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Ære o;: rett
A.v Erling Bjørnson

Alle disse vitnesbyrd mot
urett og førfØlgelseer som et
kOkende oppkomme fra sjele-

Og fremdeles sitter der
«landssvikere» i norske fengsler" etter «lover» skapt av hat
og
se~tvb)ebreid:else,
imot
grunnlov og norsk ånd og
tenkning.
Her ligger den store ulykke. Folkekarakteren har tatt
skade, fått et grunnskudd. Valg etter valg er gått, hvor
hjerte og sannhet er skjØvet
til side, mot programmenes
lokketoner til egoismens beste.
Den humane, hjelpsomme
og indignerte stortid er forbi. I steden hersker den diktatoriske ånd, som stenger for
all rettferdighet.
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S,tortingets
sosialkomite
har foretatt en del endringer,
vesentlig av redaksjonell art,
i forslaget til «lov om stØnad
ved krigsskade på person». -Etter innstillingen, som ble
avgitt forleden, skal den som
har gjort ser skyldig i forhold som rammes av stra,ffebeøtemm.elser før «landssvik.»
eUer bestemmelsene i den
bOrgettige straffelovs kapitel
8 eller 9 eller av krigsariiklelle itlen .mllltæt'e staffelov
ikke ha rett til sQftte.
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Og her vil j eg komme med
en personlig fornemmelse: at
de gidder! - Meg er det revnende likegyldig hva disse
politiske inkvisitorer mener
og sier om min person 'Og vandel. Kall meg bare en landssviker, selve fødselen av dette navn - denne beskyldningen - er så korrupt, så: bort
i natten tåpelig, at selve beskyldningen .fra det hold blir
en hederstitel - akkurat som
de kristne forfUlgte, aven
senere tid, ble kanoniserte
helgener . Vår tid kommer fØr
eller senere, makthaver~
kan bedra folket en tid, men
til slutt vil sannheten seire.
Det som i dag er en større
,smerte og ulykke en~ den
personlige, er den fordervelse
systemet a v i dag har bragt
det norske folk. Snart er det
gått 10 år siden systemet ble
satt i verk, da konge og regjering vendte tilbake til Norge
etter den feige flukt.

Bonn (FEI/A.R.) -KappløPet mellom det østtYSke og
det vesttyske Lufthansa om
først å komme på vingene' ser
ut til å resultere i et forsprang for sovjetsonen.

...

Sovjetrusserae stiller lufthavn til disposisjon,
Mens Vest-TySklands nye
Lufthansa regner tidligst å
kunne starte først til neste
år, melder Øst-Berlm' at den
ØsttYSke konkurrent ventes å
kunne begynne den d~glige

sterende del «eies» av de såkalte
«folke-eiendommer»
samt forskjellige kommunistiske institusjoner.
Vesttysk flyvIling til USA..
Det vesttyske Lufthansa begynner sin vil-ksomhet med
fire to-motors fly av Convairtypen Og fire fire-motors SUConstellationmaskin~r.

petr

fØrste Convairmaskiner,
som bver koster 4,9 millioner
kroner, er underveis til VestTyskland. fra USA. Gonstell;lDe

_.~:,.~_"z,;~~~" j.,.·.-;/J~p~..,J.,.......'~~~;;rc·iiM·\Alajfcj;M~~04~r-i9l.ll
strøflerettstig AVC'Jøf;,det- ste måned. Savjetsonens Luft- hver koster 13,3 milliener kroder det samme når departe- hansa har overtatt de~ tidli- neI', skal først leveres i april

tId, hvor urettferdighetens
røst ble kastet ~fra Norden
ned i sydens store land, og
denne røst svekket sikkieTligen æresfØlelsens begrep' om
sannhet og rettferdighet.
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i lyset, koste hva det koste vil,
det letter samvittigheten og
dermed selve livet. Og må Vi
i vår takknemlighet ære og
takke disse lidelsesfeller for
deres skrifter, disse vitnesbyrd fra en ond og urettferdig tid.
Men, men!

Ingen offentUg Sovjetsonens Lufthansa klad.
•
støtte til
l neste måned
krigsskadede
Vest-Tvsklands Lufthansa først
pa vingene til neste år
frontkjempere

O

Atter en ny bok aven av de
«dømte». Denne g,ang fra en
gudbrandsdøl, en ekte dØl, av
gammel og god slekt. Ordfører i sin bygd, Ringebu, under Okkupasjonen, en hedersmann av de få, rettferdig i
handling og vandel og overleverte bygden til de nye, seierherrene, i plettfri orden og
med store nedskrivninger av
gj eld, skapt under «demokratiets velsignelser» fra rør kriglen..
Sigurd( Mytting heter
forfatteren, «Politisk dØmt»
er bokens navn.

Men Norge i dag?

Visstnok er vi et lite land
og få fra de store kj enner hva
som foregår, som vel krigsånden der ute har nok i sine
egne problemer.
Er her virkelig ikke en
blant systemets store, som i
selverkjennelse, i rettferdighet, Ivil bryte ut og gjenreise
Norges heder og ære?
Lukk fengslenes dØrer opp,
skap likhet for lov'en, revider
de dommer som hatets bØlge
fra London skapte, vis rettfe;tdighet og skap et evig lykkelig folk.
livor er mannen?
Hambro?
Han har mest å sone og
skulle være den som fØrst
grep leiligheten og åpent erkjenne det store og ulykkelige misgrep landssviklovverket var. Landets største ulykke! Hvor grunnlov ble skjendet, rettsvesenet fornedret til
en partidomstol, dødsstraffen
bibeholdt, og dermed den
skjendigste dØd over en av
Forts. side 8.
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mentet antar at vedk.ommende har gjort'seg skyldig i slike forhold. Detsom det er
særlige grunner til stede, kan
departementet likevel tilstå
støtte helt eller delvis.
Komiteens florslag tar sikte på å begrense de rent
skjØnnsmessige
a,vgjørelser
mest mulig.

Diplomati.sk
forbinneise,
mellom Norge
og sovjet-China

I sin store tale på den kinesiske folkekongressen forleden kom Chinas statsminister inn på forholdet til en
rekke land. Med hensyn til
Norge opplyste han at d.et for
tiden foregår forliandlinger
om en fo!"bedring av de diplomatiske forbindelser me}lom
de to landene. Dette beI~ref
tes også av det norske uten-riks departement til pressen.
Bak denne melding ligger
det en norsk flause. Alll')rpde

gere sovj etrussiske mdlitærflyplass Schonefeid utenfor
Berlin og skal be~ynne driften med seksten to-motors og
seks fire-motors maskiner av
russisk fabrikat. Det østtyske Lufthansa skal betj ene trafik~en
fra Øst-Berlin til
Moskva, Praha, Wien, BUdapest, Bukarest og So·f~a. Både
flyverne og det tekniske personalet er utdannet i SovjetSamveldet.
Det Øttyske luftfartsselskap
har en· startkapital på 110
millioner 'Østmark, hvorav
SOtvjet-Samveldet hiar tegnet
seg for halvparten. Den re~,,~~~~,,~~~~,~

den gang Norge, som en av
de første, godkjente det nye
styre i China, ble det sendt
en diplomat til Chinas hqvedstad. Denne representant har
ennå ikke oppnådd å bli mottatt av makthalverne der borte og hal' derfor heller ikke
fått overlevert sine akkreditiver. I vel to år har hall vandret rundt i et fremmed land,
som ikke hadde den ringeste
interesse av å knytte forbindelse ',med lille Norge.
Men nå er man altså blitt
oppmerl{som på ham.

1 n .. ",.,
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Det vesttyske luftfartssel·

Skap får h~vedkontor i Hamburg, hvor man for tiden
bygger et Lufthansawerft til
en verdi iav fem-seks millioner kroner. <Selskapet vil spesialisere seg på billige turistreiser mellom Hamburg og
USA og regner åkunrie transportere ca. 39 000 mennesker
hvert år på denne rute. •
Samarbeide med SAS.
Det Østtyske Lufthansa vil
forsØke å oppnå samarbeide
med de internasjonale vestlige lUftfartsselskaper. østtyskerne nar planer om å tilby SAS, Swiss-Air~ KLM, SABENA og det italienske flyselskap konsesjoner på benyttelse av luftkorridoren
over sovjetsonen, som i øyeblikket i henhold til firemaktsavtalene kun kan benyttes av de sivile luftfartsselskaper fra England, UiSIA og
Frankrike. Betingelsene vil
imidl-ertid være atvestmaskinene skal bruke Schonfeid, den Østtyske lufthavn,
og ikke Tempelhof i den amerikanske sektor, S0111 landings- og startplass.
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Nedslående
journalistikk
" I siste nummer av Folk og

Fm Verdens Gang, 19. okt.
54, henter vi flg.:
En pinlig og for Grini-klub'"\
ben og dens formann, Lauritz
Sand, avslørende episO'de' ligger bak en programforand..,
ring som ble foretatt under minnehøytideligheten' på
Trandum for noen dager siden. Det var opprinnelig annonsert at Fangesambandets
formann Hans Cappellen skulle legge ned krans på vegne
, a,v tidligere fange-kamerater, men under avdukingen
ble dette i stedet gj ort av
Lauritz Sand.
I 'Omtalen avhØytideligheten het det ogSå ,at ,han opptrådte på vegne av Fangesambandet. En rekke lesere
har spurt VG hvordan dette
kunn;e henge sammen. De
henviste til at Sand tidligere
har skjelt ut Slambandet og
kalt dets ledere for 'en samling nulliteter, fordi de l mot.
setning til ham og GriniklubbenV'ille, støtte den internasj onale kampen mot
konsentrasjonsleirsystetnøt.
",.:tj;tt~r;.Sl,~;c; 11:..n.9;e~~~lifj; VG
bar ' 1'oretatt'""~r 'i'ot'kla:t'mg-en
denne: Opprinn,elig yar Fangesambandets 'formaI'ln bedt
om å legge ned en krans fra
tidligere fanger. Dette sa han
seg selvsagt yiIIig tiL F,:tterat
hele programmet var klarlagt og gjort kjent, kom så

Lauritz Sand personlig og ba
om å få legge ned kransen i
stedet. Han gjel'!-tok sine tidligere llttalelser' om Fangesambandet Og truet med å lage skandale og bråk om ikke
hans Ønske ble etterkommet.
Han ble sekundert av Leif
Nordstl'1and i en annen lokal
fange forening i sitt- krav. For å unngå et pinlig oppgjør som bare ville virke sårende på de pårØrende til
Trandum-ofrene, ble man så
enig omå la Sand legge ned
kransen. Den enestebetingelsen var at han ikke skulle
opptre som Fangesambandets formann, noe han selvsagt gikk med på. Sands
opptreden vakte dyp forstemmelse blant 'de politiske fanger.

der:,.:$kUIte~'S·"~.

