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FOLK OG LAND 
«Nemesis er ofte litt sein i 

avtrekket, men Nemesis kom
mer um inkje so brått.» 

• 
(R. V. i Dagbl.s leder 

20/10-54)". 

f- r Xi .. eID' 

Ad Karl Seel~nds artikkel 
• 
J Folk og Land 26, 7. august 1954 nr. 

Av prost A. E. HEDEM 

I anledning av den oppsikt den ovennevnte 

a·rtikkel vakte, har vi henvendt oss til prost 

A. E. Hedem med anmodning om å gi en ut~ 

talelse. Prosten har elskverdigst sendt oss ne-

denstående: .. 
, ' 

Hr. redaktør. 
De ha,r anmodet meg om å gi en vurdering a v problemene 

i hr. Karl Seelands artikkel iF. og L. nr. 26, 7. august d. å.: 
«Kirke fronten» -en bandittfront?, og skal jeg herved få 

imøt.ekomme anmodningen. 
I følge nevnte artikkel skal ledende menn innen okku

pasjonstidens kirkefront ha ment seg berettiget til på ~runn 
av de rådende ekstraordinære forhold midlertidig å susp~n
dere Guds bud og Kr~sti lære. Hvis dette virkelig har vært. 
tilfelle må det ha vrerthevdet at disse kun haren be-.' . '., -. .... :" .- . , 

grenset autorite~, og at kirkens geistlighet, samlet eller en-

en nasjonalpolitisk Situasjon gjøre dette \il.U;:>H.t:;111<. 

- etter deres mening - nødv'endig, 
Det skulle vel imidlertid være umiddelbart innlysende at 

presteskapet hverken kOrPorativt eller enkeltvis kan detro
nisere Gud ved å suspendere hans: bud, og at det heller aldri 
kan gis nc'en jordisk verdi som skal kunne gjøre en slik ad
ferd berettiget. Kristi lære gj elder ikke bare i fredstid, men 
også i krigstid, fordi den har eVig gyldighet og guddom
melig autoritet. Har de i artikkelen nevnte personer og pres
seorganer bevisst satt seg ut ,over Kristi lære og underkjent 
dens autoritet, viser dette bare at kirkefrontaksj'O'l1en har 
vært politisk og ikke moralsk-religiøst motivert. A påStå 
noe annet vil være bevisst bedrag, eller hykleri som Jesus 
kalte det. 

For øvrig vil holdbart vurderingsgrunnlag måtte søkes 
I: I Jesu forkynnelse og adferd sett på bakgrunn a v den 

tids nasjonal-politiske forhold i Jødeland, og 
Il: I den rettsorden som folkeretten instituerer· for et ok

kupert område, slik som Den midlertidige Kirkeledelse nøy
ere hadde presisert den i sin sirkulærskrivelse av november 
1944. 

Ad I 

Jesus var fullt fortrolig 
med forhold under krig, okku
pasjon og fremmedherredØm
me og hadde fullt kj ennskap 
til den slags nasj onalpoliti:~k 
reaksjon som det vi har kalt 
hjemmefronten. Dette vil en
hver teolog ha kjennskap' til 
fra sitt studium. Jødene hå
.pet på å gjenVinne nasjonal 
frihet og selvstendighet. De 
håpet på Messiasriket. Så 
inngrodd var' forhåpningen' 
herom at Jesu disipler ga ut
trykk for den så sent som sel-

ve oppstandelseSdagen, Lk. 
24, 21, til tross for at Meste
ren selv st'adig hadde avvist 
denne oppfatning og likeså 
ofte hadde innskjerpet. at 
Messiasriket, Guds rike, ikke 
var et rike av denne ,verde~. 
Det var landskjent at fO'lke
fØrere gang etter gang had
de reist opprØr mot voldsmak
ten. Men hverken Jesus eller 
hans disipler hadde sluttet 
seg til. I så henseende hadde 
han formant til lojalitet mot 
lc'V og rett: «Gi keiseren hva 
keiserens er,). Menigheten 

skulle «fØrst SØke Guds rike 
og hans rettferdighet» i for
vissningen om at da ville alle 
vanskeligheter løses til den 
enkeltes, folkets, ja, til alle 
fO'lkeslags beste. Det menig
heten hadde å gjøre var å læ
re alle folkeslag «å holde alt 
det jeg har befalt eder». Det 
som krevdes var ikke å be
kjempe motstanderen, men å 
vinne ham ved en av kjærlig
het preget tjeneste. «Elsk 
eders fiende» o.s.v., Mt. 5, 
43-45. 

Dette betydde ikke at Jesus 
urealistisk unndrog seg sine 

rett, men hevdet dem overfor 
både yppersteprest og lansd
høvding. .Han protesterte 
mot rettsovergrep, Joh. 18,52; 
men han reagerte ikke med å 
gripe til maktmidler skjønt 
han var seg bevisst at endog 
d,e himmelske makter sto til 
hans rådighet, Mt. 26, 52. -
LØgn eller manndrap aner
kjente han aldri hverken i sin 
alminnelighet eller i kritiske 
situasjoner. Bak sådant så 
han den Onde selv, Joh. 8, 44, 
og han ville aldri drive de on
de ånder ut ved Be'elsebub, 
Mt, 12, 28. Han tillot seg al
dri den formastelighet å su
spendere Guds bud, men for~ 
mante hver og en til å holde 
budene, Mt. 19, 17-19. 

Jesus forutså at tidens 
hj elllIl1/€:frO'll tbevegelse vUle 
få stor tilslutning, og at det
te ville reise nasj onen til åpen 
krig mot voldsmakten. Her
under ville de høyeste nasjo
nale verdier og symboler, den 
hellige stad og templet, bli 
ødelagt så det ikke ble sten 
tilbake på sten. Men selv med 
sine landsmenns og sitt folks 
ytterste nød for øye, ga han 
sin menighet følgende direk
tiv: «Fly til fjells». Kirken 
hadde hØyere verdier å heg
ne Gm, Guds rike, om det 

Jøssingmentalitet 
contra NS-mentalitet 

For Oslo byrett prosederes 

i øyeblikk,et ,en sak anlagt av 
mer enn 600 innvånere av 
Gjerpen kommune mot Ra
dioforhandlernesl I LandsfOr
bund, Politiets Radiokontor 
og 14 radioforhandlere i Oslo 
med krav om erstatning for 
at deres radioapparater, som 
ble innlevert under okkupa
sjonen, er bortkommet. På
standsbeløpet er kr. 265 000. 

S,aksØkerne hevder at de 
innstevnte - uten å ha vært 
tvunget til det - har ett~r

,kommet t~~k:e o&~r~ ~ å set
te apparatene i stand for 

I. '!" 

bl. a. har gått 
med på å fjerne alle kjenne-' 
merker på apparatene slik at 
'en senere iqentifikasjon ville, 
være utelukket. ISlaksØkernes 
prosessfullmektig, o.r.sakf. 
Bjarøy; påsto at det hadde 
vært en «lite verdig» avtale 
som de saksØkte hadde gått 
med på. SamtUge var på det 
rene med at det ikke dreiet 
seg om en ordinær beslagleg
gelse, men om et simpelt ty

~~ 

skulle bli «fred på jorden og 
Guds velbehag i menneske
ne.» 

På denne bakgrunn hadde 
den norske kirkes geistlighet 
å vurdeil"f situasjonen i okku
pasjonstiden. PresteiSkapet 
måtte forstå, at hvis det ikke, 
samlet og enkeltvis, handlet 
slik som Kirkens ~erre selv 
hadde gjort i liknende situa
sjon, ville de kompromittere 
kirken som kirke. I stedet 
herfor handlet kirkefronten 
Og d,ens ledere ut fra politi
ske motiver og fornekt·et der
ved kirkens Herre og mester. 
Prest.ene hadde å hevde lov 
'Oog rett og å protestere mot 
vold og urett, slik som kir
kens herre selv hadde gj ort 
det i sin situasjon, og even
tuelt som han å ta de følger 

Forts. side 8. 

veri og Politiets Radiokontor 

hadde ved anledningen utvist 

sl\lrv. Ytterligere hevder sak
sØkerne at radioforhancUerne 
etter frigj øringen har solgt de 
da frigitte apparater i det åp
ne marked. 

Det kan i denne forbindelse 
være grunn W'"å peke på !lva 
det Ira NS-myndighetenes ::li
de var blitt gjort for å hin
dre overføring av norske ra
dioapparater til Tyskland. _ 
Qui,sll.ngregj eringens he14-
ning i dette spØrsmålet dan
:r:l~f et lUustrerendø motst.yk
ke til den øppt:reden som «g<)_ 

S1{'vldlilZ i. 

Fra tyskerne kom det en 
anmodning til den dav. han
delsminister om licens for ut
fØrsel a v 200 000 radioappa
rater. Denne anmodning ble 
striete avslått. På det tids
punkt v:ar det allerede
utenom regjeringens kontroll, 
nemlig ved Wehrmachtskip
ning - bragt ut a v landet en 
del tusen apparater, og dette 
ble det fra de norske myndig
liet.ers side rea~ert meget 
skarpt imot. Spesielt den dav. 
kul turminister , Fuglesang, 
gikk hard på og forlangte 
kO'lltanterstatning for de ap
parater som var b()rte, og 
fremholdt med s,tøtte av den 
Øvrige regj ering at en slik 
fj erneIse av norske radioap
pa~ater var helt utilst.edelig. 
For Fuglesangs l?ersOnlige 
vedkommende var denne 
hans holdning sikkert med
virkende til tyskernes planer 
om å få ham likvidert. 

QUisljngregj eringen gj orde 
i det hele tatt. hva den evnet 
for å krysse tyskernes planer 
om radiorøveriet. Men den 
pågående prosess tyder på at 
det var andre som igj en -
og med hell - krysset regj e
ringens avvergelsesplaner. 

Slik ser sannheten ut. 
H. G. 
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2 FOLK og LAND 

. FOLK OG LAN-n Aftenpostens '"~ N··· .", el . , 
Ansv. utgiver og redaktøl 

Finn Brun Knudsen. (Ikke du - bare jeg!) • 
l Aftenpostens aftennum-

Telefon 55 76 56. 
Den diskusjon som Verdens frykt om «Kirkenes-stei- mer den 1. nov. behandles en 

gang reiste om NS-folkenes nen» og under gjensidi- bok som er kommet ut i 
hØyst. imaginære «minne- ge fi~sikringer om det USA. Boken avslØrer Roose
stein», måtte avisen etter et gode forhold med rot i de velts spill fØr USA's inntre
per, tre kraftsa1ser. steppe ut passerte år. At stortinget i den i krigen, forteller på 
av igjen med halen mellom samme Øyeblikk gikk inn for grunnlag av offisieille doku
benene. En rekke av de van- tysk våpenfellesskap kontra menter og undersØkelser at 
lige eUerplaprer.e i pressen gjestenes hjemland, hadde presidenten holdt tilbake 
var imidlertid ute' og ga sitt åpenbart mindre å si. «Stei- opplysninger av avgjørende 
besyv med -på tross av de nene» er blitt vårt lands av- betydning for d fd USA med 
falske premisser - og blant gudsbilder. Og hver tenkelig i l:crigen. 

Ekspedisj on: Kierschowsgt. 5, Oslo - Tlf. 37 7696 

'Rettferdighet? 
... 
~I 'Polk og Land nr. 20 for 
~. mai i dr omtalte vi stor
tlngsproposisjon nr. 59/1954 
som,J)mhandlet «Billighets
erstatning av statskassen». 

