgjord. Det visste dei i minsto 
i Londc:n, og heimefronten burde helst fått order om å 
slutta med aUe slike aksjonar. Til sjuande og sist var det 
nor s k e fabrikkar, nor s k e bruer og nor s k e jarnba
nor det ;gjekk ut over. Og nor s k e liv gjekk til spille, jam
vel ekte norske jøssin:gar. No var ikkje «sporten» S::; fårleg 
lenger. 

«Ekl nØktern vurdering viI neppe vise at motstandsbe
vegelsen forkortet krigen med en eneste dag,» skriv J. 
Scharffenberg i Morgenbladet 24. mai i år. Han målber seg 
her svært varsamt. Enn om det ikkje var ein time eingon~~? 

At heimefront og motstandsrØrsle vert nemnda i ei sku
lebok tGr born er i og for seg naturleg. Men det lyt gjerast 
med enkle ålvorlege ord i endefram forteljing om faktiske 
ting, ikkje med kyt og ovlæte. Og det må skrivast slik \a/;, 
dei urg.e gjentone og gutane som les det, fær kjensle av'a:t 
det ligg varm fedrelandskjærleik og ekte moralsk harme 
til grunn for dei ufine gjerningane som heimefront og gutta 
på skauen gjorde seg salca i. Det må med andre ord lyftast 
opp på eit høgare plan enn sportsplanen. No sit lesarane 
ofte att med kjensla: «A du, so kjekke desse karane var! 
Kor morosamt Ols spanande dei hadde det! Slikt vil eg og 
vera med på.» Men i fredstid vert slikt nokG' brotsverk og 
gj erningsmannen fær straff. 

(Forts,) 

Man kunne supplere slike 
domavsigelser med snesevis 
av likeså graverende art, for" 
ikke å tale om de tusener a v 
forelegg og dommer som 
hverken grunnet seg på lov 
eller rett, men var konjunk
turbetont aven dommerstand 
som ble sammensatt for å 
dØmme skyldig på grunnlag 
av for anledningen oppkon
struerte lover, om hvilke våre 
mest fremtredende jurister 
både muntlig muntlig og 
skriftlig har uttaJt at de var 
heIt ugyldige. 

Virkningene av ~enne lov
lØshet får vi daglig se i de 
forbrytelser som Øves, og nå. 
er domstolene tilsynelatende 
mest beskjeftiget med. å fri
kj enne forbryterne i motset
ning til de nærmest forangå
ende år, hvor det gjaldt å 
dØmme de uskyldige med sto
re straffer. 

Men fØlgene uteblir heller 
ikke. "Og Gud s rettferdige 
dom vil gå utover vårt folk, 
fordi urettferdigheten er blitt 
fullkommen ved at den .er 
sanksjonert og propa,g1andert 
av de religiØse ledere og med 
deres velsignelse. Hykleriet 
fra den øverste topp til den 
laveste instans er så fullkGm
men, at neppe noe menneske 
lenger tror på sin neste, for 
når de geistlige ledere kan 
lyve og bedra som de gjør, og 
samtidig ytre sine krasse for
dØmmelser over andre, hva 
skal man da kunne forlange 
a v menigmann, som trodde 
på disse folk, fordi de utga 
seg for Gud s tjenere, når 
de var geistlige og for rett-ens 
og sannhetens voktere, når 
de var dommere? 

Esa i a s vitnesbyrd for 
over 2000 år siden om j øde
folket er i dag likeså treffen
de og sannferdig for vårt folk 
når han taler om «sannheten 
som er snublet på tingstedeb> 
og videre «den som holdt seg 
fra det onde b!e plyndret.» 
Jødefolkets skj ebne kj enller 
vi, og slik vil det også gå 
vårt land, om det ikke ven
de'r om fra sine onde veier og 
skaffer lov og rett og opp
reisning for de forurettede. 

Det er levestandarden og 
sporten, som er blitt gudene 
i dette land nå, og vold og 
makt er det avgjØrende i det 
borgerlige' liv fra toppen og 
nedover. 

Karl Seeland. 
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