'mdnu- ,"rol~''1t>r·,~Øvrtg' ';:.:..:.., ttrm'Utt

ment og at Quislings dØdsdag var valgt som minnedag. Dette med et monument har hverken Konrad
S'uqdlo eller Birger MeidelI
nevnt, og hverken disse herrer eller vi hadde noe sådant
i tankene da vi fremmet sa-:
ken, som vi gjorde.
Vi oppsøkte Verdens, Gang
for å bringe klarhet i hva
avisen bygget sin påstand
på, og ble henvist til et innlegg som sto i Folk og Land
for et par nummer siden,
skrevet av blikkenslagermester Walby, hvor han :Q,evner:Bør så ikke de som var
virkelige heIter bli minnet
,og få sine runer hogget inn i
en 'stein i sitt hjemland? ~
Dette sitat er det VG bygger sin påstand på med konkIusjonen at fremtredende
«nazister» går inn for en
minnestein.
Denne sammenblanding
anser vi som bevisst, - vi
fristes til å si - sitatfusk
og har utelu~ende funnet
sted for å skaffe V.G. en stor
salgstitel og for å friske opp
den animositet V.G. tror
finnes blant .folk.
Tirsdag i denne uke brag•
te V.G. i sin ettermiddagsutgave en artikkel, hvor det

en liten flokk av armbindsheltet - er enig om dette.
Men denne enighet vanskeliggjøres ved en slik sensasjonsbetonet, fordreiet og
odiøs skrivemåte som V.G.
presterer.

For en helt!

I programbladet for «Det Nye
Teater» skriv'er merke,t A. O.

N. (Axel otto Normann) om
operetten «Den iglade Elnke»:
«En kan spille eks~lu
sivt og høyintellektuelt,
men det er ikke lett å
verge seg mot komikken i
«Deri glade enke» f. eks.
Ikke minst fordi den
fremdeles egner seg til å
,aktualiseres. Det var denne ~genskap S~ betydde
så meget for oss under krigen. Da oj eg satte
opp «Den glade enke» på
Nationaltheatret i krigens begynnelse var det i
den bestemte hensikt. at
den i like hØY grad som
det nasj onale repertoare
skulle styrke nasj onalfølelsen og skj erpe motstandsvilj en. Det er ganske galt å tro at «Den glade enke» ble satt opp som
ren underholdning. I ly
av dens forvrøvlede tekster kunne vi rette det ene
humØrfylte angrep på
tyskerne etter det annet.
i

Gyldendal
og

'Skancke

Sirkus Norge

I Skanekeskriftet står .det
på side 30:
«Synkvervingen når det
gjelder
oppfatningen
a.v
Skancke har fått et tYPisk og
ondartet uttrykk i Gyldendals
nye
konv,e'fsasj onsleksikon,
spalte 3887, hvor det helt
uriktig heter at han «rettet
under okkupasjonen iherdige
og ondartede angrep på kirken, skolen, lærerstanden og
gj orde seg skyldig i flere angiverier».
I en samtid hvori den sanne sammenheng om blant annet
Skanekesaken
søkes
mØrklagt a,v den herskende
klikk og dennes redskaper må
vi her,ved gi en honnør til
Gyldendals direktØr Harald
Gr ie g. Han skriver den 18.
oktober 1954:

I sine nettopp utkomne. erindringer forteller prins Knud av
Danmark meget fornØyelig om en
episode i 1926, hvor kong Håkon
spHler hovedrollen. Under reisen
til en fammebegi",ennet IStock-

Herr cand. jur. Alexander
Lange, Ullevålsveien 102 A,
Oslo.
I anledning Deres overs~n-,
deIse av «DØdsdommen over

SN
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""Land hadde vi satt et innlegg av professor Meidell på
lederplass. Dette hadde vi
gjort fordi det han skrev om,
en ',minnedag for våre dØde, er noe som ligger oss særlig på hjertet ,og vi finner
det både riktig og naturlig
at vi skal ære de dØde. Dette men~r vi er hØyt hevet
over politiske og andre divergenser og vi hadde ventet at en slik tanke - som
det jo foreløbig er - ikke
-Ville -kunne angripes.
'Imidlertid tok Verdens
Gang dette tema opp under 'en stort oppslått titel,
og Slo fast at professor Meidell sammen med' Konrad
Sundlo, som for en tid siden, skreven artikkel om
dette emne,gikk inn for at

riktige forhold fremgår, idet
avisen forklarer hvordan
den har misbrukt et innl~gg
i Folk og Land - et innlegg
som rent billedlig snakker
om å hogge runer i stein og med dette blandet kortene.
Hensikten er klar. Man
gikk ut fra at når tidligere
NS-folk ville reise en bauta
-ville det les~nde publikum
reagere. Hvilket vi kan konstatere ikke slo' til.
Det er nedslående at en
slik journalistikk skal kunne drives nå, snart 10 år etter krigens slutt.
Tiden er forlengst inne·til
at den store kløften som
oppsto i folket skulle være
utjevnet.
Regjeringen, de store organisasjoner, ,,' Stortinget og

Lauritz Sand truet med
bråk og skandale

bohnbl1r deri i::I.OrSk~ ag den

dan.-

dartske ; kongevogn' k6l;iet ~am..
men iSOdertål!je. Ved den.a.nle<l_
ning sa majesteten: ,Det er jo et
helt reisende sirkusetablissem.ent
å s~på! Jo, ja, sirkus Då:nmark
og sirkus Nm-ge ruller innen lenge inn på sentralen i Stockholm.
Man sperrer uvilkårlig øynene
opp. Man tror å lide aven, synkverving. Men det er den Sldnbarlige sa.nnl?-et. Sirkus Norge ruller
står der i Morgenbladet nr. 232
7/10 54, side 4. Senere rullet sirkuset til London, og hvor det nå
ruller hen er foreløbig litt aven
gåte, selv om sirkusdirektøren
ikke lenger het~r John Bull, men
Unc1e Sam.
I sannhet er sirkus en kongelig
fOJ:nøyelse, og det mYlder av artister som fra ryttergangen under orkestrets skingrende fanfarer ruller frem i den sirkusrunde
manesje er alltid noe tankene
dveler lenge ved etterpå. På sirkus
bnr vi jo alle som barn og .ser
ikke alle de smukke tricks Og all
forloren humbug i prosjektørens
,hildrende skjær ved siden av all
den ekte kunst som det utvilsomt
blir divertert med.
Alle blir hvirvley sammen i en
sky av sagmugg, lYs og fa,rger og
skrallende, smatrende trompeter.
Jeg må huske på hva eieren av
Europas mest kjen~ sirkus sa til
meg en gang: SirkusIivet unner
jeg ikke min verste uvenn, det er
et hardt, anstrengende og farlig
liv. Det lokker og drar allikevel,
for det er en fasculerende tilvæ-

Gang på gang gj orde tyskerne innsi)gelser og gang
på gang fant vi på nye
innlegg som publikum forsto og jublet til. Det gikk
jo alltid en stund fØr tyskerne fOTsto eller fikk tid
til å undersøke nærmere
hva deres norske drabanter innberettet.»
For en helt er ikke denne
Axel Otto Nonnann!
Og
hvor trØstefullt måtte det
ikke være for gutta bak kanonmorterne at de hadd,e
A. O. N. og hans «aktualiser.
te» glade enke i ry~gen.
Er ikke A. O. N.s nasjonale'
innsats ennå blitt belØnnet,
så bør det skj e straks; La ham
få krigsmedalj en, helpt
med både eike gren og sverd!
Han synes sikkert selv at han
har fortjent det - slik han
utsatte sin kostelige person
for «å styrke nasjonalfølel-. ....".....,...~~
sen og skjerpe motstandsvil- ha stanset forestillingene! jen». Tenk om tyskerne skulle Finis Norvegiae!

,~~ss~~r~~,'