Sake:n gjaldt en enke med 
to barn som sØker erstat-

'. ning for tap av forsØrger. -
Hennes mann som var med
l.em av.NS, ble likvidert som 
det sd smukt heter, den 1. 
m,ai 1945 av en person til
hørende hjemmefronten~ Av 
proposisjomen fremgdr det 
tydelig at en underkjenner 
et vitneprov av stor viktig
het, fordi det går mot den 
versjon av hendelsesforlØpet 
som morderen hevder. Sa
ken har nd vært oppe i st.or
tinget, som har strØdd sand. 
pd hele sake;n og avvist er
statningskravet. 

Vi finner dette uverdig for 
Stortinget. Det går ikke an 
at landets kårne gdr hjem_o 
mefrontens erend og avslår 
en>~lik erstatniJ!{J . '!-(,t ,Irq, 
rent oPportuniStiske hen
syn.; Tiden er så langt run
den nå at Stortinget trygt 
Jean gjøre rett og skjell for 
de uhyrlige feilgrep som ble 
gym av hjemmefrOffl,ten, 
uten at man risikerer at 
«opinionen» protesterer -
jor - det finnes ikke noen 
opinion mot rettferdighet. .. 

V år meddelelse i forrige 
nummer om at krigsskade
de frontkjempere ikke skal 
ha offe:ntlig støtte har vakt 
st01' oppsikt og vi har fdtt 
en rekke henvendelser i sa
kens anledning. Dessverre 
er det intet å'gjØre med sa
ken. En må bØye seg for den 
kj(m8gjern~ng at myndighe
tene fortsetter sin uteluk
kelsespolitikk og at denne 
politikk går hardest ut O1Jer 
dem som har størs,t behov 
jorhjelp og støtte. 
. Saken skal behandles av 

Stortinget i denne samling, 
og vi kan gå ut fra at dette 
lovtillegget blir godkj~nt 

utfm særlig kommentar. 
Men - etter vdr mening 

md dette nå få konsekven
ser for frontkjempernes inn
stilling til em h jelpeorgani
sasjon. Hittil har front
kjemperne ikke organisert 
seg pd noen mdte, sikkert 
ut fra det syn at man skal 
gjøre seg sd lite bemerket 

som mulig og konsentrere 
seg om det daglige arbeide. 

Men nd må det skje at 
ma.n ser ut over sin egen 
lille interessesfære. Det er 

. hundreder av front kamera
ter som har betydelige ska
der og er hemmet i sitt ar

. beide - ja mange av dem 
kan ikke arbeide. Disse ka-

dem fant vi selvfølgelig også anledning nyttes til å ofre Dette er ti.ng som Folk og 
lederorganet i AkersgatekIik- dem sØd mjød og koste- Land for mere enn et d1' si
ken, selveste Aftenposten. Hg mat. Ved Norges statsba- den bragte til lesernes kunn:" 

rene må ikke overlates til sin 
egen skjebne. De md hjel
pes og støttes. De må ikke1å 
fØlelsen av at de er glemt. 

Kravet om frontkjemper
nes hjelpeorganisasjom pd 
ren humanitær basis presser 
seg nå frem av seg selv. 

Om snaue 6 år har Aftenpo- ner~ 100 års jubileum var det skap, og vi har behandlet 
sten nådd den ærverdige al- stor oppmarsj foran «minne- saken flere. ganger siden. . 
der av 100 år. Under disse om- platen» på Østbanestasjo'l1en Det er gledelig d se at sann
stendigheter får man være i Oslo, og da Oslo Politifor- het~n marsjerer fremover 
overbærende med avisen om ening for noen dager siden selv om marsjen er sen. Vi er 
hjernevinningene er blitt noe fylte 60 år, var det interna- spent på hvor lang tid det 
trege og logikken er bare så sjonalt frammøte og stor hal- tar før den norske pressen 
som så. Hundre år er nå en- 10i foran «minneplaten»») på kommer med opplysningene 
gang hundre år. MØllergaten 19. om forspillet til Japans ka-

Det konstruerte !tertz-opp- Og mens alt dette foregår, pitulasjon som vi bragte for 
Mangler vi . bånd? legg i Don Quijote-organet mens nye «steiner fortsetter en tid sidein. 

Kjære Birger Meidell! skråss -over gaten har hensatt å vokse opp som sopP' i regn- Våre opplysninger om den 
24. oktober. D~t båndet er gamlingen i det rene hysteri. vær, og mens avisene' så å si franske premierminister 

nok sterkere mellom oss enn len leder under overskriften daglig bringer til torgs en ha-, M endes France, desertøren, 
vi selv aner,. og jeg vet at «Nei!» vegrer Aftenposten seg stemt reportasje i tekst og tok det ogsd tid med fØr 
«tidligere medlemmer» av fle- ved å tro at det her i vårt . bilder, sier ærverdige Aften:- dagspressen begynte å. be
re «lag» møtes og minnes. - fortrinIige land virkelig fin- posten salvelsesfulIt at «a,lle skjejtige seg med, og da ut 
Den dagen er vanskelig å ~e- nes slike «rabiate naturer, forsøk på å holde. ved like fra .Mendes Fran,cCS .. ,euw.k 
ve.seg g1ennæ:n,t)g'~_:-!~"'.H?flsl~~""~;~ .·,i{IdJ*tt"_~ldea: __ '<)··."'.'OfJ"'k!!;ll~l r;c";:;, .. : .•. ·.·",fi,,\';r:··· 
det såvisst ikke, når den er holde ved like en ulykkelig et alvorlig angrep på samhol- Om Dien Bien Puh-helten 
offisiell FN-dag. Vi sitter splid innen det norsk.e folk». det innen folket, - det samde Gq.stries heltegjerni:nger 
strødd omkring, der hvor hus- «LandssvikoppgjØreter for- det nu er ofret så meget. i Freudenstadt er det tyst '
nøden og praktiske hensyn lengst avsluttet», skriver bla::- for»! selvfØlgelig. Men det~
har satt oss, og mange har in- det videre. Det norske folket Nå Vlel - Aftenposten kan mer nok. Sannhete.n mar
gen tilknytning fra fØr til det må nå få lov til å glemme, he- godt påstå at «landssvikopp- sjerer. 
stedet vi er havnet på. Jeg ter det, og «alle forsø~ påå gjøret er forlengst avsluttet» 
tror at mange har fulgt tlin holde ved like minner fra og og søke sin fattige trøst i en 
anvisning om stillhet i går om den tid, er et alvorlig an- sl1k tro. Men i virkeligheten 
med bØnn om fred over hans grep på samholdet innen fol- er oppgjøret først nå begynt 
minne, s~ etterlot oss or- ket, det som det nu er ofret for ramme alvor. Falskneriet, . 

. det: «Noen må begynne å så meget for». u:sannheten og forvrengnin-
tilgi.» Vel _ ærede Aftenpost! - gen har rådd grunnen lenge 

Men kan vi ikke bli enige «Minnestein-spØrsmålet» er nok. Omsider har det tatt til 
om et annet forsøk på å knyt- ikke noe aktuelt spørsmål for å lysne og den lysningen Øker 
te gamle bånd ved å rykke de gamle NS-medlemmer. Vi med påtagelig fart. Selv den 
inn en julehilsen i «Folk og greier oss herlig godt uten bå- nors~e statsledelsen later til i 
Iland»? Dermed støtter vi de «Ja»- og «Neb-steiner. _ de aller siste dager å ha nådd 
vårt kjære blad. Og vi får se Historien viI nok vite å berge fram til det samme stand
hvor våre venner er havnet. både· sannheten. om oss og punkt som NS-folkene hevdet 
Vi har alle hatt så mange minnet om oss.likeVlel. Og det helt fra 1933 av: at Europa 
«ships tliat pass in the night». greier seg det. uten Tyskland er prisgitt den 
Så får vi kanskje lyst til å Men _ hva så med all stein- asiatiske bolsjevisme. Fjer
sende en pe'rsonlig nyttårs- reisningen fra den annen si- nes Tyskland fra; Euxopakar-
hilsen eller flere. de. Det finnes vel snart ikke tet, sa Quisling i 1933, mister 

25. okt. 54. den haug rundt om i landet vi gulvet under oss, veggene· 
'/ Helene W. Voss. eller <fen mer eller mindre brekker sammen og vi blir 
I 

Dyrekjøpt hevn 
kjente husvegg som ikke er nådelØst klemt mellom øst 'og 
forsynt med «steiner» el- vest! Var det egentlig så galt 
ler «minnepla.ter» for dem sagt som våre motstandere 
som «sloss» pa, «den riktige har villet ha det til? 
siden», d.v.s. som var Sovjet- Nei - vi har mer enn nok 
samveldets forbundsfeller. Så grunn til å minnes, vi gam
sent som for noen dager si- le NS-medlemmer, minnes 
den hadde vi fornØyelsen av dem som ofret sine liv for et 
å se vårt lands høyeste myn- 'helstØpt nasjonalt syn og som 
digheter sammen med sov- tIl siste stund bar fedrelan

Flor mottatt bidrag 
til avisen stort kr. 30.- (fra 
Abelsø p. å. pr. Oslo) kvitte-
res. Forb.kassereren. 

reist «minnesteiner» .for ty
per som Lauritz Sand, for 
morderne fra Cheval~ for 
«letterne» på godsekspedi -
sjonen og mange, mange fler 
av samm.e sorten. 

Dem som Vi minnes - og 
som vi og-llå akter å minnes 
uten å spØrre noen om lov ..,..,. 
er feller fra tunge og vanske
lige år som bar gjort seg for
tj ent til alminnelig respekt 
og fedreland~ takknemlig
het. Som bedØmte samtiden 
og framtiqen klart og nøk
ternt, og som ikke trengte å 
ha hodet .på kulelager for å 
følge med i den politiske «ut
vikling». De folk trenger ikke 
hverken «steiner» eller «pla
ter». De lever med oss i vårt 
indre, og skal gjøre det i all 
framtid. De vil være med oss 
i det «landssvikoppgjør» _ 
det virkelige oppgjør - som 

I dag avslutter vi redak
tør Olesens gjennomgåelse 
av Freda Utleys oppsikts
vekkende bok «The high 
eost of Vengeanee», og vi vil 
benytte anledningen til å 
takke redaktøren for hans 
elskverdighet ved at vi fikk 
lov å offentliggjøre hans ar-

\ 

jetrussiske generaler og ad- det i sine hjerter. Meget me- . nå nærmer seg sterkere dag 

beide. miraler forsamlet i ære- re grunn enn dem som har fnr dag. H. N. H. 
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FOLK og LAND 

Tito forfalsker 
Kroatias historie 

Ettersøknin;:er 
Kjell Frantz Hollmann, f. Sogn. Sist hØrt fra, ham 14. 6. 

17. 7. 23. TilhØrte 7. komp. 43, hvor han meddelte at han 
Ved gjennomgåe:lse av de skole

bØker som er publisert i Jugosla
via siden den annen verdenskrig 
var slutt, viser det sag at 
navnene på berømte personer i 
Kroatias historie, forfattere, dik
tere, politikere o. a. intellektuelle 
svertes i skolebarnas øyne. Disse 
menn b ir presentert for nåti
dens kroatis ekungdom som for
redere som i århundre solgte sitt 
land og fOlk til Roma og til 
vestmaktene. Dette er en av de 

, mange metoder de titoist-kom
munistiske herrer i Beograd be
nytter seg av i sitt forsøk på å 
overbev-ise Kroatias ungdom at 
det kroatiske folk ikke er i stand 
til å være herre i eget hus. 