fessor Ragnar Siglvald Skancke» skal Vi meddele atden~
setning SOm er sitert fra Gyldendalsk<mversasj onsleksikon, er strøket i den, siste utgaVlen av leksikonet;
Ærbødigst
Gyldendal Norsk Forlag
Harald Grieg.»
~~~...,..~

reIse i en art drØIlUIlÆ!verden
utenfor tid og rtllll.
Og så ser vi for oss Sirkus Norge
rullende med sine beridere, sine
klovner, dummepettere og trapezzkunstnere,naens saglnuggen
står som 'en strid skodde under
sirkuskuppelen..
Vi tvinges til det ved den kongeligeideassosias.ion -den treffende' analogi.
Men Wergeland sa noe ,slikt om
tvang: Nei, presse, lØft din sterkle
arm, befri allverden i din, barm,
fra tvang.

For det er 'virkelig Morgenbla.
dets skyld dennegang at andre
enn Wergeland er i godt lune,
selv om pastor sangs: «Men dette var ikke meningen» nok' er på
sin plass her.
Aros 8/10 1954.
HANS EGEDE NISSEN.
~'V\I~

i

VI GRATULERER:

Blikkenslagermester A. F.
W a l b y, BygdØ alle 5, Oslo,

som 9. novbr. fØrstk. fyllet"
75 år.
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I de siste timer skrev han:
«Jeg tror, at historiens dom
vil bli en annen enn samtidens. Jeg har fulgt min overbevisning, og jeg v i Il edet
gode - det" vet du. Engang
skal vi jo ,aUe dØ, - og jeg
tar det med ro, for kanskje
er det allikevel det beste. Jeg
har det håp, at det må bli til
det gode, at jeg kanskje
kan bli den siste som må gå
i dØden på denne måte. -- Så
har det ikke vært forgj eves.»

*
Ovenstående er hentet fra
cand. jur. Alex. Langes, gjennomgåelse ~av <~Dødsdommen
over Ragnar Skancke», som
er kommet som brosjyre.

*

BrOSjyren koster kr. 1.- og
kan fåes hos
Helge iJohansen, Teatergt.
6, Oslo.
Carl Madsen, Trondheim.
Carl Lund Olsen, Domkirkegt. 6 a, Berg'en,
eller i Folk og Lands ekspedisjon, boks 3214, Oslo.

Frankrikes koloni·

Historisk ullteppe
Harjo fikk
VOGT
Boken om
Til tross for ulikt syn
militærvesenets
hensiktSIlllsssighet
•
ingen hjelp av som
mellOmfOlkelig balansefak- Quislingsaken
l fengsel
på

Løvilen

Godtfred HØivold, kommunistenes stortingsmann fra
Finnmark, besøkte Sovj et i
sommer, og partiets parlamantariske fØrer i Stortinget,
Emil LØiVlien, har' også vært
en tur bak jernteppet sammen med sin kone.
- Gj orde De noe med 05vald Harjos sak, da De var
sammen med sovj etrusserne
der borte? spØr Arbeiderbladet ham.
- Nei.
- Nevnte De overhodet
ikke de norske fingene da De
besøkte Sovj et?
- Nei, jeg ~dde ikke kontakt lned noen.

tor og rettsapparat, - kommer
vi selvsagt på talefot med flere
og flere av de hervær>ende befalingsmenn.
Den ene av disse - en utpreget militærtroende offiser - uttal>er at neppe noen norsk befalingsmann, er i tvil om daværende utenriksminister Konts overveldende ansvar for de vidåpne
portene vi tok mot den tySke invasjonsa.rmeen med i 1940.
At en furtsatt lar disse forhold
forbli tåkelagte, vil bli kritisert
så lenge det finnes norske offiserer i Noa.-ge, sa offiseren.
Det undrer oss derfor at en
ser så lite - eller slett ingenti '1g
- til denne kritikk på trykk. Ikke engang offiserenes eget organ «Vår Hær» lar høre fra seg.
Har en kanhende aksjer i et historisk jernteppe, eller ullteppe?
(Sandnes og Jærens Avis
8. 10. 54>.

A voice
'547 vestagenter arrefrom Hell
stert i Soyjet-TYSkland
- angitt av dr. JO'bn

Berlin (FEI). - Sovjetsonens statssekretær Norden

2.00.

Hell, 21. 'oktober 1954.
«Forbundet» (for sosial
oppreisning?)
Oslo.
En vil på det aller sterke-

~&':~"it "·)iØlker

7

arrestert 547 agenter og spioner. Av disse var 29 i besitte'Ise a v radioapparater samt
sender~. 36 agenter var utdannet i Vest-Berlin som radiospesialister.

Professor Norden påstår at
samtlige arresterte spioner
var agenter i den vesttyske
general Gehlen,s hemmelige
etterretningstj eneste'.

-

Bokens fulle titel er
Straffesaken mot Vidkun Abraham Lauritz Jon8SØn Quisl1ng.
Utgitt på offentlig bekostning av
Eidsivating lagstols landssvikavdeling, 646 sider, tospaltet 4to format. Oslo 1946. Pris ca. kr. 20.
Der finnes også en annen bok
om samme sak som også kan

S;k.~Øi•.' ~....Qui.il.ing,.sa.ken.
'lft.' Samlet
rettsreferat l1'I!2d forord

SN

vekte i India ·skJ,tt, '~' ~wm~;~~.
lin at Emest Woldwebers siketter 300 år
kerhetstjeneste (SSD) . har

Den f9ltste november i år
skal de franske besittelser i
IndiJa, Pondichery, Karikal,
Yanaon og Mahe forenes
med India iflg. en avtale som
er sluttet mellom Frankrike
og India, som ble undertegnet den 18. oktober. Det er
nesten 300 år siden Frankrike grunnet sitt kolonivelde i India.

Som hale under en artikkel av
Alex Goalde betitlet «Quislingsakien» skriver redaktØren:
stenografisk' gtjengivelse av
hele Quisling-saken ble utgitt av
EidSivating Lagstol i 1946 og var
til salgs gjennom landets bokhandlere. - Den ble hurtig utsolgt og er nå ikke å !få, hvis
man da ikke skulle få den antikvarisk. I så tilfelle vil prisen
være ca. kr. 20.l()o.
Jeg stusset litt ved denne.hale
og har nu undersøkt forholdet,
da det dessverre er en kjent sak
at bokhandlerne har lett for å
si at en bok er utsolgt, når det
er en bok man ikke ønsker å
skaffe, og i tillegg hertil erl bOk
utgitt på offentlig foranstaltning
som levner bokhandleren en ubetydelig fortjeneste. Av boken finnes fremdeles en mindre behold.
ning SOm jeg mere enn gjerne
skal ekspedere til dem som ønsker den. Den gis kun hteftet og
prisen er kr. 19.80 plutt porto kr

O

Skanckes siste brev

gen forb'"mdelse med Deres
ille-luktende organisasjon, lOg
den tilsendte giroblankett er
en uforskammethet ut over
alle grenser.
Bare tanken at jeg skulle
støtte Deres stinkende bevegelse med penger, får meg til
å grøsse.
Med ingen aktelse
for fru Rattsø
(f. Thomm~sen)

TORBJØRN RAT'l1SØ.

av l.r.saki'Ører Trygve de Lange.
2(){) sider 2 sp. med illustrastioner.
Pris kr. 5.- plUSS porto 0.50.

Oslo byrett dømte i forrige
uke -enstemmig redaktør Vogt
i «Friheten» til 30 dagers
ubetinget fengsel for de artikler som han har latt bladet offentliggjøre i forbindelse med konflikten på Tor!?
bruk. Det ble i rettens dom i
Skjerpende retning tatt hensyn til at redaktøren tidligere er dØmt for forbrytelser
mot samme lovbestemmelse,
og at den konflikt han ga
ulovlig støtte, påførte bedriften og samfunnet millipntap.
Anklagen mot redaktør
Vogt varr reist av statsadvokaten i Oslo, og gikk ut på at
han ulovlig hadde støttet arbeidskonflikten og den kommunistiske aksjon på Torp
Bruk. Retten fant ham skyldig,. og uttalte at det ikke er
noe som kan komme i betraktning i fOTmildende retning
under straffutmålingen.
'Evert imot, konflikten var
så skadelig at redaKtørens

mattBlå sees'-ut fra det.. _'
Hans opptreden var ,et' indirekte angrep på rettsstaten,
heter det i dommen.

Med hilsen
Hamar Bok- og Papirhandel AfS

SVERRE JACOBSEN

Galt nummer
Ved et bekla~elig' uhell er
utgavenummeret på
siste
Folk og Land galt. Det skal
være nr. 33.

Vogt appellerte på s~det til
lagmannsretten, og soningen
av dommen vil derfor utstå
inntil det blir avgjort om. han
skal få lov til å innbringe saken fOT en høyere domstol.
RedaktØren ble
dessuten
ilagt 80 kroner i saksomkostninger.

~~~~~~~~,~""~~""~~~",,~~,,,,~~.~~~~~~,,,,~~~,,~~~~~~~

Litt om den norsl~e hær ~

Forløpet og utfallet aven
moderne krig 3;vhenger for en
sto rde l av kvaliteten og
kvantiteten av det krigsmateriell de stridende parter er
i besittelse av.

Takket være hj elpen fra
USA er den norske hær i dag
i besittelse av anseelige lnengder av mer eller mindre moderne krigsutStyr.

.,'

Man kan godt si at en så
sterkt rustet hær har Norge
aldri hatt før - iallfall ikke
siden Leidangens tid.
Men man må ikke bedØmme en hærs styrke bare ved
å beregne de mengder av
våpen den har til sin rådighet. Tross all materialiserin-

--

gen og mekaniseringen spiller
fremdeles det menneskelige
element en me g e t stor roll,e, selv i en moderne krig.
Den beste mitralj ~se er ingeriting verdt, hvis skytteren
som betjener den er en feig
stakkar som flykter ved de
første, salvene.
Den mest moderne panservogn er til liten nytte, hvis
dens besetning er noen udue'lige karer.
Og en hær uten disiplin,
uten ekte soldatånd, en hær
hvis soldater ikke er besjelet
av viljen til å kjempe og dØ
for sitt land, vil aldri makte
å fylle sin oppgave.

Hivordan er så de

nor!':J::~

soldater i dag? Fysisk sett har
Norge kanskje det beste soldatmateriale i Europa - guttene er hØye, kraftige og sunne. Det er vel ikke mange
land som hær sunnere ung,dom enn vår.
Men hvordan er ånden?
Er den unge nordmann av
i (iag stolt av å bære sitt lands
uniform? Avtjener han sin
verneplikt uten å klage og
med iver i tjenesten? Er han
villig til å underkaste seg den
blinde lydigheten som den
militære disiplin forlJanger av
en soldat?
Her står,vi dessverre svakt.
Det står dessverre ikke den
glans av den norske hær som
den bØr. Det er som om vi
skammer oss over at vi jo det
hele tatt har en hær - vi

gjemmer den bort p'å avsidesliggende moer, folket får nesten ikke se den.
I andr,e land er det militærparader ved alle større anledninger. - Når ser en en parade i Oslos gater?
I andre land blir offiserene
aktet og æret - det er j o de
som skal fØre lande'ts ungdom
i liv og dØd i en krig - her
ser fO'lk nærmest nedlatende
på dem.
Den norske ungaom har i
årene 1940-45 bevist at eLen
kan og vil kjempe for sitt
land.
Også de nordmenn som
kjempet på tyskernes side på
Østfronten, gjorde det på en
hederlig måte.
H vor for forSØker da. alle

slags freds foreninger og en
del 3;v den norske presse bevisst å ødelegge denne kampViljen, denne gode soldatånden?
H v i l ken hensikt har f.
eks. «Dagbladet» med sin systematiske nedrakning av det
norsk forsvar og den ondskapsfulle latterIiggj Øre Ise av
nors~e offiserer?
Hvem står bak dette?,
Er det kanskje dårlig samvittighet som nå. får «Dagbladet» til å rase over Haakon
Lies beskyldninger?
Hva det enn er - så er det
for bryte ris k å ødelegge kampånden og soldatmoralen i den norske hær spesielt i de tider som vi nå
lever i.
.J
En realist.
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«.Humor ist wenn man
trotzdem lacht.»
Tysk ordtak.

Sidebemerkninger
J-..-~,~~---"

Familiens tenårige' datter sto i
telefonen og nnakket med en
venninne formodes Idet, og samtalen hadde vart vel og lenge.
Så ser far bort på mor og sier:
- Kan du huske hvor stolte vi
var da hun sa sitt første ord?

En
frontkjemper
får hjelp
liardt nok for N. R. K. å hjelpe til, det må være sårt å dele
ut denne tyske llj elp"en til
oss, så lenge en st.or del av
Norges befolkning stadig flyr
ned dØrene der i gården for
å få noen kroner for sine «lidelser» under krigen.
Vi har en ting å gjøre: Ta
imot hjelpen med begge
hender (hvis de ikke mangler). Det heter jO' at vi gjorde «gode nordmenn» så meget ondt under krigen, vi
skjØt dem, pinte dem. - Men
vi var jo ikke i Norge - vi
var ved fronten og sa tapre
og skvære nordmenn son jeg
møtte der borte, har jeg ikke
truffet siden jeg kom hjem.
Her bruker de i allfall andre
Våpen for å knuse oss enn vi
var vant til fra fronten. Tenk
på
«Sltalin-orgeh>,
skarpskytterriflen m. m.
«Ja, der kommer en båt
med proteser».
Med hi1se~ •
Hans Christian
S8 Rottenf.

Det er med glede at vi konstaterer at nå også andre enn
oss gir spalteplass for konkrete opplysninger om «kommunistundersØkelsene» i USA,
idet «Farmand» i forrige nr.
har gitt plass for en stor artikkel av den amerikanske
professor dr. E. Merrill Root
med titel: «Hvorfor professorene forlot kommunismen».
Vi tillater oss å gj engi innledningen til artikkelen:
De fleste som raser mot senatsundersØkelsene av det
kommunistiske
undergravningsarbeid ved amerikanske
universiteter, har aldri lest
en eneste rappoTt om et eneste av de forhØrene som er
blitt arrangert. I de fleste tilfelle er årsaken den at de
ikke ønsker konkrete beviser
som kan ødelegge deres abstrakte teorier.

SN
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Det er mange år siden det
hendte.
Et blodig slag på
*
grensen
til
Eestland og LettUSA ytet Indo-China, 2,6
land ble mitt siste «forrædemilliarder dollar som hjelp i
kampen mot kommunismen. ri». ,Flnr tredje gang hadde
fienden råket meg og det var
IfØlge en rapport, utarbeidet
av senator Mike Maitsficld, såp~ss kraftig at jeg var
uSkadeliggj ort
for
denne
heter det, at det var amerikrigen.
kanerne som hjalp med å
Det er mange år siden det
bygge nyplassen i Hanoi. - "
hendte. Den tyske lægen forDen er overtatt av de komSØkte å si det så forsiktig som
munistiske Vietminstyrker mulig til meg, mitt svar var:
intakt. Slik er det med en
«Jawohl bitte», og som 20rekke andre ting, og han mener at en fjerdedel av belØ- åring med tre års tj eneste
som soldat, lot j eg ~OTe:ta den
pet er kommet kommunistene til gode.
nØdvendige amputasjon av
begge ben.
*
Det er mange år siden det
En domstlJl i Bayern er etter
hendte. Jeg satt i min celle
21 måneders undersøkelser komog pleiet min'e amputasjonsmet til det resultat at Hitler ei"
sår, mine medisiner var koldt
dØd og at der kan utstedes dødsvann i springen og de grove
attest. Saken ble reist av de
fengselslakner som banda,østerrikske myndigheter for å
sje.
fastslå eiendomsretten til et maDet er mange år siden
leri som Hitler kjøpte i 1940 av
«dommeren» hadde den glede"
en østerrisk samler. Det er en søå belønne mitt «forræderi»
ster av HUler SOm er 'interessert
med 2Y2 års fengsel. Den
i eiendoms-retten.
skarpe «retten» fant ut at
*
j eg vanskelig ville kunne utDet skal lukte av gamm:;,lføre straffarbeide på grunn
ost. Men det finnes andre osav mangel på lemmer, men
ter det også lukter av. F. eks.
den samme dommer ga "meg
Gulosten.
et godt råd, han sa: «Du må
*
B. Dybwad Brochmanns
ikke bli bitter». Jeg tror jeg
mening om dagspressen er
har gveid å sone denne tilinteressant og illustreleggsstraffen også.
rende. Han sier: DagsI tre år prøvde j eg å lære
pressens hovedoppgave er,
meg
å gå «p'ent» på mine
som vi alle vet eller bØr
vite, med alle midler å
egenhendig spikkete proteser
h9lde de mange fiktive og
fabrikert med brødkniven, da
kunstige interessemotsetjeg satt på cellen og svalt,
ninger oppe, for at bornoe måtte en bruke spisebegerkrig og den internasjostikket til.
nale krig kan fortsette,
som gjør det journalistiI dag, 10 år etter det hendske erverv til et både skatte, kommer hj elpen, men det
tet og beskattet erverv.
skal vi tilgi, for vi visste den
*
en gang ville komme, vi visste
Atter fØdselspremiering i
veien frem til oss var lang.
Tyskland, skriver a.visene i
Den
kommer fra «ruinene» vi
sine titler, og mener at dette
fmlot. Nu hat hjelpen slått
er betenkelig. Det samme var
det også under Hitler-styret seg gj ennom hat og plyndtin- - - . Og den forutinntatgens brenning, og det har
te, tankeløse leser tenker sikkert vært en hard jobb for
huffda.
hjelpemannskapet.
Saken er den at. det er innDet er kanskje så at det falfØrt morstrygd på. 25 mark
pr. mnd. for hvert barn ut
ler oss litt tungt for brystet
over det annet. Slik som vi
at "denne hjelpen skal gå
har det i Norge!
gjennom Norges R,Øde Kors.
*
En organisasj on som vi ser
Visste De at det finnes
frontkjempere her i landet, litt annerledes på enn kvinsom har mistet en arm uten nene som driver «basaren» og
loddsalget. "
å ha fått protese? Nå vet De
Jeg tror ikke vi skal ta detdet!
te så tungt. Jeg tror det er

SOIIne
opplysnin;:er

*

Fa_nebusten
lever

Det er vel bare «Samfundsliv»
som i en litpil notis har gjort
sine lesere oppmerksom på at
redaktør Toralv Fanebust har
blåst liv i sitt i 1940 nedlagte
blad «Sandnes og Jærens Avi:;».
Det er for Øvrig ikke å vente, at
vår partiredne, men i en viss
retning ensrettede presse, har
dristet seg til å kurmgjØre for
alt folket, at denne politiske frifant går løs og ledig.
Da «frigj,øringen», med arrestasjon aven masse landsmerm,
kom, var han nemlig så naiv at
han mente Grunnlovens gamle
paragraf 100, om de «frimodige
ytringer om statsstyreIsen og enhver annen gjenstand» var blitt
gyldig igjen," m2n for dette sitt
«syn» fikk han feil, f>OO' å tale
med Hamsun. - I Arntzens, Solems og ~undersens fødeland,
samt i Eaal Bergs nyopprettede
«rettsstat», var de «.frimodige ytringer» fortfarende lagt på is,
især
angående
gjenstanden,
«112thsoppgjøret».
"
Til gjengjeld var de forannevnte herrer så hensynsfulle
mot mannen, at de eraktet, at for
å oppnå åndelig helsebot måtte
"den beste anstalt være Botsfengslet. Og der satt han da en tid
og lOkrev «eventyr».

For noens vedkommende er
grunnen kanSkje den at de
ikke vet at ordrette stenografiske referater av hvert ene"ste forhØr er fritt tilgjengelige for alle som måtte ønske
å lese dem ...

Det er dessverre altfor mange professorer som åpenlyst
vedgår at de er kommunister eller som, under henvisning til grunnloven, nekter å
svare et utvetydig ja eller
nei .•.
På den annen side er det
altfor få, som er klar over at
der er andre professorer -oppriktig angrende'" mennesker, betydelige personlighe''\/vvvvvvvvvvvV""",,,"'VVVVV,,"

ter·,-- som innrømmer at de
har vært kommunister og
som ik"ke forsøker å legge
Skjul på de motiver som fikk
dem til å begå dumheten.
De diskuterer kommunismen på grunnlag av personlig erfaring. De ~oTklarer
hvorledes den samme idealisme som ledet dem inn i
kommunismen, uvegerlig drev
dem bort fra den igj en.
Disse menn innrØmmer at
de har vært medlemmer a v
det kommunistiske part~. Det er kloke, velutrustede og
dannede mennesker - fremragende folk på sine områder. Alle sammen fØlte de seg
tiltalt av de blendverk av
idealisme som dekket over
piggene i den kommunistiske
realpolitikk.
De spratt som kåte fisker
og de bet på kroken, - for
en stund. Men de ristet. seg
lØS igjen, drevet av den samme åndelige energi som fikk
dem til å bite på.
Derfor kan de i dag fortelle
om "bI~ndverket ogglitt~'r~ta
sen og om de smerteT piggene
voldte. Det er langt verdifullere mennesker enn de ynkelige radikaler som lovpriser blendverket, men som aldri tør ta skrittet fullt ut.
Hvem er disse menn som
våget å ta skrittet?' Vi kan
nevne dr. Robert Gorham
Da~is, tidligere ved Harvard,
nu ved Smiths universitet, _
dr. Daniel J. Borstin, tidligere
ved Harvard, nu i Chicago, -_
dr. Norman L,evinson, - dr.
William T. Martin, _ dr. Isadore Amdur ved M.I.T., - dr.
Harry J. Marks ved universitetet i Connecticut, dr.
BeIla Dodd, som engang var
den beste.og mest populære
foreleser ved Hunter, - d' r.

Her 10m dagen fikk jeg en pakke aviser fra ham. Og jeg erklærer meg helt enig med Ma'rie
Muller fra Otta: Det må leses
hver smitt og smule. Snakk om
spennvidde i en avis! Fra Noah
bygde 80000 tormeren langt inne i landet med liten utsikt til
«sjøsetting». Moses lå på kne på
Sinai og kratset de fem hundre Harry Albaum ved BrOOklyn
år gamle budene inn på noen College.
Steintavler, til maursyrefabrikDe't er mange flere også.
ken !på Hi2rØya kor>j1;ra Anders
Buem; silorfotor for graslmus- Men plassmangel gj Ør at jeg
ing. _ A, jo, der finnes «adspre- bare kan nevne et represendeise».
sentativt lite utvalg.
Det må være klart, at samtOg så fortsetter artikkelen
lige faste abonnenter på Folk og med en gjennomgåelse av moLand (<investerer» 12 kroner i
året for 52 6I-sidede nr. av «8and- tiver og eksempler og slUtter
nes og Jærens Avis». Jeg kan med: Vi må være takknemliforsikre dere Dm at de skillin- ge for de åpenhjertige og oppgene ikke blir inflasjonsbetonte.
lysende vitnemål fra de eksAltså: På posthuset med dere "kommu",istiiske professorene.
heller i dag enn i morgen, eller Det er vår plikt å sette oss
skriv til Redaksjonen, adresse:
Olav Kyrresgate 1, Sandnes.
grundig inn i det de kan forJ. Fr.-O.
telle.
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Hensiktsmessig historieskrivning
1923 ble Wt. Worowsky
sendt med vår delegasj on som
sekretær til Lausanne, hvor
han ble myrdet den 10. mai
av et medlem av den hvite
garde, Konradi, som sto i
forbindelse med sveitsiske
fascister.
(Den store Sorvjet-encyklopadi 1929).
I

quisliu;:sakeu
Vi fortsetter i dag med offentliggjØrelsen av stortingsdokumentene i forbindelse:
med Quislingsaken i 1932.

19·3",2'
(Forts. fra forrige nr.)