På den annen side viser skole
bØkene skrevet av serbiske forfat
tere at «de kroatiske tropper var 
leietropper for fremmede og for
redere som massakrerte den 
uskyldige serbiske befol.kningi». 

Med hensyn til Serbia blir de 
kroatiske skolebarna fortalt at 
de serbiske herskere var god
hjertede og edelmodige og at de 
alltid wbeidet for sitt folks vel
ferd. 

Fremfor alt fremhever disse 
skolebØkene det «faktum» at 
serberne er det eneste :f:olk i Ju
goslavia som er i stand til å 
herske over hele det slaviske sy
den og er det eneste folk som 
ikke har interesse av å under
tryk~e noe annet folk. 

De nåværende diktatorer i Beo
grad forfalsker bevisst det kroa
tiske folks heltemodige og opp
ofrende historie. Slike forfalsk.
ninger er nok et bevis for at det 
nåværende titoistkommunistiske 
regime arbeider for et Stor-Ser
bia, som har til heinsikt å ut
slette det kroatiske folk moralsk, 
politisk og økonomisk. (FE!).' 

Feltpostnr. 42264 D. Savnet 
tYSk RØde Kors ble Hollmann 
hårdt såret ved Petrowska i 

benet. 
Oddvar Hornnes, f. 1920 Vik/ 

grammofonkonsert på 3894. Sko
lekringkasting i 25 minutter kan 
man regne til 2240 kroner, og en 
times barnetime lørdag koster 
som en og en kvart times hØY
messe, det vil si mellom 4300 og 
4900 kroner. 

I disse tallene er alle utgifter 
medregnet, adm.in.istrasljon, om
kostninger, utgifter til teknisk 
drift og liknende samt honora.. 
rer, selvsagt. Et hørespill blir ho.. 
norert med 880 kroner, hvis det 
er skrevet for mikr'olfonen og va~ 
rer i akkurat 30 minutter. 

For hvert minutt stykket er 
kortere enn 30 minutter, blir sum
men redusert med 25 kroner. For 
hvert minutt over 30 kommer et 

ville sØke seg over i Pz. Gr. 
Rgt. «Norge». Pår. fikk brev 
fra komp. føreren (Wblters 

feltpostnr. 33576 C) datert 
24. 7. 43 med meddelelse" at 
Hornnes ble såret under kam

pene ved Ssrednij den 18. 7. 
1943. 

Bjarne Petter Klimpen f. 
12. 9. 25 Stokmarknes. Pårø
rende sist hørt fra ham 25. 1. 
45 fra WetselsdOTf/Graz, sa 
Pz. gr. Ausbildung 2. komp. 

Kristoffer Kolberg f. 30. 1. 
1922 i Alesund. Sist hØrt fra 
i mars 1945 fra SS Pz. Gren. 
A. E. Batl. 11 SS Lager Gen. 
Kamp Feldbach. Kolberg ble 
cUmitert, men var antagelig 
på veien hjem tatt og satt 
inn i et alarmkomI1ani. 

Kringkastingsprogramm~ne 

koster over 50000 li:.r. pr. dag 

tillegg på kr. 277.50 og over 60 Kjell Kvisler f. 15. 2. 26 
minutter 11 kroner. ,N'~s/Romerike. TilhØrte 86' 

Profesjonelle skwespillere får SChi. jaeg. Btl. eller SS Panz. 
etter avtale med Norsk Skuespil- Rgt N . orge. 
leirforbund et minstehonorar på Osvald Paulin Langeland f. 
125 kroner, for oppgaver som kre_ 

Norsk Rikskringkasting ,er blitt 
angrepet for at kvaliteten på 
sendingene ikke er så god sonl 
den burde være; Det er også hev
det at kunstnerne ikke får de ho .. 
norarettiehar'k1'e.v'l)å.;',':Dette"kail, 
sikkert i og for seg være riktig, 
og når vi hører at riksprogram
met for en dag koster over 50 000 
kroner, er kritikken kan hende 
berettiget. 

En dag i Norsk Rikskringkast
ing koster nemlig, 51463 kroner, 
det blir omtrent 359 000 kroner 
uken, og vel 20 millioner kroner 
året. 

Utgiftene !ordeler seg gjen- ver to frimunøt~r. For ekstra 13. 4. 1923. Tatt til fange ved 
nQIIlSnittlig slik at 10 minutter prøver er betalingen 30 kroner pr. Prikulen i Libau 27. 10. 44. 
nyheter komme;rpå 884 kroner, gang. Statister får fra 20 til 75 Antagelig dØd i fangeleir DU-
6 minutter værmelding på 343 kroner pr. rolle. neburg, Lettland, i februar 
kroner, ,1 time med Filharmonisk " En, spillemann", Som ,lutr hele , 1945 
Be~s'~~~'f~_"+~~~~;;fifi'1"f~tri5"'>~";; ," " " 
8934 kron!er, mens Kringkastings... kroner. Medvirker han sammen HerbjØrn Larsen f. 31. 8. 26 
orkestret i det samme tidsrom med andre og honoraret 50 kro- i Oslo. Tilhø'rteSS Schi. Jag. 
ligger på bare 61784 kroner og niEr opp til 10 minutter, f. eks. Btl. Norge. ,S'avnet siden 29. 
Stavangerensemblet enda, lavere, solisthonorar ved symfonikonser- 6. 44 ved Kiestinki. 
på 448~ kroner. ter ligger mellom 300 og 500 kr. Asmund Lien f. 17. 5. 1918 

Et foredrag på et kvarter står Lørdagskåseri og vanlige fore-, i setesdal. SS-Unterschar-
i 1059 kroner og en opplesning drag honereres med 200 kroner. 
som varer like lenge beløper seg Universitetets radioforedrag med fiihrer. Savnet siden febr./ 
til 984 kroner, tea1JEren time går 250. «Ord for dagen» mellom 25 mars 1944 i Russland. Kam
opp i 8430 kroner, og en times og 75 og en andakt 40 kroner. pene stod ved Martynowo Sza-

Den tysli.e hær etter å ha kj empet 4 og 5 år 

mot en overveldende over
makt, så å si alene mot hele 
verden. Og i begge krigene 
kjempet den tyske soldat ly
dig og plikttro helt til han 
fikk ordre om å kapitulere. 

blir de de beste i Europa. 
Uten disiplin er en hær in

genting verdt. .. Når en tYSk 
general setter en ba talj on inn 
i en stilling og gir den ordre 
om å holde stiIling:en, så vet 
han at han der har 1000 
mann som vil kj empe til dØ
den eller de får odre om å 
trekke seg tilbake. 

Det mest aktuelle spØrsmål 

i den europeiske politikk i 
dag er opprustningen av Vest
Tyskland. 

Av dette spørsmål avhenger 
Europas være elier ikke vr-a
re >- hele vår eksistens bE'~ 

ror På om vi igj en får en 

sterk tysk hær. Det er ikke 
tvil om at uten den tyske 
Wehrmacht makter ikke 
Vest-Europa å stanse eller 
hindre et eventuelt russisk 
angrep. 

,Frankrike og Italia vil bry
te sammen ved den første 

vil de i løpet av noen uker 

marsjere frem til Atla!lterha
vet og den britiske kanal. 

Vil den virkelig bli så god 
80~ tyskerne selv og nå også 
nmerjkanerne tror? 

Jo - det viI den. " 
Det tYSke folk er den ene

ste virkelige soldatnasjon i 
Europa. 

:Finner og jugcslaver og sol· 
dater av andre nasjoner kan 
kanskje kjempe godt når de 
er nstdt til det, men de liker 
ik',(e å være soldater, de tri- ' 
ves ikke når de er underlagt 

motgang _ begge landenei den militære djsiplin. Men' en 

har i den 2nen verdenskrig 
vist at de ikke lenger er ster
kc militærmakter, - Sverige, 
Jugoslavia og de, andre euro'
i)cIske land er heller ikke 
sterke nok til it stanse rus-

serne. 
Hvis russerne ikke møter 

motstand fra Vest-TY:5klanct, 

ekte tysker liker å være SOl

dat - han liker å være kledd 
i en kjekk uniform, lil{er å 

marsjere syngende på gater 
og veier, han trives i det mi
litære livet. 

Men tyskerne tapte jo beg
ge verdenskrigene! 

Det gjorde de, men først 

Den tyske hærs styrke er 
den -glimrende organisasjon 

som ikke tillater noen slags 
sommel eller uorden,og hæ
rens jernhårde disiplin. 

Den tyske soldat er først og 
fremst diSiplinert; for ham 
er det en naturlig sak å lystre 
enhver ordre blindt. 

En må huske på at tyskere 
vokser opp i disiplin - i et 
tysk hjem er det faren som 
holder på streng orden og di
siplin, når gutten kommer på 
skolen er det læreren som ut
Øver disiplintvangen, og det 
er streng disiplin på tyske ar
beidssteder ogSå. 

Som mennesker blir de kan
skj e ødelagt a v denne evige 
disiplintvangen som de må 
leve under - som soldater 

En italiensk general kan 
gjø;re l'Iegning med et hundre 
mann - de andre flykter un
der kampen. 

Og disiplin og god soldat
ånd må det til skal en nasj on 
eksistere. 

Dessverre ser det ut til at 
de vest-europeiske land er på 
degenerasjonens vei. Hvor er 
det blitt av ærbØdigheten mot 
de gamle, lydigheten mot for
eldre og foresatte, arbeidsgle
den, ordenssansen og andre 
positive egenskaper? 

Og nå ho'Ider ogSå soldat
ånden, vilj en til å kj empe og 
dØ for sitt land på å for

svinne. 

3 

wolschtschine ved tilbaketrek

ning fra Oramenbaum til 

Narva. Tysk RØde Kors med. 
savnet 27. 'l. 44 ved Raum 
lMartynowo. 

Lillo Lilleborge f. 20. 4. 26 
i Fredrikstad. Meld te seg i 
1943, deltok i Finnland til 

sommeren 1944. Siden har på
rØrende ikke hørt fra ham. 
Meldt savnet etter kampene 
25/26 'juni 1944 30 km .nor
denfor Kiestinki. 

John Lind f. 31. 12. 1921 i 
Moss. iLegionær, Rottenlfiih,
rer, nr. 7563, feltpostnummer 

45086 D. Savnet siden 12. 2. 
43 ved Krasnoj e~Bor foran 
Leningrad. 

otto Lund f. 25. 2. 27 Nam
dal. Sa,vnetsiden 26. 6. 44 
p~ K:andalaskafronten:, 30 
mk. nordenfor Kiestinki. 

Malvin Kristoffer Nyvoll 
Mathisen f. 10. 3. 17 Tennes 
i Balsfj ord. 'Savnet siden 26. 
6, 44 ca. 30 km. nordenfar 
Kiestinki. 

Einar Orlowski, f. 3. 8. 1913 
1 Oslo. Meldte seg i 1943. Den 
17.2.44 ble hans avdeling om
ring,et ved Tscherkassy. En 
som er kommet hj em fra rus
sik fang~nskap opplyser å ha 
truffet Orlowski pa. et lasarett 
iPalen etter den17. 2. 44., ~ 
Lasarettet var visstnok lasa
rett Coln (KØln.) 