Komiteens bemerkninger.
'I n n led n ing.
Som foran nevnt gikk stortingets beslutning av 7. april
d. å. ut på en henstilling til
Regjeringen om å fremlegge
for Stortinget:
«1. Alle de papirer om arbeiderledere som statsråd
Quisling omtalte i debatten og
som var beroende i Forsvarsdepartementet.
2. Alle de papirer som etter
sta tsråd Quislings sigende
beviser at Offentlige menn
forberedte et omfattende opprØr l forbindelse med Menstad affæren.
3. Alle dokumenter, rapporter og opplysninger som står
i forbindelse med overfallet på
statsråd Quisling i Forsvarsdepartementet.»

står i en bedØmmelse a v om
det motsatte materiale godtgjør riktigheten av de anførsler som statsråden har fremført også om Norges kommunistiske parti og Det norske
Arbeiderparti.
I den foran inntatte skrivelse tilrStortinget av 22. april
d. å., livormed dokumentene
ble oversendt, har statsråd
Quisling nærmere utdypet,
supplert og begrunnet sine uttalelser i Stortinget. Komite.en har derfor runnet det nØdvendig i adskillig utstrekning
osgå å medta under sin bedømmelse innholdet i nevnte
skrivelse.
Etter at komiteens medlemmer hadde gjort seg bekjent
med de mottatte dokumenter
fant lwmiteen å burde foreta et utdrag av dokumentene.
Man har funnet det formålstjenligst å la disse utdrag
,trykke s6iri&gebi cd-Gkllri'lent.
Etter disse innledende bemerkninger går
komite.en
over til behandling av de forhold som omhandles i statsråd QuiSlings foredrag.
Under sakens behandling
har komite.en delt seg i et flertall bestående av formannen,
Fjalstad, Lykke, MO'seid, Peersen og Østby-De,glum, og et
mindretall bestående av Anton Jensen og Fr. Monsen.

1. Den internasjonale revolusjonære led.else (den revolusjonær'e organisasjon og
virksomhet).
I sin skrivelse til Stortinget

av 22. april 1932 fremholder
statsråd Quisling under henvisning til sin tale! i Stortinget av 7. s. m. 1) at den egent_
lige regj ering i Russland
(Sovjetforbundet) er det kommunistiske parti ved dets utøvende organer, nemlig Sentralkomiteen og dennes pOlitiske arbeidsutvalg: det politiske byrå (politbyrål)', at det
russiske kommunistiske parti
(og den russiske fagorganisasjon) faktisk er statsorganer,
idet disse (folkekommissariatene, sovjettene, den røde arme, det politisI.re statspoliti) i
virkeligheten er underlagt politbyrået, 2) og' at også den
kommunistiske (3dje) internasjonale (Komin;tern) med
alle dens seksjoner og avdelinger i andre land '-- selv om
den formelt er en uavhengig organisasjon - i virkeligheten er en revolusjonær russisk verdensoTganisasjon, organl8ert, ledet og Uliderholdt
av det russiske kommunistparti.
Komiteens flertall vil herom bemerke, at man på
grunnlag av det fremlagte
materiale må tiltre statsrådens oPl>fatning. Vi henviser
særlig til de fra Utenriksdepartementet mottatte utredninger (dok. nr. 8, 9 og 10)
som bekrefter riktigheten av
statsrådens fremstilling av
forhb,ldet. Videre henviser vi
til en d.el eksemplarer av den
russiske avis «Isvestija» (Sovj etregj eringens
O'ffisXelle
kunngj øreIsestidende ) for februar, mars og april d. 'å.
(dok. nr. 12), hvori er inntatt
forordninger som er utstedt
dels av . folkekommissærenes
råd (sovj etregj eringen\)( og
Sentralkomite.en for iSovjetforbundets kommUnistparti
i fellesskap - dels av sistnevnte komite: alene.
Statsråden peker deretter
på Kominterns verdensomfat_
tende revlousjonære formål,
og at de enkelte nasjonale
sekSjoner i K:omintern (således som Norges kommunistIske Parti) er forpliktet til a.
underordre seg ordrer fra
Kominterns ledelse og således
faktisk er gått i fremmed
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WOTowsky var Sovjetunioneu;s'representant ved konferansen i Lausanne. Den 10.
mai 1923 dØde han på sin
kampplass myrdet aven fascist fra den hvite garde, en
agent·· for den britiske impeTialisme.
(Den store Sorvjet-·encyklopådi 1951).

li

For 30 år siden, i 1923, ble
diplomaten W. Worowsky, et
'av de eldste medlemmer av
det bolsjevikiske parti, snikmyrdet i Lausanne' (Sveits) av
'den hvite garde, som sto i
anglo-amerikanske imperial-

Hva angår post 1 i Stortingets beslutning bemerkes at
isters sold.
det i debatten av flere talere
,(IIe~, ,sto~e Soy)et..en~~~-;ble fremholdt, at . . ' atortlitl~
padi 1953).
når dokumentene var fremlagt, burde inngående granske d~ forhold som statsråd
Oppreisning natur- Quisling hadde omtalt i sitt
foredrag. Man henviser således
til representanten Mowinlig betingelse for
ckels og til president Hambros uttalelser. Komiteen har
. Tysklands tilslutderfor gått ut fra at dens
ning til europeisk mandat i forhold til beslutningens post 1 går videre enn
beslutningens form angir
fellesskap
Sist i september blei en rek- ( «papirer om arbeiderledere» )
ke planlagte store SSl-stevner og at komiteens opp,gave bei Tyskland avlyst etter hen";

~...,.....,..~...,..

stilling fra Adenauer , da de
kunne gripe forstyrrende inn
i Tysklands London-forhandlinger.
Dog holdtes der mindre
stevner, hvor det ble sagt,
som vel også ville være blitt
sagt ved de landsomfattende
sammenkomster, hvis de ikke
var blitt utsatt.
I Rendsburg holdtes et
stevne med 900 deltagere,
hvorav de fleste! var fra NordSlesvig. Der ble talt av SS• general Steiner fra Munchen,
som bl. a. sa, at både Ade. nauer og Ollenhauer har
innrømmet at S8 var en fullt
ut legal del av den tYSke vernemakt, hva korpset da ogSå
var. Han sa ~dere at i
'WaffenSl&, har vi opple,vet

Europa som et menneskelig
fellesskap, som strakte seg
over landegrenser. Et samlet
Europa stod stadig som noe
tilstrebeIsesverdig, men en
betingelse for Tysklands tilslutning måtte være at der
gis oppreisning for den «forsmedeIig~ dom i Nurnberg,
som riktigst nok kunne betegnes som justismord.»
I dette prinsipielle og naturlige rettssynspunkt vil generralen få tilslutning fra
millioner i alle 5. mai-land,
som på forskjellig måte selv
har opplevet Niirnberg eller
en av denne «domstol»s avleggere. Som general Steiner
sa: «Vi har venner alle steder».
(Revision nr. 20/54.)

Komiteflertallets bemerkninger.
Etter en forelØbig gjennom-

gåelse av den under 3 omhandlede sak fant spesialkomiteen at sakens dokumenter
burde sendes tilbake til påtalemyndigheten, da det fr,emgikk at etterforSkningen ennå ikke var avsluttet ...

... Etter det som er anført
av Riksadvokaten finner komite.ens flertall at Stortinget
ikke bør uttale noe ønske om
rettsltge avhØreiser.
Om selve saken kan man
kun konstatere at der hittil
ikke er fremkommet opplysninger som kiargj Ør spØrsmålet om hvem det er som har
utført overfallet på statsråd
Quisling i Forsvarsdepartementet den 2. februar d. å.

(Forts. side 6),
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~ Sldebem~rknlnger
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~

KverUlanter har som regel blå
øyne, viser statistikken. Det tror
vi så gjeme, for de får det naturligvis fØr ener senere.

*

Redaktør Håkionsen i stockholms-Tidningen opphOldt seg i
Troms under den store militærmanøvren «Blåtind», og da han
kom hjem skrev han i sin avis:
«! Norge har man nu to sprog,
riksmål og nynorsk, men nå har
'en sannelig begynt å få det· tredje også" - nemlig ntilitærn\o,rsken. En kombinasjon av
norsk og engelsk som Mr fått
stor utbredelse både blant solda.ter og offiserer ...»

•

Og så en liten yndig historie.
Lille Else går i tredje klasse på
folkeskolen og har lekse i kristendOmskunnskap. Hennes far,
som er prest, synes hlUl gjør leksen unna for fort, og spØr: Kan du virkelig leksen din allerede, Else? - Jada, svarte Else,
Syndefallet er så lett så.

*
Fiskerne- i Limfjorden driver sjøstjernefiske i øyeblikket. IfØlge danske aviser
kommer det inn 15000 kg.
sjøstjerner hver. dag. De- ma.les opp til formel.

*
I innledningen til sin

bok «Kader-partiet» skriver Haakon Lie":' «Det-er
tragiSk å se hvordlan velmenende kvinner og men:!).
lar seg utnytte som redskap for kommunistene.
Noe annet enn opplysning
kan ikke hindre at d~t
gjentar seg for ofte.»
Vi er glad for at det nå
opplyses om dette, og boken
hans er god og til å få fOTstand av. Men dessverre er
det å frykte at det bare blir
med dette advarende blaff.
Dagbladet har vel skremt livet a:v a-partiets propaganderende sekretærer?

*

I en av Vatikanets hager står

en kardinal og lytter til en samtale mellom Paven og en amerikaner som sie~: - 50 OGO dollar!
Paven rister leende på hodet.
- En million!
Paven: rister på hodet ig)jen.
men kardinalen kan ikke dy seg
lenger og nærmer seg Pa,ven og
hvisker:
l--- Hellige Far, tenk på hvor
mye godt ~ kan gjøre for så
mange penger!
- Vet du hva han fordrer til
gjengjeld? svarer Paven. Jo, at
jeg skal påby alle katolikker å
avslutte sine bønner med - ikke
med amen, men med Coca-Cola!

*
Man kjenner lett igien sine gode' gjerninger på den mo.tvilie
hvc·rmed man .Wør dem.

*
Turistreklame: Reis til
og ånd inn den ozonhOldige luften, som på kort tid hjelper Dem
til å oppnå en hØY alder.
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quislin;:saken 1932
sj onær omstyrteise iav vår
statsforfatning og samfunnsorden og innfØreise av et kommunistisk samfunn, opprettholdt med proletariatets diktatur, er på det rene. Det be- '
kreftes også av de fremlagte
dokumenter og for øvrig av
partiets program, presse og
hele virksomhet. Noen nærrmere påvisning hera~ finner
flertallet overflØdig.
l sin tale i Stortinget fremholdt statsråd Quisling at
den kommun~tiske bevegelse i vårt land ikke alene ledes aven fremmeC;l makt
(Komintern)~ men også for en
vesentlig del finansieres av
denne. (Jfr. nans uttalelser i
stortinget og i skrivelsen).
~omiteens flertall henviser
herbm til dok. nr. 64 og særlig til den som dok. nr. 85 foreliggende revisj onsberetning
fra den tyske' kommunist
Eberlein vedkommende det
norske Kommunistpartis finansielle stilling. Revisjonsberetningen er et avgjørende
bevis for at Komintern (visstnok i 1928-29) bevilget den
"norske .komm:tm1&tilske beVegelse kr. 499 000, hvorav ble
utbetalt kr. 495984.65 til avis-

foretagender og annet partiarbeid (til Bergen, Trondheim
Hamar, Skien, Svolvær, Vardø
og Oslo).
I en i nevnte revisJonsinnberetning inntatt etterskrift
aIligående Vardø anbefales
det at der ytes p'artiets avis
i VardØ et beløp på kr. 3000.
Begrunnelsen var delvis d.en
at Vardø er det norligste forbindelsespunkt med Archangelsk, og at under Sovjetunionens fØrste år - «særlig
under blokaden» -- var Archangelsk-Vardø et av de
viktigste forbindelsespunkter
(<jfr. statsråd Quislings uttalelse: «De er også så frekke
at de foreslår Økede bevilgniIliger til arbeid i NordNorge:. ).
Med hensyn til senere Økonomisk stØtte fra Komintern
til propaganda i Norge henviser komiteen til dok. rir. 65,
hvoretter Komintern nylig
overfØrt lY2 million kroner.
«Det er denne klikk 'som
sender telegrammer til NordNorge om at norske soldater
skal gjøre opprør.»
Til støt~.tOJ; ,c,t~ne sin uttalelse på~roper statsråd
Quisling seg et telegram fra

SN
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(Forts. fra side5).
makts tjeneste (side 4, l. p.
4)" Også) heri er flertallet,
enig.
Videre påstår statsråd Quislingat det ikke bare er de
kommunistiske partiorganisasjoner, men også de offisisielle russiske statsorganer og
representasjoner i utlandet
som driv.er revolusjonær propagapda.
Herom innskrenker man
seg til å henvise til den som
dok. nr. 18 foreliggende avskrift av en,helllmelig instruks for Sovj etunionens
handelsdelegasj oner - en instruks . som angis å være utarbeidet fm: rådsregj eringen
i mai 1923 i Moskva aV'en komite, med Bucharin som formann (jfr. også dok. nr. 14).

N.K.P.s sentralkomite til Bodin, VardØ, som ble innlevert
til befordriIlig på Oslo telegrafstasjon den 4. mars d. å.,
men ikke befordret av telegrafvesenet.
Komiteen
har ved henvendelse til
telegl'lafvesenet SØkt utlånt
dette telegram, men telegrafvesenet finner seg ikke berettiget til å utlevere det uten
ette'r rettskj enneise. Telegrammet finnes imidlertid
inntatt i «Arbeideren» nr. 56
for 7. mars d. å. Det er ifØlge nevnte blad sålydende:
«MassemØte først og fremst
til kommunen. Tving den utskrive anvisninger til mat. Krav til statsmaktene øyeblikkelig bevilgning avhjelp nØden. Nedsett aksjonsutvalg på
stort massemøte av bedriftsarbeidere, fiskere og arbeids-,
løse. Opprop til alle stedets
arbeidere deltagelse i demonstrasjoner.
Bestemt krav
statspolitiet og militær trekkes bort fra Kirkenes: Kraftig
3lgitasjon blant garnisonen
om ikke la seg bruke mot arbeiderne. Enhetsfront blant
alle arbeidere i bedriften, fiskere og arbeidsløse gjennom
stØrre
massedemonstrasj 0"ner ågmøte.Arrestasjoner besvares med forsterkeIse av
kampbev{'",elsen ...

Il. Norges kiommunistiske
Parti (N.K.P.) og dets revo, lusjonære virksomhet.

At Norges kommunistiske
:rarti og ~e øvrige norske
kommunistiske organisasj oner (f. eks. Norrges kommunistiske Ungdomsforbund) som

er tUsluttet Komintem :har·t1l.

mål. under Kominterns. over.ledelse å arbeide for revolu-

~
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SEIERHEHRENES GRUSOMHETER, TAPELIGHETER OG

FEILGREP

Urett sones ikke med urett!
Det er denne tanke som går
som en rød ledetråd gj ennom
hele fru Utleys argumentasjon, det er dette tema hun
alltid vender tilbake til. Hun
er ikke blind for det medansvar Tyskland har med hensyn til krigens lItbruddog
den grenselØse redsel krigs, handlingene fØrte med, seg;
men da hun tar seg for å gj øre sitt eget det amerikanske
folk oppmerksom på hevnens
moralske og .materielle, politiske og ll!ilitære konsekvenser, har hun lagt tonen på
seierherrenes
grusomheter,
tåpeligheter og feilgrep. Hun
ønsker, at ethvert folk skal
vedkj enne seg sin egen skyld,
innen det går i rette '. med
motparten, og påpeker særlig
at hverken demokratiets eller

verdensfredens sak roan være tjent med anvendelsen av
makt- og voldsmetoder, som
snM"ere hører nazismen til.

Til begrunnelse for sådanne tanker støtter hun seg også i sin kritikk av avnazifiseringen gang på ~ang på tyske vitnesbyrd. 'Således siterel' hun betl1aktninger av den
tyske forfatterinne Dr. Marie
Fritzle, de~ bl. a. bemerket:

«Vi tjener ikke freden, men
vi motarbeider den, når vi sårer våre landsmenns sunne
rettsfØlelse, idet vi krever bot
for noe som i og for seg ikke
var noen urett. Ordet «bot»
innbefatter nu engang en
moralsk dom, også når man
nokså meget hevder at den
ikke skal oppfattes som egentlig stmff. Når skyldspØrsmålet i offentlig diskusjon drØftes vidt og bredt, kan det ikke
pidra til å avvise befrielseslovens straffekarakter, skjønt

det vil være klart for enhver
forstandig person, at det herved kun kan dreie seg om en
moralsk, aldri om noen kriminell skyld.:.

, Likeså kategorisk er jøden
Eugen Kogon i sine betraktninger når han bemerker:

«Vi vil si det uten omsvøp:
er ikke' noen skyld, når
man i politiske spØrsmål har
tatt feil ... En politisk feiltagelse - av hvilken art den
enn er - kan likeSå litt som
en ekte feiltagelse gjøres til
gjenstand for rettsforfølgning
ved dO'lllstoler og
Spruchkammere. Det er menneskelig å ta feil. Ja, vi h.'lr
likefrem rett til å ta feil, hvis
vi ikke vil være slaver, marionetter eller guder.»
Det

Således Eugen Kogon, som
selv har vært ute for det verste i tyske konsentrasjonsleirer. Nok om det. Hevnlysten
triumferte. Reaksjonen satte inn, således at munnhellet
verserte i Tyskland: «Siden
den demoluatiske sol skinner, blir vi brunere hver eneste dag.~

BESE'ITELSEBMAKTENS
SAMARBEIDE MElD
K01V:LMlUN'ISTER OG iJØDER

Våre kGmmi~

I

-'

Centralkiosken, Haugesund.
«Elima», Ole Vigsgt. 12, Oslo~
Helmer Eriksen, Narvik ..
Urm. Gjessing, Drammen.
A. Haug, Lena.
HØyanger BOkh., Høyanger.
Kiosken, KabelVåg.
Carl Lund. Olsen, Bergen. '
Carl Madsen, Tr.heim.
,SVerre RØdal, Elnesvågen.
Bjarne Schancke, Skjånes.
Ragnvald Somd, Alesund.
Einar Thorkildsen, Skiensgt. 21, Porsgrunn.
Helge Johansen, Teatergt. 4:
og 6, Oslo.
Kiosken, BØrsparken,
Kristiansand S.
John Th. Haugen, Meisingseth p. å.
«Dacapo» - frukt og tobakk,.
Storgt. 13, TØnsberg.
S. M. Trondsen, Tor,vet,
Larvik.
AsbjØrn [stre, Dronningensgt. 31, Sandefjord.
Alfred Johansens Bokhandel,.
GjØvik.
Komite,ens flertall finner at
dette telegram er fyllestgjør~nde grunnlag flQ'l' statsrådens nevnte uttalelse.
(Forts.)
"

',,'

handling vi utsatte tyskerne
for under de første ~esetteI
sesår. Men den kjensgjerning
at mange kommunister og
kommunistiske
medløpere,
som man overdrog ledende
stillinger innen for militærregjeringen, og som opptrådte som forhørsdommere og
anklagere. i Ntirnberg' og Dachau, også: var jØder, har naturligvisbidratt til å gyde
olje i de antisemettiske for'dommer.
Jeanette Wlo'lff.
en :av Berlins uforferdede sosialister, selv jØdinne, betegnet det overfor meg som tra'"
gisk for d.e tyske li øder, at
så mange amerikaI"lske jøder
og DP's opptreden hadde gitt
legitime grunner for antisemitismen i Tyskland, som ville falle tilbake på de tyske
jøder, som dog ikke på noen
måte kunne gjøres ansvarlig
for den amerikanske under-'trykkelse av det tyske folk, og •
som selv av den amerikanske
militærregjering var blitt,
om overhodet, så dog kun litt
bedre behandlet enn andre
tyskere.»

Uten å gå nærmere inn
på enkelthetene vedrørende
kommunistenes dominerende stilling i presse, radio,
Økonomi o.s,v. i de fØrste ,etterkrigSår, skal ennu gjøres
rede for den kritikk Freda
Utley retter mot jØdene, som
alle steds i særlig fremtredende grad var medvirkende til
at de demokratiske prinsipper sviktedes så radikalt av
de tamerikanske besettelsesmyndigheter. Hun harmes
over Hlitlers utryddelsespalitikk, men hun pointerer at
nettopp den hevnlyst jødiske
embetsmenn inenfor militærregjeringen viste, dette
misbruk av forrettigheter
som ble tilstått så mange
ikke-tyske jøder, som DP's
(displaced persons), det folkemord som tilsiktedes med
Morgenthau-planen har skapt
et nytt grunnlag fO'r antisemitismen. Ordrett sier Freda
Utley hertil:
"Jeg personlig har ofte i
kommunistene og deres medFru Utley understreket i
løpere sett hovecLanstifterne denne sammenheng at det jo
til den umenneskelige be- ikke var så meget I de tyske
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«<KONGSBER,GKLIKKEN'»

har

sendt Forbundet kr.
42.50,
hvorfor takkes og
kvitteres.
Forbundskassereren.

BEKJENTSKAP

Invalid frontkjemper søker
bekjentskap' med' en real og
grei NS-dame i 30-40 års alderen. Gj erne sykepleierske.
Bill. mrk. «Alvor».