Jentoft Natvik f. 22. 9. ,20 
Småvær /Mosj øen., Skrevhj eiJ1 
i 1944. La da såret på et .1asa- / 
rett, antagelig Reservelasa

rett Gablinz Neisse/Volkssehu
le, Sudentenland (Tsjekko
slc'Vakia) . 

Alle slags paSifister og 
fredsvenner Ødelegger den 
oppvoksende ungdom så godt 
de kan, slik at der blir mili
tærnektere eller uvillige og 

lunkne soldater. A forsvare 
sitt land er ikke lenger en 
æressak for en mann - han 
vil hellet være en såkalt si
vilarbeider eller sitte i en 
militærnekterleir. 

Men j eg vil gj erne se den 
pasifist som rolig" vii stå' og 

se på at en fiendtlig soldat 
skjender hans kone' eller dat
ter. 

Kanskj e han da vil holde 

et fredsforedrag for volds
mannen? 

Det som gjelder nå er å få 
satt opp en sterl{ tysk hær 
snarest mulig. 

Da kan Europa 'fØle seg 
tryggere og russerne vil be
tenke seg lenge fØr de angri
per. 

En realist. 
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Folk flest skjØnner visst 

ikke at Norge ikke lenger er 
noe selvstendig rike - tross 
ordlyden i grunnlovens para
graf 1. Når det gjelder Vest
Tysklands opptagelse i. A
pakten er saken naturligvis 
allerede avgjort av stormak
tene i vestblokken. Men for 
at det skal se .ut som om de 
små land fremdeles er uav
l,engige får deres nasjonal
forsamlinger lov til å debat~ 
tere og stemme ove,r spØrs
målet. Det ville da også væ
re helt meningsløst om Norge 
med sine 3 millioner innbyg
gere skulle ha makt eller rett 
til å hindre de sture land i å 
~jennomføre det de finner 
nødvendig for Nord-Europas 
sikkerhet like overfor mulig 
angrep fra Russlands side. -
Stortinget er nok nØdt til å 
være med på innbydelsen av 
Vest-Tyskland til å bli med
lem av A-pakten, dersom 
Norge skal fortsette selv å 

være medlem. 
Men dobbelt latterlig er det 

å hØ're innv,endingene .. mot 
Vest-Tysklands opptagelse i 
pakten. Disse protestanter ta
ler som om de tror at det er 
av velvilj e og godhet mot 

vest-tyskerne at forslaget er 
kommet frem, mens det-i vir

kelighet.en er den bitre nØd 
fQr rest-Europa som ligger til 
grunn for dette. Ti hvorledes 
kan Vest-Europa og USA kla
re seg mot russerne om Vest
Tyskland ikke er med i for
svaret? Dersom dette land 
ikke er rustet 'Opp, vil det væ
re en lett sak for russerne 
først å ta det og utnytte dets 
industri m. m., og snart ville 
hele res~Europa, når kanskj e 

unntas England, til å begyn
ne med være okkupert. Det 
er jo lett å forstå for den som 
vil forstå. 

De av hat forblindede Gri
ni- og S;achsenhaus-ranger 
blander seg freidig i saken 
som om de skulle represente
re det norske folk. De innbil
ler seg visst fremdeIes at de 
anses som noen riktige ek
strapatrioter og martyrer som 
vi må ta hensyn til tross dc'-
res lille antall. Deres marty
rium setter jeg et _"tore _spørs
målstegn ved. Etter hva Odd 
Nansen forteller i sin bok om 
fangensk:::pet i Sachsenhau
sen hadde de norske fanger 
der d_~t forholdsYis godt. De 
fikk m3.tpakker fra Norg-; og 
Danmark i sådanne mengder 

at de lagret matvarer for lang 

tid fremover i stedet for å 
hj elpe de stakkars jØder, po
lakker og russere som ingen 
matpakker fikk, og som holdt 
på å sulte i hjel. Og som top
pen på det hele ble det opp
rettet horehus spesielt for 
nordmenn. Hitler ville vel at 
disse lyshårede og blåøyde 
arier skulle ha det etter om
stendighetene som herrefolk, 
og at de ikke skulle mangle 
noe. Det er altså disse «mar
tyrer» som nå føler seg be
rettiget til fremfor andre å 
ha et ord med i laget. Men 
jeg tenker at nordmennene 
kan være kisteglade for -- at 
verdens dyktigste soldater blir 
med·i det felles forsvar. 

ottar Ruuse. 

Pressen 
Sundlos forslag om å innsti.fte 

en minnedag over våre falne og 
en påstand om at han hadde fo
reslått et minnesmerke rei.:;t; bie 
lørdag til et stort, førstesides 
oppslag i V.G. Bladet kan fortelle 
at mange har sluttet opp om tan
ken med MeidelI i spis&en. Bla
det spanderer et 'bilde av Sundlo, 
«slik' som vi husker ham fra lag
mannsretten», og av MeidelI, «fo
tografert i sitt statsrådsværelse 
i 1941». Avisen «kaller et slikt 
minnæsmerke makabert (dødsens 
uhyggelig.) V.G. har sØkt lovkyn
dig hjelp, men fått det· ~var at 
ingen norsk lov kan -hindre en 
minnedag eller reisingen av et 
minnesmerke. Til slutt ~år bla
det fast at Illanen vil vekke av
sky og indignasjon blant nord
menn. 

Aftenposten slår fnl' en gangs 
skyld neven i bordet med kraft 
med en leder i kveldsutgaven lØr
dag med overskriften Nei! Lede
ren slutter slik: «Det norske folk 
må nu få lov til å glemme at det 
I€ngang var en liten minoritet 
som sviktet i en avgjørende tid. 
Og aUt forsØk på å holde ved 
like minner fra og om denne tid 
er et alvorlig angrep på samhlol
det innen folket, det som det nu 
er ofret så meget for.» 

Glemme og samhold - fagre 
og fromme ord i en skolemesters 
munn og penn. Vi er slett ikke 
nauendes til å gå tilbake til han 
bispen, som i sin bønn til Lysets 
Herre ønsket at vi aldri måtte 
glemme det sunne, livgivende hat, 
vi har så mer enn nok med pres
sen her og no. Aftenposten hadde 
dagen før sin Nei! en melding: 
SOSialkomiteen i Stortinget fore
slår at landssvikere ikke skal ha 
rett til offentlig støtte ved krigs
skade på person. Er ikke skyld
spØrsmålet avgjort ved dom eller 

FOLK og LAND 

«Vi har ikke foretatt kjøp av 

kri gsmateriell.» 
Da. Wright avlivet legenden 

om emigrantenes krig 
Seirens nøkkel ligger i et 

omhyggelig studium i det fo
religgende historiske materia
le! Mange ser ikke skogen for 
bare trær. I Morgenbladets 
stortingsreferat fOT 12. jUli 
1945 står på side 7 under 
overskriften: «Vi har ikke fo
r6tatt kjØp av krigsmateriell»: 

W ri g h t (h) uttalte i de
batten: Av opplysninger som 
foreligger framgår det at vi 
gjennomsnittlig siden juni 
1940 har brukt 100 mill. kr. pr. 
år til vår direkte: krigsførsel, 
og det kan ikke sies at denne 
Økning til 100 mill. egentlig 
innebærer særlig store utgif
ter på dette områeie. 

Når utgiftene ikke er blitt 
større skyldes det i fø'rste 
rekke den politikk som den 
norske regj ering i London 
fulgte når det gjaldt vår di
rekte krigsinnsats (!!!) 

Vi har bl. a. ikke foretatt 
kjøp av 'materiell, bortsett fra 
noen få jagerfly, som er kjØpt 
aVdeb. n.ots~eståt(arttågelig 
fØr kapitulasj onen 10. 6. 
40? - vår anm.) Den re,vol:" 
terende WlI'ight fortsatte d.et
te sitt for historikerne skrek
kelige foredrag i Stortinget 

vedtatt forelegg, avgjør Sosial
departementet etter fritt skjØnn 
mn vedkommende har gjort seg 
skyldig i landssvikersk forhold. 
Det er all grunn til å tro at. for
slaget vil bli vedtatt og opphøyet 
til norsk lov. Denne bestemmel
se vil ramme også medlemmer av 
Unghird og småhird. Her som el
lers er ethvert medlem a~ NS og 
biorganisasjroner satt i en sær
stilling, satt utenfor. Forslaget 
bør mane oss alle til dyp etter
tanke og til den aller største for
siktighet med sin person i den 
kommende krig. 

Det er hendt så mye og mangt. 
de siste fjorten dagene. Sa.m
hold? Hendingene i disse daglene 
har vist oss at Norge, Nlorden, 
Europa, Verden ikke er en sam
holdmde søndagsskoleklasse, og 
at tidens melodi ikke er en from 
hymne. Den gamle verdensord -
ning er gått under, en ny holder 
på å ta form. I denne tid, full av 
rådløshet, vilfareIser og tak som 
glapp, da er vi «en liuen minori
tet», så lett å ta til, vi står be
standig så laglig til for hugg. -
Stortinget finner det laglig å 
vedta ennå en unntakslov, og ho
vedstadspressen finner d:::t laglig 
å mane fram nordmennenes av
sky og indignasjon når vi vil he
dre minnet om våre falne. Enten 
vil et eventuelt minrl!2smerke bli 

stående som alle de andre min-

etter det hede'rkronede Mor

genbladets referat slik: 

«Norge eier ikke et eneste 
av de krigsskip som i dag sei~ 
ler under norsk flagg! Ta
leren hadde ikke vært enig i 
den politikk som regjeringell 
hadde fulgt, - fordi h.all 
mente at når vårt land var 
hærtatt og vi sammen med 
våre allierll;je skulle frigjØre 
vårt lalld og være med i kam
pen for å slå tyskerne ned, _ 
så skulle vi fullt ut være med 
på det økionomiske.» 

Såvidt Wright, som skal ro
ses for at han selv -et.ter 
hva det er opplyst - sØkte å 
ta krigen alvorlig! Men har 
han glemt at det hittil ikke 
er bragt frem noe v!esentlig, 
som tyder p'å at London-re
gjeringen hadde glemt sin 
kapitula~jon overfor tysker
ne? Når f. eks. unntas retts
saken mot Skancke? Og når 
unntas at man i London inn
tok sine forfriskninger i uni
fOl'tn, og lot den norske han
delsflåtes mannskaper ta 
st,øyten som i den første ver
denskrig. .. Og tapre frivil
lige ... 

A. L. 

Psykologisk 
nødvendighet? 

Ad Folk og Land nr. 32 -
1954, side 2, spalte 5. 

Professor Andenæs og hans 
overordnede fandt det altså 
«psykologisk nØdvendigt» at 
der blevafsagt og fuldbyrdet 
politiSke dØdsdomme her i 
landet. 

HVQrfor gjorde de det? 

Antagelig fordi magtha
verne ved hjælp af slike dom
me og eksekutioner hurtigere 
og kraftigere end på nogen 
anden måte kunde overbevi
se massen om hvem den skul-

. de anse' som landssvikere, og 
om hvem den skulde ansel 
som gQde nordmænd. 

~..,....-~~ 

niesmer!\jeille 'som er reist ætter 
krigen, eller så vil det bli sprengt 
i småbiter tillikemed alL~ de an
dre - unntatt ett. Noe tredje 
giS ikke. 

:Oslo, 24. oktober. 1954. 
A. D. 

Hvor 
lenge? 

Jeg sitter her i min stue og 
-tenker på de store begivenhe
ter ute i verden, hvor Tysk
land i dag, etter 9 års okku
pasjon, får sin selvstendighet 
tilbake. Det varmer mitt hjer
te og skinner der håp inn i 
fremtiden. 