Kontakt
søkes med yngre, uavhengig,
energisk mann som mot en
rimelig kapitalanbringelse
er ,interessert i å bli iOPPtatt som kompagnon i en
god og utviklingsdyktig
agenturforretning i Danmark. Solid grunnlag og store muligheter. Bill. mrk.
«Helst kontorkyndig» til

Gårdbrukere Skogeiere
Er det noe De trenger av
redskaper ell. maskiner
så send oss en forespØr-

sel. Vi representerer anerkj ente fabrikker og
verksteder.
Lite eller stort oppdrag,
vi står alltid til tjeneste.

Rimelige betalingsvilkår.

H.SNAPRUD&CO.
KONGSBERG

Biler - Maskiner
Redskaper.
Tlf. 885 - 248. '

Abonner - Averter

Forts. fra foregående nr.

Erfarne
bygningsfolk

J.

tr'enges til viliabygg i vinter.
Henvend Dem skriftlig med
oppgave over tidligere virksomhet, til E. Blehr, NesØen
pr. Slependen.

Victoria
Gjesteheim

FREDRIK VOSS:

6

'.

Okkupasjonstida ·i
hisfo rie Iære bøke ne
DEN POLITISKE MAKTKAMPEN HEIME
I OKKUPA:SIJONSTIDA

Strandgt. 41
Telefon 497 - Egersund

Oslo Stigefabrikk '
Brand-, maler- og skyvestLger
oljet, ml kadimerte beslag
Inneh. Alf T. Lunde
Mosseveien 8
Tlf. 688817, priv. 670779

,e~pd.
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Nye biler selges

Dette emnet tek mykje plass, hjå Øve,rås-Midgaard t.d.
meir enn det halve, og hovudvektlaJ vert hjå alle lagd på å
skildra striden mot Quisling og N.S. Dei skriv lettvint og
einsynt om deim som hjelpesmenn for tyskal"ane utan å ofra
det eit ord eller edn tankel, at mange av dei i røynda var
minst like gode pa triota,r og nordmenn som t.d. dei som via
Shetland rømde til England i krigsåra. Dei tejger som grava
om dei burt imot 10000 frontkjemparane som meinte å strida for Noregs sak med å hjelpa tyskarane i kampen mot
bolsjevikane på austfronten; næstan 700 av deim fekk aldri
sjå fedrelandet att, og resten har etter frigjeringa fått svida
for denne frall!synte patriotismen sin med lange fengselsstraffer, like mykle om dei hadde stått med vapen i. hand
mot tyskarane i ap'ril-mai 1940 eller ikkje.

Person- vare- og lastebiler med og uten kjøpetillatelse.
Bill. mrk. «Flere merker».

;

,Følgende stensilerte verker a,v Gust.av Heber fåes direkte
tUsende fra ham til fØlgende priser:
Norske byjubilæer. D.e religi Øse problemer, Hallingdals
J:i'ortid IT. Ætten Svalestuen fra Nore, Nocges Forsvar, Våre Hærførere og Metaphysik, en filosofisk studie, hver kr.
16:00.
'
Arets julegave er
> ,Våre Lagmenn, Østfolds
Urtid og Fortid, Telemarits
prtid og fortid, Norske almenninger, pver kr; 20.00.
• ~>:(:ry.f-;ii..-:;~",;,;'GDSTÆVJlUSERF~~ljS'_.;,;...c-~'
'-"
,,~,;;,.,I, ":~<'{'"~'~~'~5EN'" ,"-~ -,

JØder, som av den ene eller
'ånnen grunn hadde kunnet
.b,li, hjemme, som prekte hat,
m.en hovedsakelig de emi'grerte og senere med besettelsesmakten
tilbakevendte
jøder samt de jøder som innvandret fra øst. Hun finner
forklaringen på dette forhold
i, at disse tyske jØder selv
hadde opplevd tyske medmenneskers godhet og hj elpsOmhet, som jo dog fantes, og
at de særlig ogSå kjente nærmere til dell tyske motstandsbevegelse, som •. den amenkanske, okkupasjonsmakt i de
fØrste etterkrigsår absolutt
ikke ville kjenne's ved.
Når dette er sagt,skal ytterligere kun nevnes,at amerikanerne i fØrste omgang
vel allierte seg med lrommunis~ne, men samtidig konsekvent holdt den tyske motstandsbevegelses menn på
avstand. Også herom forteller Freda Utley ett og annet.
I en 'lengere periode ville dell
amerikanske militæ:rregj ering
absolutt ikke tillate at der 01fentlig bare nevntes ' et eneste ord om ofrene fra 20. juli
1.944. Man unnslo seg ikke for
il. opprettholde Hitlers versjon, at det ved disse opprØ-

Eventyret om
Sol bris

rere dreiet seg om en liten
«klikk av ærgjerrige offiserer». Og den, amerikanske ofPris innbundet kr. 13.00.
fentlighet fikk, naturligvis
ved forskudd.
POTtoIritt'
heller ikke' å vite at tusener
Det begrensede restopplag
og atter tusener ay tyskere
blir
ekspedert i den rekke'fØIsleptes til konsentrasjonslei':'
ge best~lingene innløper.
rene, at der bl. a. inntil 1943
Sverre Jacobsen, llseng st.
pvaktisk talt ikke fantes noen utlending i Buchenwald,
TaDDlæge
og at der her ved kapitulasjonen blant de 20000 over- MARTIN KJELDAAS
levende' ennu taltes 2000 riks'Hansteensgt. 2
tyskere. Den tyske historiker
Tlf. 447554
Hans RothfeIs har karakterisert hele denne absurde situaTannlege Maamoen
sj on, idet han i sin bok om
den tyske motstandsbevegelHansteensgt. 2
se gJel'lgir ytringer av landsTefef. 444333
menn, ifØlge hvilke det tiIsy- '
nelatende var verre å ha
overlevd komplottet av 20.
juli elln, å ha vært tidligere
Urmaker,
na~t, idet de SanHDensvor"~}
Drammen
ne av noen allierte militære
Tlf. 2507
betraktes som noen menn
«som ville snyte vestmaktene
for deres seire». Det var Benytt
altså, resymerer forfatterinHANDSKOMAKEREN
nen, ikke bare totalitære stai Neuberggt. 15 - Oslo
ter som vill-ledet sine statsborgere ved falsk propaganMJØNVOLD KAFE
de; de demokratiske stater
gj orde det samme, omenn
Brandbu, Hadeland
med forfinede og mere raffianbefales
nerte metoder.

R. Gjessing
',J

Det e,r uråd å skyna Vidkun Quisling, om ein ikkje har
augo opna for at han Såg på det kommunistiske boljevikRussland und'er Stalin som hovudfienden både for Noreg
og den vesterlandske kultur i det heile. Slik som dei fleste
nordmenn ser det i dag. Det er leideItråden som går gj enom
alt det politiske arbeidet hans både fyre og under krigen.
Ingen av desse bokskrivarane, gjøt noko om det. Dei s~r det
ikkje eller vil ikkje sjå det. Like so lite som folkeopinionen
~Nor~~Lt~_,~,::g~,da~o ..J, staden skilcirar,;del~Ql.\isUng .og. flok!:enharis soin'landBsVikarar og terrø!-istar,utan :at vi eigentleg finn desse orda nytta.

«V"idkun Quisling og noen av hans nærmeste menn hadde
stått i forbindelse med ledende tyskere lenge, fØr 9 .. april; de
hadde gitt dem opplysninger Om norske forhold og oppfordret dem til å gripe inn heG:". Den «regj eringen» QuiSling laget 9. april greidde likevel ikke å gi tyskerne stOr hjelp,:.
skriv Edv. Bull. Til dette e'r for det fyrste å segja, at «noen
av hans nærmeste menn» i røyndekan avgrensast til ein,
Viljam Hagelin, ein norsk halvtyskar som arbeidde
1 kontakt med Rosenbergs propagandia-utanriksministerium, og som førde Quisling bak lj oset. Rikskommissær Terboven har sikkert Il"åka spikaren på hovudet da han
eingong kar3J.:teriserte denne Viljam Hagelin som «eineh
schlechten Geist des Quisling und einen Gauner», medan
QuiSling SjØlV var «anstandig». (U.K. ITI, s. 208). Det var
6g Hagelin som sammen med Rosenbergs representant i den
tyske legasjon i Oslo, Amtsleiter Scheidt, den 9. laiPril ut på
dagen fikk
' 'overtalia; QuiSling til å skipa «regjering».
,Få eller ingen, av partimedlemene hadde nokon snel\T av
kjennskap til denne kontakt med tyskarane, og storparten
stod bruleg heilt -uforståande til regjeringsskipinga,

Når det gjeld terror frå N1.B., må detsegjast i ei krigstid
vera relativt USkuldige ting det som Magnus Jensen i boka
si bles so sterkt opp 0Igi brukar ei. heil side til å skildra, og
som fØrde til at yrkesorganisasjonane klaga til Terboven
som på si sida, nytta hØvet til åsetja kommissariske styres~
menn i samskipnadene, med andre ord til å få deim inn under tysk formyndarskap. Sanninga er at denne klagen frå
<::rganisasjonane fyrst og 1iremst var ein 'aggressiv led i
maktkampen mot NoS., som for ålvor tok til hausten 1940.
For Qiusling var det no om å gjera å få styrkt og ~uka par..
tiet, so han vonom rØr med samtykke frå Hitler kunde taka
over regj eringsmakta i landet og få Te'rboven og den tyske
parallelIgåande siviladministrasjon vekk. A hindra dette
vart hovudfyremålet for den norske regjeringa i LOndon,
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Ettersøkninl:er
Vi fortsetter i dag listen over frontkjempere som er
savnet. Les listen nØyaktig. Forsøk å gjenkalle i erindrin,gen om du kjenner noon a,v karene. Gi oss omgående de
opplysninger du måtte sitte inne med. Tenk på de pårØrende som lever i uvisshet og ikke vet om disse guttene
lever eller hvor og hvordan de døde.
ælventuelle opplysninger
sendes til Folk og Lands red- 'ved Topozeere og SachjejekZinerzeere.
aktØr, boks 1407, Oslo.
Harry Walter Karlsen f. 31.
Andreas Haarklou, f. 27. 12.
21 i Oslo. Skal være falt eller 1. 27 Oslo. TilhØrte W,affen
sa.vnet i 1944 i Tirana/Albania. sa 8. komp. Schiitzreg. PåEdvard Julius Hermansen, rørende hØrte siste gang fra
f. 18. 4. 1907 i Bergen. Savnet ham i januar 1945 fra Matsiden 17. 10. 44 på Østfronten. skau ved Danzig.
KyriIl Karpow f. 29. 5. 26
Jens Christian Gregresen,
f. 19. 10. 1926. Meldt savnet Notodden. TilhØrte Reg. Norsiden 26. 6. 44 ca. 30 km. nOT- ge 9. eller 11. komp. Ble sist
denfor l Kinstinki/Kapanez- hØrt fra 16. 10. 44 fra Narvafronten.
zee.
Arne Klepsland f. 14. 8. 23
Hans Herman GuIli, f. 3.1.
Vegusdal
pr. Kristiansand S.
1900 ØVre Sandsvær. Tilhørte
as PZ. Gr. Rgt. «Norge». Sist Feltpostnr. 42264 D. TilhØrte
hørt fra i juli 1942 fra Lenin- 6. komp. II Btl. Reg. Norge.
grad. Kompanisjefen med- Ble sist hØrt fra i 1944 fra
delt pårØrende at han ble så- Narva. Opplyst at Klepsland
ret i benet aven splint og skulle være sendt til et sykebragt til en tysk forbindings- hus fra Narva. Ingen etterplass i Staro Panowa ved Le- retning.
ningrad. \Like etterpå ble dette sted tatt a.v russerne qg må'
derfor gå ut fra at hån kom
'l russisk fangenskap. Meldt Forts. fra. s. 1.
Nofges' store, i viten, i ærbØ':"
savnet ved Vrl*(Leningrad.
ottar Herseth, f. 5. 11. 1924 dighet og godhet: professor
Nesna/Helgeland. Herseth ble Skancke.
Men det er vel for meget å
sist hørt fra i brev datert 12.
1.45. Hans adr. var dengang tenke, at politikeren Hambi'o
A. V.,El. Batl. 11 2 Ausbildungs- her Ville ofre sin popularitet,
selv om han i sitt indre vet,
komp. Graz/Østerrike.
Ivar Hjelmervik, Skånevik. at den glorie som i da~ skinSavnet siden 1944 på østfron- ner over ham, den glemmer
tiden, mens den han kunne
ten.
..
Harald. Olsen, f. 15. 8. 23 i skape ved å tale ut, vise rettKirkenes. Sist i, Karelen. ferdighet, vil gi en hIstorisk
Feldpostnr. 00504. MeIdt sav- glorie, langt over dagens
net 26. 6. 44 nordenfor Kies- gunst.
Men så megen ærlighet kan
tinki. I 'nlIhørte 676-SSneppe
ventes aven stortingsGeb. Jg. A. u. El. BtI. 6.
mann,
valgt etter programGunnar nøyer, f. 4. 3. 1920,
Sarpsborg. TilhØrte SS iSchi. mer og bestemmelser som
jaeg. Btl. «Norge». Savnet si- sikkel'ligen ofte lite har med
den 25. 6. 44 ca. 30 km. nord personlig ovetbe\Visning å
for Kiestinki. Hjemvendte gjøre. A nevne andre. navn
frontkjempere har meddelt fører vel· heller ikke "til noe,
at de har sittet s. m. HØyer i omenn jeg' har vOndt for å
tenke at en mann som diken fangeleir ved Tambow. _
HØyer ble her 'OVerfØrt til la- teren Falkberget ~kulle eie så
sarettet i Kirschenow og de meget av indignasjon, at han
andre mistet kontakten med lik en tidligere stor dikter i
ham. Dette skulle være i mai Norge, reiser seg i høysetet og
1945.
talte Roma midt imot! SØke
. Albert Johansen f. 29. 4. 22 å hule stenen som ligger . så
i AIesund. Satt i leir 7064-2 tungt over mange. Og her vil
Kiev (Darnitsa,)'. Johansen j eg få nevne de takknemlige
var såret i hånden og regnet fØlelser vi har, der sannhet og
som invalid. Ingen etterret- forskning faller sammen med
ning.
' l - '-;:\\iITiIl våre anskuelser, og hvor dr.
og
biskop
Birger Ernst Jonsson f. 9. SCharffenberg
10. 23, Moss. Meldt savnet si- Schjelderup er lysende navn.
I mine artikler har jeg tidden 25. 6. 44 ved innsj pen
Ilitj ezeere mellom Kiestinki ligere vært inne på det så-

SN

O

og med det for auga vart det sett "inn ein vill og hemningslaus propaganda, - den som i denne tida hØyrde på dei
norske kringkastingssendingane frå England, kan sanna det.
Quislings upopularitet og einskilde misgrep V'M1: utnytta til
I
overmål, folk heime låg: under for agitasjonen, og framg~gen for partiet stansa etter kvM't.
«særlig var det den diktatoriske styremåte og opphevelsen av ytringsfriheten som folk reagerte mob, skriv Øverås-jMidgaard, og det kan vera rett nok i og for seg. Men å
lasta NJS. for det er heilt gale. Okkupanten, tyskarane, Terboven, var dei verkelege makteigarane i landet, og det var
slett ikkje frægare stilt med «ytringsfriheten» i administrasjonsrådet sine dagar heller. «Reichskommissar kan'betjell1e
seg 'av det norske administrasjonsråd og de norske myndigheter for å gjennomf~e sinefoTordninger og utøve forvaltningen», heiter det m. a. i Fiihrer-Erlass frå Hitler' til Terboven 24. april 1940. Det levde T'e'rboven etter og
administrasjonsrådet fekk sannkjenne det. - Professor Bache-Wliig, medeim 8.iV rådet, ordlagde det slik
i samtale med TerboVen: «dert satt tyskere i stortingsbygliingen og bestemte hm' som skulle gj øres, o-g det satt nordmenn i departementene og forsøkte å utføre bestemmelsene.» (U.K. m. Riksrådsforhandlingene s. 29).
Det var for å koma ut or dette uf~et, og fordi det galdt
å få ~in skipnad fOT hei l e land~tetter den 10. juni 1940,
at det vi kanar riksrådstingingane kom i gang, ikkje for
den skuld art «Tyskerne ikke var fornØyd med administrasj~nSrådet, som hele tiden prØvde å hevde Norges retb, som
M. Jensen segjer i boka si. Tingingane med Terboven, som
vart innleidde av administrasjonsrådet, men seinare tekne
over av presidentskapet fOT St.ortinget, gjekk ut på: 1. Stortinget skulle kallast saman. 2. Regjeringa Nygaardsvold avskjedigast. 3. Kongen det same. 4. Ny dorfatningsmessig»
. regjering veljast av Stortinget. Når dette var i orden, var
det fyresetnaden at Reichskommissar med heile den tyske
sivilstaben skulde vika romet, ein fyresetnad som ellessnart
fall burt. Professor SVerre Steen, som i U.K. 'av 1945 har
skrive bolken om ~Riksrådsforhandlingene» (Bilag m) har
kaI'akterisert dette framlegget som stortingspresidiet etter
samarbeid med medlemene av administrasjonsrådet og andre la fram for tyskarane 16. juni 1940, slik: «Norge ville, om
det ble vedtatt, inntil videre få en styreform aven helt annen art enn den som er fastsatt i kongeriket Norges grunnlov». Elt par dagar seinare gjekk dei sa langt som til å senda
oppmoding til kong Håkon om ~ «abdisere for' seg: og sitt
hus». Samstundes sende dei og eit bønebrev til Hitler, der
dei bed oma,t «adgangen til i sin tid å tilby arveprins \Harald den norske trone ikke må være stengt», samstundes
sem dei segjer at «det norske folk er beredt til å slutte fred
med Tyskland hvis det tyske rikes Fører mener at tiden
hlelrtil e'r kommet». Då Kongen svara ,nei til oppmodinga
om å abdisera, tok dei opp framlegg om avsetjing. ,r sept.
vart det i partigrupjlone i Stortinge med 2/3 feiltal gjort.
v,edtak om at «Kong'en og Kongehuset trer tilbake inntil
fredsslutningen» .
Alt dette tek lærebøkene på med silkehanskar. Dei nemner det kilapt, talen 10m «en listig plan/) som tyskarane
la (Magnus Jensen), framsteller det berre s0!ll kl'a;v fra tysk
side (Bull), eller fører inn Quisling som den som velta spelet, - «underhandlinger mellom Stortinget og Reichskommis~ar om en nyordning av styringen i Norg~», so han sjØlV
kunde koma til makta (Øverås-Midgaard). Men i røynda
bØygde d€l.i norske tingingsmennenesumaren 1940 undan
fro Terboven og dei tyske krava fullt so mykje som Vidkun
Quisling nokon gong gjorde. Han vild,e aldri ha gjeve opp
kravet om at Terboven skulde vekk,'
Ein skui de ha rett til å venta, at dei som skriv lærebøker
i historie for den hØgare skulen og tek med okkupasj onsåra 6g, hadde full kjennskap til det som er lagt fram av U.K.
frå 1945. Vilde dei vera ,rettvise Og mest mogeleg objektivt
SjØlvstendige, o'g ikkje berre høgta'la,rar for ein kompakt majoritet og eit offisielt godkjend syn, måtte framstellinga ha
vorte ein heilt annan på dette punkt.
(Forts. neste nr.)

Ære or: rett

kalte «demokratiets velsignelse». Denne velsignelse har i
alle faU bragt splid og sorg, .
inn i mangt et hjem og imot
ethvert folkeflertall, fått lurt'
inn lover med dyptgående
inngrep i frihet og naturlig
utvikling. Ingen har imot.
sprogets naturlige utvikling
mot et levende norsk SPl'og,
men tvangsmetoden skaper'
alene uvilje og stagnasjon. -'.
Det samme kan sies om avholdssaken slik som, den nu
praktiseres med ågerpriser
og restriksjoner, som kun kan
overvinnes av kapitalister eller lønningsdagens fulle pen_o
gepung. Og så begynner stor-·
drikking, som ogSå gir heime-o
brenningen ny, næring.
Her innbyr vi verden til å.
beSØke vårt land, så møtes våre gjester av mistro og helt:
ubegripelige . leveregler. Der
kunne skrives spalte etter. spalte om dette demokratiske'
system, som det har utviklet:
seg. Demokratiets velsignelse,
fOlkemengdens' vilje, er blitt:
det reneste autokrati.

*'
Ja, kjære mfn venn ogkampfelle Sigurd Mytting.
Takk for boken, den var god:
og burde lØses :av alle som
under okk"Lipasj onen måtte ta.
på seg det besværlige arbeide
å være bygdens ordfØrer. __
Men dog var boken helt overflØdig, når det gjelder din
«regj enngstid». Du var ikke
fOlkevalgt, men en uavhengig
kraft med ansvar og det du
skapte til bygdens beste er i.
dag din' lønn og ære.
Den «dom» du fikk som,
landssviker vil engang bli din
heder.
Erling BjØrnson.
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