TySkland, som var alles fi
ender under siste verdenskrig 

og av seierherrene ble stemp
let for all den grusomhet en 
krig fø,rer med seg. En «bar
barnasj on», en fare for frihet 
i all evighet, og aldri mere 
måtte bli en førende makt i 
Europa. Foruten at, det var 
bombet i filler tok seierher
rene ifra landet det som var 
igjen av maskiner i fabrikke
ne og mente dermed å sten
ge for fremtidig konkurran
se og lamme energi og håp 
for fremtiden. Alt selVfØlgelig 
i Sivilisasjonens tegn og vel
gj erning! Særdomstol ble 
reist, livor seierherrene alene 
tok plass. Her var det men
nene som skulle dØmmes, for
b;ryterne mot menneskehe
ten! Alt som var grusomt og 
ondt kom fra TySkland, det 
land vi fØr krigen sendte vå
re barn til videre utdannelse. 
Ethvert forsv:ar var forgjeves, 
strikken om halsen «på de 
skyldige» var lagt lenge før 
«dommen» 

Og i dag unde,rskrives i Pa

ris den fullstendige frihet for 

Vest-TYSkland og «bødlene og 

barbarene» blir likestillet med 

se,ierherrene. 

Tyskland kunne ikke lenger 

holdes utenfor. Den «fred» de 

«kloke» seierherrer hadde 
skapt, med Russlands makt li
ke ned i Berlins ga ter, ble en 
større fare for Europas frihet 
enn krigens seier. Og midt i 
krigens ånd fremdeles beher
sker makthaverne. Fremdeles 
sitter noen av våre beste 
menn bak fengselsmurer, 
dØmt som «landssvikere», 
menn som vernet landet un
der krigen for det overmot 
Tyskland til dels viste under 
okku pasj O'llstiden. 

Hvor lenge skal Norges . 
makthavere innta en særstil-

ling og stenge for frihet og 

rettferdighet? 

Erling Bjørnson. 
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quislin;:saken 1932 
Vi fortsetter gjengivelsen presentantskapet og fagkon- beidervernet etter hvis opp- forskjellige undersØkelser av 

a v stortingsdokumentene: 

III Det norske Arbeiderpartis 

(D.N.A.) politikk og 
virksomhet. 

I sin tale i Stortinget 'og i 
sin skrivelse til Stortinget av 
22. april d. å. hevder statsråd 
Quisling at Det norske Arbei
derparti - etter at det (i 
1923) meldte seg ut av Ko
mintern - ikke har avskå
ret enhver forbindelse med 
Moskva, idet bl. a. partiet (el
ler fagorganisasj anen) jo 1927 
-28 har mottatt et betydelig 
beløp fra Russland. 

Komiteens flertall bemer
ker at der herom foreligger 
fØlgende opplysninger: 

Av det i dak. 126 omhandle
de regnskap for 1. jan. 1927 til 
1. oktober 1928 fremgår at 
Centralrådet for' Sovjetfor
bundets fagforeninger av 
«fondet for den internasjona-
le so-lidaritet» har utbetalt «til 
det norske fagl. styre kr. 
402662.04.» Komiteen går med .. 
statsråden ut fra at dette be~ 
lØp er gullrubler (formodent
lig d.en samme sum som' l'le
,denfor nevnte kr. 800000). 

IfØlge de vitneforklaringer 
>:lom etter komite,ens foran
ledning ble opptatt ved Oslo 
:!1oThØrsrett 9. juni d. å. (bi
lag 21)rmottok den norske fag

'1ige landsorganisasj on i 1927 
(i anledning av arbeidskon
flikter her i landet) kr. 
200 000 som gave og kr. 
800 000 som rentefritt lån, 
som skulle tilbakebetales når 
de Økonomiske' fOThold tillot 
det, og hvorav hittil er tilba
kebetalt kr. 300000. Det er 
altså Arbeidernes faglige 
Landsorganisasæon som har 
mottatt pengene, ikke D.N.A. 
Partiet og den faglige organi
sasjon er som bekjent sær
skilte OTganisasjoner med 
særskilt styre for hver. Det 
bØr dog bemerkes, at for ti
den er den; faglige landsorga
nisasj ons sekretariats for,.. 
mann og nestformann ogSå 
medlemmer av partiets sen
tralstyre, likesom redaktØren 
av partiets h'Ovedavis er 
medlem av partiets sentral
styre og dessuten (som fag
organisert valgt) medlem av 
organisasj anens sekretariat. 
Videre bemerkes at den fagli
ge landsorganisasj ons sekre
tariat i årene 1927, 1928 og 
1930 har ytet pengestøtte til 
arbeiderpartiets valgkamp og 
:at dette er godkjent av re-

gressen. Jfr. her,om: vitnefor- rettelse det tidligere «ordens- myndighetene (Justisdepar-
klaringene. Sistnevnte fak
tum viser etter komiteens 
oppfatning, at dE;n faglige 
landsorganisasjon i virkelig
heten ikk.e er en upolitisk fag
lig organisasjon, men at d~n 
politisk står i forbindelse 
med arbeiderpartiet. 

I statsråd Quislings fore
drag og skrivelse er for Ø'wig 
omhandlet D.N.A.s politiske 
innstilling og program. Han 
peker særlig på forhandlin
gene på partiets landsmøte 
1930 og på det på dette møte 
vedtatte priniipielle pro-
gram, som viser at' partiet er 
et reVolusjonært klassep'arti, 
og at det ved en organisert 
klassekamp kjemper for å er
obre statsmakten fO'r å gjen
nomføre en sosialistisk sam
funnsorden uten hensyn til 
om partiet har flertallet. bak 
seg eller ikke - altså med 
utenomparlamentariske mid
ler. 

Komite,ens flertall er enig 
i hva statsråden har uttalt 
herom. Så lenge partiet hol
der . fast ved det .. ' ptinSfpielle 

'. 
program av 1930 må man gå 
ut fra at dette program er 
grunnlaget f'Or partiets virk
somhet, bestrebelse og mål, og 
at det vil bli sØke virkelig
gjort. 

Videre anfører statsråden i 
skrivelsen at de oversendte 
dokumenter viser at arbeider
p'artiet i den tid det sto i· Ko
mintern (særlig i 1920-21) 
var sterkt engasjert, i iverk
settelsen av d.en revolusjonæ
re omstyrtning i Norge, like
sem russiske penger i dette 
øyemed har vært sendt til. 
Norge. 

Vi lienviser herom sær~ig til 
dok. 69, 71,-73-76, 119'-123, 
137 og 139. 

Ad Il og Ill. Ordensvern, ar
beidervern, våpensmugling 

og våpenlagre'. 
Isin tale i . Stortinge,t kom 

statsråd Quisling også inn på 
spØrsmåilet om arbeideIlVern 
og disse's mulige bevepning 
(stortingsforhandlinger side 
547-548). I skrivelsen til stor
tinget omtaler han under av
snittet om N.K.P. spørsmålet 
om røde vernavdelinger og 
disses bevepning. Han henvi
ser til de foreliggende mel
dinger om våpensmugling 
(jfr. for ø'vrig side 5 og 9 for
an), I avsnittet om D.N.A. 
kommer han tilbake til «Ar-

vern» ble opphevet (1 desem
ber 1931»> og omhandler her
under spØrsmålet om arbei
dervernets bevepning.' Han 
peker ogSå her på de forelig
gende meldinger om forskj el
lige våpentransaksjoner, selv 
om de hittil foretatte etter
forskninger vedrØrende vå
pensmugling «ikke har gitt 
p'Ositive resultater av betyd
ing»' 

Komite,ens flertall vil be
merke at det er på det rene 
at der er dannet arbeidervern 
på flere steder i vårt land, i 
all fall i Oslo og Trondheim. 
Etter politilovens paragraf 21 
må «frivillig ordensvern» ikke 
opprettes uten po'litimeste
rens samtykke og må bare vir
ke under hans ledelse. Det er 
komiteel'l bekjent at påtale
myndigheten har grepet inn 
i anledning av at arbeider
vernet i Oslo nylig har opp
trådt under et av D.N.A 
iverksatt demonstrasjonstog. 

Hvor vidt og i hvilken ut
strekning der må tte være 
cittnnetkomn1ot1rifstiske ·~de 
vernavdelinger (<<røde, front
organisasjoner»j)' og om der 
faktisk eksist,erer fast organi
serte sådanne kan man ikke 
bedømme på grunnlag av de 
mottatte dokumenter. Man 
går ut fra at myndighetene 
har sin oppmerksomhet hen
vendt på dette forfiold. Det 
synes å fremgå at der under 
Menstad-opptøyene i juni 
1931 (jfr. avsnitt IV) var i 
virksomhet kamp garder (or
ganisert for anledningen?) 
istandbragt av kommuniste
ne. -

Med hensyn til de av stats
råden nevnte meldinger om 
Våpensmugling og våp'en
tl'iansaksjoner henvis8lr fler
tallet til dok. nr. 58, 59, 91, 
95, 96, 138, 144, 146, 150 og 
152. 

Da det var komiteen be
kjent at forskjeHige meldin
ger om våpenitransaksjoner 
hadde foranlediget . undersø
kelser av myndighetene (Ju
stisdepartementet og politi
et), fant man det riktig å få 
Oslo politimesters 'Og oppda
gelsessj efS redegj Øreise for 
di~se undersøkelser og resul

. tatet av dem. Disse redegjØ
relser er trykt som bilag 1 til 
nærværende innstilling. 

S'Oln det vil sees er der i lØ
pet aven årrekke anstillet 

tementet og pOlitiet) til be
dØmmelse av om der kan an
tas å være innsmuglet våpen, 
således i 1927 og 1930. Det 
fremgår at der ved de av Oslo 
Politikammer anstilte under
sØkelser intet er fremkommet 
som støtter riktigheten av de 
meldinger som har foranledi
get undersøkelsene. Etter 
hva man har bragt i erfaring 
gjelder dette også eie av Ju
stisdepartementet foranstal
tede undersøkelser samt de 
politiundersØkelser som har 
vært anstillet iforskj ellige 
landsdeler. I denne forbindel
se vil komite,ens flertall pe
ke på, at de mottatte dO'ku
menter (jfr. utdraget) som 
omfatter tidsrommet fra 1918 
til nå, viser at myndighetene 
hele tiden med oppmerksom
het har fulgt den reVOlusjo
nære virksomhet" i vårt land. 

IV. Menstad-a·ffæren. 

-Under en omtale av Men
stad-affæren uttalte statsråd 
QUisling: 

«Under urOlighetene på 
Menstad ble vi bekjent med 
at det ikke var noen lokal af
fære, men et planlagt opprØr 
som skulle gå over til reis
ning over det hele land. Det 
falt i våre hender dokumen
ter fra utlandet, som viste at 
bev'egelsen skulle overfØres til 
Oslo og Bergen. Hvem var det 
som sto bak disse ting, som 
formidlet disse ting? Jo, det 
var to av de sannhetsvitner 
som har opptrådt mot meg. 
Disse og de andre som har 
vitnet mot meg, har gitt seg 
selv attest som ærlige og vel
tjente offentlige menn, men 
j eg tillater meg å se på dem 
som kjØpte og betalte agen
ter, som fiender av vårt fe
dre:land og vårt folk.» 

I tilslutning hertil har stats
råden i sin skrivelse av 22. 
april henvist tH Kominterns 
program som N. K. P. er for
pliktet til å fØlge, og hvor det 
bl. a. heter at i tilfelle aven 
situasjon som ligger til rette 
fOT Øket reVOlusjonær virk
somhet. skal massene fØres til 
qirekte angrep på den bor
gerlige stat ved propaganda 
med trinvis stigende over-

, gangsparoler og ved organi
sering av masseaksjoner: 
streiker i forbindelse med 
vepnede demonstrasjoner, og 
til sist generalstreik sum 

SIdebemerkninger 

I mars 1946 sto følgende, 
avslørende notis i Oslo-avi-
sene: 

«I anledning de tyske 
gestapisters påstander i 
lagmannsretten om mis
handling av tyskere på 
Akershus, vil Akershus 
Fengselsfunksj onærers 
gruppestyre gjøre opp
merksom på at den første 
tid etter okkupasj anen ble 
vaktholdet utfØrt av hjem
mestyrkene som senere ble 
lØst av Riksp'olitiet. F'ørst 
fra 28. februar i år ble an
svaret for vakt~101det 
overtatt av fengslets gam
le betjening som selvsagt. 
kj enner fengselsreglemen
tet, og dets uttrykkelige 
forbud mot mishandling 
av fanger.» 

Den nye rek'Tutten kunne ikke 
følge med og den enkleste ekser
sis var og ble et mysterium for 
ham. Særlig ble han forvirret og 
kunne ikke følge med i sersjan
tens hastige kommandoord: Se 
til hØyre, se til venstre, se -rett 
frem. 

- Nei, pinadø, sa han til seg 
selv, dette vil jeg ikke være med 
på. Jeg venter til mannen har 
bestemt seg til hva det er vi skal 
gjøre . 

- D'kke så farlig for Grini-klub
ben. Den kan bare strø Sand på 
saken. 

Laffen i V,G. 

En arbeidskledd mann og hans 
kone satt på bussen, da han spUr
te: Har du kjøpt Ufysa? - Ja, 
sa kona og dro fram Dagbladet. 

Mennesket kan unnvære mye, 
bare ikke mennesker. 

(Rochefoucauld) . 

~~~~~"~~'J~~"~ 

munner ut i alminnelig vep
net opprør. En sådan situa. 
sjon inntra.ff i Norge under 
storkonflikten i 1931». (Se: for 
Øvrig om statsrådens bemerk
ninger om Menstad-opptøye-
'n~ .foran. 

Komiteens .flertall har ikke 
hatt anledning til og har an
sett de,t upåkrevet å gå detal
j ert inn. på spØrsmålet om 
Menstad -urolighetene, disses 
foranledning og dere's utvik
ling fra de fØrste dager av 
juni 1931 til de kulminerte i 
det såkalte «Menstad-slag» 
den 8. juni. Disse forhold er 
inngående belyst i d.e offent
lige straffesaker som har vært 
reist mot en rekke personer 
som er dØmt for straffbare 
handlinger under urOlighete
ne. Komite,en har ikke fun
net grunn til å få utlånt do
kumentene i disse omfangs
rike straffesaker, hvis gang 
har vært referert i pressen. 
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Forts. fra foregående nr. 7 

J. FREDRIK VOSS: 

Okkupasjonstida i 
hisfo rie I æ re b ø ke ne 

LÆRARlSlAMBANDET OG ANDRE DETALJAR 
Som det fØr er peika på vertJ kampen mot Quisling og N.S. 

nærepå hovudsaka i desse lærebøkene. Det tyske okkupa
sjonsstyret ja:mvel kjem reint i bakgrunnen. Vi fær høyra 
om terro'r frå Quislings hirdmenn, freistI1lad på: å nazifi
sera lærarane og ungdomen, om idrottsstreik, prestestreik, 
at bispa.r og prestar vart internerte, at universitetet vart 
stengt og mange av professorane og studentane larrester
te. - Men aulabrannen, som var grunnen til dette, høyrer 
vi ikkjegjete, for den var det «jøssingane» som hadde 
kv-eikt. Vi hØyrer, at nazistane «gjorde forsøk på å mobili- ' 
sere norsk ungdom til arbeidstjeneste for tyskerne», og kalla 
det «nasjonal arbeidsinnstas». Men underleg nok, den nor
ske legion eller andre norske militæ'ravdelinger av N.S. ung
dom som Viart sette inn på austfronten i kampen mot bol
sjevismen, - ikkje langt frå 10000 mann i det heile, tegjer 
dei heilt stilt med aIl~ saman. 

Alle desse detalj ane og jamvel fledre er berre oppsum
merte som addendar i eit reknest,ykke som skal ha til fa
sit å visa kOr landsSIVikersk og fåmt N.S. var. Alt gale vert 
lagt Quisling og N.S. til last. At Quislings stode ofte var meir 
enn vanske'leg, ikkje minst fordi Te'rboven ~otarbeidde 
han etter evne og prøvde å kompromittera han både hj å 
Adolf Hitler og det porske folket, fretter vi ingenting om.. 

'l'i! dØme på kor Qips~t og tilsikta ,framsrelJjnga.er,·kan 
ein taka delt som M. Jensen skriv om lærarstriden. Lova 
om å skipa «Lærarsambandet» vart ferda ut 5. febr. 1942. 

A.OLESEN litimenn. Da samlet berliner
ne seg til protest under åpen' 

himmel foran Riksdagsbyg
ningens dystre ruiner. Ernst 
Reuter var hovedtaler, og i 
hans tale var ledemotivet 
kraVlet om frihet., Med bl1a
kende begeistring hilstes det
te k:rav av de utsultede, for
hutlede, dårlig kledte folke
masser, som var møtt opp. Da 
var det at Reuters ord: «Vi er 
våpenløse, men vår ånd er 
sterkere enn deres», motto
kes med jubel, mens meng
dens blikk vendte seg til de 
russiske soldater som Holdt 
vakt i nærheten, ved det sov
jetiske krigsmonument. Og 
Reuter fortsatte: «Hvis det 
russiske folk kunne tale fritt, 
ville det sammen med oss 
kjempe for friheten.» 

VED BElHANDLINGEN AV 

nEtt TYSKE FOLK. FIKK 
BESETTELSESMAKTEN 
SOSIALDEMOKRATENE 

IMOT SElG 

Med særlig interesse leser 
man ~ndelig i boken om den' 
holdning fremtredende tyske 
sosialdemokrater har inntatt 
overfor den allierte, spesielt 
amerikanske bese~te'lsespoli

tikk~ I Bokens annet kapitel, 
i hvilket fru Utley med dyp 
begeistring forherliger berli
nernes selvhevdelseskamp un
der blokaden i etteråret 1948, 
skildrer hun bl. 'a. fle're gan
ger mere inngående overbor-

. germester Reuters holdning. 
Hun skildrer den fotbitrede 
motstand befolkn!ngen i 
Vest-Berlin selv presterte, 
forteller om den hj elp den 
amerikanske øverstkomman -
derende, general Clay, ytet 
etter at han i første omgang 
ikke unnslo seg for å behand
le Berlins valgte representan-

ter som undergivne, som ba
re hadde å adlyde de alliertes 
ordre. Amerikanerne hadde 
først :holdt kameratsllig gje
stebud med «de :militære re
presentanter for Stalins blod
plettede tyranni» ; men da 
man langt om lenge ble klar 
over hvorhen utviklingen 
gikk, slo man bakk, og da var 
det Belins amerikanske nest
kommanderende colonel Bab
cock, som i august 1948 over
for fru Utley. erklærte: «Dis
se menneskers mot er virke
lig beundringsverdig. Bysty
rets medlemmer setter ved 
hvert mØte liv og frihet På 
spill, da rådhuset ligger in
nenfor den russiske sektor, og 
vi kan ikke yte dem noen be
skyttelse.» 

Freda Utley forteller om 
demonstrasj onen i Berlin den 
26. august 1948, som fant 
sted etter at bystyret var blitt 
satt ut av Rådhuset av kom
munistiske støttropper og po-

Slenere har forfatterinnen 
anledning til en' inngående 
samtale med Ernst Reuter.
Denne hevder at berlinerne 
nettopp ved denne faste hold
ning ville finne tilbake til seg 
selv og derved «kunne gjøre 
det umulig for vestmaktene 
tremdeles å behandle oss 
som innfødte». Reuter tok så
ledes overlegent på okkupan
tenes nedlatende holdning 
overfor ham, han bØyde seg 

«I de neste dagene,» skriv han, «var det stadige rådslag
ninger mellom lederne for lærerne og hjemmefronten el
lers, og snart ble pa r o l €' n om ~rotest mot ~ærersam
bandet 'sendt ut over landet på rulle' de veier en den gang 
brukte, med kurerer og hemmelig skrift. Det store flertall 
av lærerne som hadde protestert, ble avsatt frai sine stil
linger og· til sist ble mer enn 1000 Lærere arrestert. De fleste 
av dem ble siden sendt til Kirkenes, hvor de lenge satt i 
lwnsentrasjonsleir; men motstanden ble ikke slått ned.» 

Det var mange ord om. ei etter måten mindre viktig sak 
i det store h,endingskomplekset i åra 1940-45. SogebØkene 
i framtida kjem til å nøgja seg med mindre. At «heimefron
ten» eller motstandsrørsla' som no var i stendig veksande 
etter propagandaen frå London og dei aukande vanskane 
som møtte den tyske krigsfØrsla ute i verda, fann denne 
saka so Viktig, at dei nytta henne ut til det ytste, er ei anna 
sak. Av same grunn ynskjer aktØrane, og til dei høyrer både 
M. Jensen og andre av lærebokskrivarane, at ho skal gå inn 
i OPPSkulinga åt dei nye ættledene. 

Men då bØr ein i minsto få med desse momenta og: 1. Dei 
pro·testerande og avsette lærarane fekk postane stne att då 
departementet i slutten av april tok attende kravet om per
sonleg innmelding i lærarsambandelt, og skulane kom i gang 
att. 2. På vegen. til Kirkenes (i Trondheim) var lærarane 
viljuge til å bØygda, seg for kravet om innmelding i sam
bandet, og både kyrkjeministeren Skancke og Quisling vilde 
ha ferda stansa; men 'Derboven sa nei. 3. I Kirkenes sat, 
Jærarane i arbeids-, eller om ein vil, kO'llsentrasj onslæger 
til fram på haust en. Da slapp dei heimatt e'tter kvart som 
dei samtykte i, med namneunderskrift å godtaka innmel
ding i lærarsambandet (på tysk). Større heltar var dei ikkje. 
4. Alle dei lærarane som hadde godteke sambandet, vart 
etter frigjeringa suspenderte eller jamvel avsette for godt 
frå s~illingane sine (etter «utrenskingsIoven»\L Dei som 
attåt hadde stått innme'ldt i N.S. fekk meir eller mindre har-

; de fen:gselsstraffer eller (og) bøtestraff a~tpå, og all IØn ~ 

~uspensj onstida vart nekta. deim trass i både grunnlov og 
skulelover, - det kunde gå fl eire år fØr avsetjingsdomen 

ikke. Da han spurtes hvorle

des det lot seg forklare at 
tyskerne ikke under innvirk
ning av nazistenee og vest
maktenes herremoral var blitt 
nihilister, svarte han: «l dag 
har' vi mulighet for å gj Øre 
noe til vår selvhjelp, å fOT
svare oss, selv om vi er uten 
våpen. Det virksomste mid
del mot fortvilelsen er hand
lingen. Vårt liv har igjen ved 
kampen mot kommunismen 
fått noen mening. Berlin er 
atte!' stolt over seg selv. Vi 
har gjenvunnet vår. selvak
telse, og vi er (yverbevist om 
a t vi også engang vil oppnå 
eders respekt.» Disse tanker 
fremførte Reuter, ennskjønt 
han selv hadde opplevd at de 
allierte kommandanturer et
ter oktobervalgene 1946, da 
kommunistene kun oppnådde 
19 prosent av det samlede 
stemmetall, trumfet igjen
nom at der innen bystyret 
dannedesen koalisjo'llsregj e
ring, som foruten sosialde
mokratene, de liberale og de 
kristelige demokrater også, 

omfattet kommunister ... 
Som sosialdemo'kraten Ernst 

Reuter var den egentlige bæ
rer av motstands ånden i Ber
lin, således sosialdemokraten 

dr. Carlo Schmidt innen den 
franske sone. Schmidt var på 
samme måte en kampens 
mann, ved sin herkomst en 
personlighet, som i ganske 
særlig grad rer:esenterte vest
europeisk kultur. Moren VIM." 

fransk, faren var tysk, så han 
i sin persQIl «forenet teuton
isk styrke og besluttsomhet 
med gallisk esprit, glede til 
livet og alt skjønt». Fransk
mennene turde ikke arrestere 
ham; dertil, var han en alt
for betydelig mann. Schmidt 
hadde administrert en franslc 
provins under den tyske ok
kupasjon, hadde vist rettsin- . 

. dighet og hjelpsomhet,: mo
dig beskyttet ·den franske be
folkning mot Gestapos over
grep, og han kunne derfor. 
etter kapitulasjonen tillate 
seg en selvstendig mening 
overfor den fransk.e besettel
sesmakt. Fru Utley lærte ham 
å kjenne oktober 1948 i Bonn, 
møtte h(am senere i Berlin, 
livor han i valgkampene sto 
side om side med sin politi
ske meningsfelle Ernst Reu
ter. Begge var de renlivede 
representanter for en ny, 
udoktrinær sosialistisk beve
gelse, som snarere var libe
ral enn sosialistisk' og for 
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.fall. JamfØrt med dette tel det lite det dei sambandsnek
tande fekk svida. Skal heile salJ.ninga. fyrst' tram. må alt 
dette. 6g koma med. Men då fell .heile! lærarsambandet og 
Kirkenes..:ferden ut or skulebøkene, kan ein gå ut i !rå. 

Edv. Bull i «NJordmenn før oss» gjer ikkje nåme nær so 
mykje. blåst av lærarsambandet som M. Jensen, men tek i 
staden fram ein annan, endå mindre detalj frå skulefron
ten i denne tida, og kj em samstundes i skade for å gj eva 
rang rettJeiding. Han skriv: «Sliden prØvde N.S. å få innfØrt 
nye lærebøker i en rekke fag, men lærere og elever sto stort 
.sett sammen om å nekte å bruke dem.» Dette er ofsa slik, 
at det vert usant. Det var berre i tyskopplæringa det var 
arbeidt ut og påbode nye lælrebøker, og det etter sterke krav 
frå tyskarane. Det norske departemenet var her berre «strå
mann». HistoriebØ'kene og dei andre vart ikkje rØ,rde ved. 

I 

MATNAUD OG DYRTID 
Frå g~malt har tanken på matnaud og dyrtid alltid vore 

knytt til krig og krigshendingar. Kanskje i serleg grad. hjå 
nordmennene, som er so lite sjØlvberga i matvegen og alltid 
har vore viste til å lita på skipskjølen når det gjeld korn
forsyninga. I skildringanei frå krigstida 1807/1814 er det,te 
alltid drege fram som hovudvansken for folket. Siden då 
badde vi aldri havt nokon. krig og aldri vore avskorne frå 
handel og tilfØrsle vesterut. 

FOLK og LAND '1 
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mogne at dei gj1er seg sine eigne refleksjonar om detter, når 
emnet fyrst vert·tekeopp. Det nøgjer seg ikkje med tilvising 
til «svenske- og danskepakkar», som borna i folkeskulen. 
Kanskje sume av deim har glytta i S.tatistisk årbok 6g. 

Øverås og Midgard derimot som har teke opp emnet, for
tel at «det ble smått med tilfØrsler, og mye av landets egen 
produksjon gikk til okkupaSjonsmakten, at nær sagt alle 
matvaror var rasjonerte, og «til og med fisk var det smått 

Hallo - Kampfeller! 
Vi er to hus- og hjemløse i 

45 års alderen (ektepar)', som 
mistet vår' leilighet i 1945, 
(rekvirert), og siden har vi 
vært hjemløse. Er det noen 
som kan gi oss en hj elpende. 
hånd med en liten leilighet 
til vinteren? Helst hvor det 
er arbeidsmuligheter på ste
det. (Ingen betingelse). 

Disponerer mindre frakte-o 
fartØY, men tar gjerne arbeid 
på land, alt interesserer. 

Er motorkyndig - verk
stedarbeide ro. m. 

Vi er begge to frisk.e, med 
et godt pågangsmot.. Er det 
noen som har en mulighet for 
oss, så skriv til F10lk og Lands 
eksp. for nærmere opplysnin
ger under bill. mrk. «Altmu
ligmann, 1933». 

. om». Dei legg og til om «byttehandel» og «svartebØrs». Men Annelise Parow 
kvar den mat og dei varor, slikt som t. d. kol og Olje, kom TANNINNSETNING 
frå som vi var nø'ydde om å ha både for å berga livet og 

Trondhei'm halda produksjonsliveb og samferdsla i gang, nemner dei 
ikkje med eit steins ord. Og då heHer ikkje sjØlvsagt det Gisle Johusonsgt. 5 - V. Lade-

moen kirke - Voidsminde store, gode, men vande arbeid sæn dei norske heimestyre-
maktene i stat, fylke og kommunar gjorde i denne tida. - ENSL. DAME 

Det var då å venta at dette emnet skulde få ein heller 
'brei plass i framstellinga frå siste krigen.' Folkeskulebøkene 
har det jamt over. Men underleg nok, både Bull og M. ,jen
sen, dei to lærebøkene som ofrar største sidetalet på denne 
tidbolken, gjet ikkje om det i det heile. Ut frå det synet som 
elles råder i framstellinga er vel det 6g; det rettaste. Når ein 
fyrst kjem inn på dette emnet, er det nemleg uråd and,sy
nesvraksne elevar å dylja over det faktum, at,det norske sty
ret i landet her gjorde eit sers godt arbeid. I samband og 
samarbeid med den tyske okkupasjonsmak~a sytte det for 
å halda hjula i gang og få d.en innfØrsla av matvaror o. a. Som dei andre bokskrivarane konsentrerer dei seg i staden søker hushjelp elL hjelp 2 g. 
'sonl.var naudsynt til å halda undan naud og svolt og svelt- om maktkampen mot desse same autoritetane. i uken mot vrer. og 'lønn •. 
ibel;;;Elew.ueir~skule',r~"-og;.~;:~~"'e'P")'"~~"~t~~;f~~~'''~$''fF~o"vr .... ""C-~7'~...,,~'" ·~~:':ries~rnE) '." .. Mod. leil., sentr.fyring. ReL 

ell. att. Bill. til ekspd. mrk.: 

hvilke det var mere om å gj ø
re å beskytte friheten og den 
vesteuropeiske kulturs grunn.., 
verdier enn å oppnå virkelig~ 
gjØreIsen av et økonomisk 
km\'. 

GASSKAMRE A FaRE
TREKKE FORSULTEDøDElN 

Carlo SChmidt erklærte: 
«Hvil de allierte lar oss le

ve, 'rilå de ~re fornuftige og 
gi oss m.idlene, med hvilke vi 
kali. tjene vårt brØd. Ellers 
må de åpent gi til kj enne at 
de. har til formål å la oss sul
teihj el, og {ferved ville d.et 
'bare være anstendig, hvis de 
'Vil~e berede oss en smerteløs 
dØd ved hjelp aV gasskamre.» . 

Ville' de allierte ødelegge 
det tyske ervervsIiv ;ved de
montaajer o.s.v., drive det ty
ske folk i fOTtvileIse, så be
redes del'lJlØd kun veien til 
kommunismen.. Skulle man 
.allikevel krepere, kunne det 
jo likeså godt Skje under et 
kommunistisk system. 

Freda UtLey forteller ennu 
mangt og meget om disse to 
menn, skildrer dem som tap
re, selvbevisste menn, ufor:' 
trØdne forkjempere for de
mokratiet. Begge er, forteler 
l1Un, fysisk sterke, dynamis-

ske personligheter. ~rdtys

keren, frisØren Reuter, og 
t.ydtyskeren, dikter-soldaten· 
Schmidt, er enige i å avvise 
fortiden.s smalsp'orede dok-' 
trinære sosi~alisme. De kjen
ner hØyere mål, kj emper for 
det menneskelige samfunns 
Ill"unnleggende verdier: for 

friheten, rettferdigheten, for 
bevarelsen RiV menneskets 
selvrespekt og ære, for sann
ferdighet og fairness i· sam
kvemmet mellom mennesker, 
grupper, nasjoner. Og gjer
ning gjelder dem mere enn 
ord, praktisk ~olitisk gjer
ning i demokratisk ånd m.e
re enn alle UNO's skjønne 
proklamasjoner.. ..- . OVterfor 
dette sviktet dog besettelses
maktens ansv;:trlige menn. __ 
Derfor .disse sosialdemokra
ters forbitred.e kamp mot in
toleranse, urett,. forfølgelse 
fra seierherrenes side, derfor 
deres ubrytelige kameratskap 
i kampen for deres folks fri
het. Carlo Schmidt var det 
derfor givet å ti.]}ope berli
nerne på et SPD-mØte den 
27. november 1948, at mens 
der i Bayern fantes menne
sker s·am sluttet seg til kom
munismen for å sikre seg et 
visst forråd av Persil til den 

neste store utrensning, hadde 
Berlin tatt hansken opp, inn
ledet åpen kamp mot kom
munismen, skreViet «et nytt 
ærefullt kapitel i historien 
om menneskehetens kamp 
for friheten». Det tyske navn 
nevntes attElT' med ære, og 
Berlin van: man takk Skyldig, 
fordi det atter hadde sikret 
det tyske folk sympatier ut
Rdtil. På den annen side Øn
sket man sår riktignok ogSå å 
bli fritatt for fremmede mak
ters despotisme; ti kun et 
fritt og fribårent folk kunne 
engang i tidens lØp bli de an
dre makters jevnbyrdige med
kj empere for en bedre ver
den. 

I virkeligh~ten lå nettopp 
i den her omhandI:ede kamp 
spiren til en ny I1<>litikk fra 
vestmaktenes side overfor det. 
besatte Tyskland. Sympto
matisk herfor Viar bl. a. den 
i og for seg lille ting at de 
amerikanske og engelske re
present~nter i Berlins allier
te kommandanturer siden 
blokadens begynnelse reiset 
seg fra sine stoler. når de, 
mottok de offisielle tyske re-

. presentanter til forhandlin-
ger. Så megen høflighet had
de man ikke fØr vist! Der fan-

tes altså langt og lenge tys
kere som seierherrene mente 
å kunne møte med respekt. 
Senere har meget forandret 
seg. Men den kamp menn 
som Ernst Reuter og Carlo 
Schmidt og sammen med dem 
ikke minst den tyske arbei
derstand 1 Berlin og 1 vestso
nene fØrte, fortjener derfor 
ikke mindre ros. 

:Dermed er der gitt et over
blikk oVier Freda Utleys bok. 
Men dog ogSå kun et utfØr
lig referat. Ikke mere. Ti bo
ken selv inneholder ·et veId 
av kjensgjerninger, som bør 
leses i den riktige sammen
heng.. IQ ensgj.erninger som 
aldri må;. glemmes, og i;om 

dElT' bØr tas lærdom av, hvis 
det endelig skal lykkes, gjen
nom et sant, rettsindig og re
delig demokrati å skape en 
bedre verden. EnhVieraltså, 
som fØler politisk ansvar og 
trang til å trenge til bunns 
i et av de viktigste kapitler i 
våre dagers histerie, bØr an
skaffe seg boken, som i ori
ginalen fØrer titelen «The 
high coast of vengeance», på 
tysk «Kostspielige Rache». -
Boken har sitt fremtidsp'er
spektiv, og som sådan i vår 
tid sin store misj on. 

«Oslos vestkant». . 

Are·t sjal ega v e er· i 
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Ad Karl Seelands artikkel • • 
(~M'tIJ. trø a(de Z.J 

dette måtte medføre for den 
enkelte. Men lengere måtte 
kirk'ens tjenere ikke gå så
fremt de skulle være på linje 
med Mesteren selv. Det er nu 
engang slik etter Jesu ord at 
det er sannheten som frigjør, 
sannheten også i lovens og 
rettens form, Jon. 8, 32, men 
ikke Våpenmakt og heller 
ikke lØgn eller bedrag eller 
VOldshandlinger. 

Har derfor den i artikke
len navngitte prest uttalt seg 
slik som anført Og handlet 
deretter, da vil han bevisst ha 
tatt avstand fra Guds bud og 
Mesterens lære og eksempel.. 
Han vil da bevisst ha brutt 
sitt presteløfte, og hans sene
re prestetjeneste ,vil da etter 
Jesu ord i Mt. 7, 5-6 alltid 
komme til å bære hykleriets 
preg. Ti fra alter og prekestol 
skal Kristus forkynnes i hans 
guddommelige suverenitet og 
hans lov som den absolutte 
autoritet. 

Her vil det også være på 
si:g plass å v~.rdere de pre
ster som, i fØlge hr. Seelands 
artikkel i bønn til Gud skulle. 
ha «spurt Gud om det var 
tillatt å likvidere medlem
mer ~v NSI» og angivelig av 
Gud skulle ha fått bekreften
de svar. Hvis noe slikt har 
funnet sted, må det betegnes 
som blasfemi. Av det svar de 
skulle ha fått, måtte de if~11ge 
Joh. 8, 44 ha forstått at de 
var kommet til feilaktig 
adresse. Disse prester har 
ikke visst a v hva ånd de som 
prester skulle være, Lk. 9, 54-
56. De må totalt ha manglet 
all gudfryktig bønns forutset
ning, bevisstheten om egen 
skrøpeligh,et og egen util
strekkelighet. De må i tilfel
le ha hoppet over den femte 
bønn. OgSå de vil være kom
met i absolutt motSigelse til 
avlagt presteløfte og ha kom
promittert den kirke i hvis 
na vn de forega å handle. 

Ad II 
Kirkefrontledelsens avvi-

kelse fra den linje som kir
kens Herre hadde fulgt i den 
for ham tilsvarende nasjonal
pOlitiske situasjon, og som 
han hadde pålagt sin kirke å 
følge under liknende omsten
digheter, medfører selvsagt 
tilsvarende skyld og ansvar 
ogSå i rettslig henseende si
den det i ok,kupasjonstiden 
råder en bestemt, ved folke
retten instituert rettsorden. 
At kirmefrontledelsen har 
vært klar over dette rettslige 

forhold, fremgår av den pa
role som den i november 1944 
sendte ut til re'ttledning for 
prester og menigheter og der
med praktisk talt· for den gan
ske befolkning på det okku
perte område. 

Oslo-:-presten Alfr. SUOTaas 
har gj engitt noe av dette 
sirkulærskriv i A1'~nJjostens 

morgennr. 17. mars d. å. Der 
heter det: «Gj eldende rett i 
:Norge i dag er 

1. Folkeretten, særlig Haag
konvensjonen av 18/10 1907 
som både Tyskland og Norge 
har undertegnet. 

2. NOTSk lovgivning inntil 
9/4 1940, og 

3. okkup'asj onsmaktens mo
difiserte og utfyllende lovgiv
ning innenfor Haagkonven
sj onens ramme etter 9/4 
1940.» 

Dette var den midlertidige 
kirkeledelses oppfatning av 
rettsforholden,e under okku
pasjonen, og her varden i 
samsvar med hva norske, 
svenske og danske folkeretts
lærde hadde dosert i sine ver
ker, ogSå professor Frede 
Castberg. Senere har denne 
mann skiftet standpunkt, se 
mitt siste skrift: «Det nørske 
nøytralitetsbrudd etc.» Man 
bØr merk.e seg at kirkeledel
sen nærte nevnte oppfatning 
og innskj erpet den så sent 
som ca. 6 måneder fØr okku
pasjonens opphØr, 1 må':' 
ned etter at russiske tropp-er 
hadde påbegynt frigjØringen 
a v Finnmark og fulle 3 år et
ter at den fortrengte regj e
ring i Lond.on hadde utferdi
get de fØrste provisoriske 
straffeanordninger for det 
okkuperte område. 

Særlig bør man merke seg 
parolens punkt 2 og den deri 
satte tidsgrense for rettsgyl
dig norsk lovgivning. 

I punkt 2 ligger, hva der i 

denne forbindelse er av be
tydning, at kirkeledelsen har 
hevdet som rettsgyldig under 
okkupasjonen a. grl.s pora graf 
96 som bestemmer at ingen 
må dømmes uten etter lov el
ler straffes uten etter dom, og 
b. straffelovens bestemmelser 
om livsberØvelse, den være 
skjedd ved '.laktsomhet, for
sett eller overlegg. Ved dette 
har kirkeledelsen tatt avstand 
fra likvidasjoner som rettmes
sige. Den har i sådanne sett 
kriminelle 
tilsvarende 

handlinger med 
strafferettslig 

skyld og ansvar, siden nevnte 
Iovsteder ikke· var opphevet 
av okkupasjonsmakten. 

I Aftenpostens morgennr. 

FOLK og LAND 

for 22/2 1951 stod inntatt en 
«Elrklæ:ring fra Hljemmefron

tens sentralledelse 19U--
1945». Den var und~rtegnet av 
de gj enlevende medlemmer 
av sentralledelsen. I erklæ
ringens punkt 3 heter det: «Vi 
kj enner heller ikke til at det 
noen gang. har væ'rt drøftet 
-enn si planlagt - å tilfØye 
noen nordmann som ikke var 
i tysk tjeneste, noen legemlig 
skade.» . 

Dette sikter rimeligvis til li
kvidasjonene. Ved vurderin
gen av disse må man vokte 
seg for å sette likhetstegn 
meIIom okkupasjon og krig. 
Okkupasj on er en spesiell fa
se i pågående krig og er un
derlagt særegne folkerettsbe
stemmelser. Disse tildeler be
fOlkningen på det besatte om
råde nøytral status i forhoI
holdet til Okkupanten og til 

den nasjonale suveren. Det 
henvises her til mitt skrift: 
«LandssvikopgjØret og retts
kildene». Det er derfor saklig 
uriktig og betegner en fOr
skyvning av problemet å tale 
om «krigstiden» når det an
går det Okkuperte område i 
tiden 9/4 1940 til 8/5 1945. Det 
riktig~ er å bruke uttrykket 

«o~~.uJ)a;s~orL$p~;~,~. 
Som en vil forstå :a vskj æ

rer sentralledelsens uttalelse 
i punkt 3 ikke muligheten a v 
at sentralledelsen. har plan
lagt og gj ennomfØrt eller latt 
gj ennomfØre likvidasj on a v 
norske borgere. Det hevdes 
bare at gjenstand for slik ak
sjon har kun sådanne nord
menn vært som stod i tysk 
tjeneste. Men livis livsberø
velse a v sådanne har funnet 
sted ved sentralledelsens ini

tiativ, må dennes medlem
mer ha pådratt seg tilsvaren
de kriminelt ansvar i henhold 
til grl.s p(~ragraf 96 og straf
felovens bestemmelser herom, 
da ledelsen etter okkupa
sjonsti.dens rettsorden ikke 
innehadde lovlig doms- eller 
eksekveringsIhyndighet. Det 
kriminelle ansvar her må væ
re.l1lords ansvar. I henno·ld til 
Den midlertidige Kirkeledel
ses parole a v november 1944 
må kirkeled.elsen ha vært 
fullt oppmerksom herpå. 

Her kommer vi så til den 
alvorligste konsekvens av su
spenderingen av Guds bud og 
Kristi lære og anvisning. I 
mitt skrift: «Kongens linje 
linje etc» har jeg. påvist hvor
ledes rettsG'Ppgj ørets prinsipp 
om solidaritet i skyld og an
svar må fØre til at en viss ka'
tegori av kirkens presteskap 
har pådratt seg medskyldig-

dighet. i barnedrapet på Tinn

sjøen. Dette tør være alvorlig 
nok. Men enda alvorligere tør 
saken stHle seg for de trel pro
ster som var medlemmer aV' 
Hjemmefrontens sentralle
delse og har medundertegnet 
dens erklæring, nemlig C. 
Bonnevie-Svendsen, Arne 
Fjelberg og Alex. Johnson. -
Har Hjemmefrontens sentral
ledelse etter den da rådende 
rettsorden pådratt seg ansvar 
for likvidering a v norske 
statsborgere, må vel ansvaret 
herfor også hvile på disse tre 
prester, og da endog i skjer
pet grad, om de som medlem
mer a v Den midlertidige Kir
keledelse hadde vært med p'å 
utferdigelsen av dennes sir
kulær~ av november 1944. 

FØlgende spørsmål melder 
seg derfor rent umiddelbart 
for den historiske forskning: 
Har den norske kirke i dag i 
sin tjeneste prester som ut 
fra okkupasj onstidens retts
orden må antas å ha pådratt 
seg mords ansvar som med.
ansv:arlige for likvidasjon av 
norske statsborgere? Hviler 
det sådant ansvar på disse 
tre prester? Hvor lenge skal i 
bekreftende fall denne Kri
s~us-torhånelse vare? Histori
enspør: Demyrdedes Pårø
rende spør. Den korsfestede 
tør vel ogSå antas å være 
blant. de spØrrende. 

Om de øvrige i hr. Seelands 
artikkel nevnte kirkemenn 
tør følgende betraktninger 
neppe være ubeføyet: 

1. Som lagmannsrettsdom 
tør dommen i Langelandsa
ken rettslig måtte anskues 
som Folkedommen over bi
skop Berggrav. Retten uttal
te at Langelands omtale av 
visse personer, bl. a. av bi
skop Berggra v, var ærekren
kende for disse og egnet til 
å berøve dem den for deres 
stHling fCTnØdne tillit. Når 
da lagrettenJant sannhetsbe
vis ført i Berggravs tilfelle, 
m!\ det ærekren~end~. for 
deQ.n.e ha vært dennes ac;lferd 
og ikke hr. Langelands om
tale av den. Det skulle vel 
derfor rent umiddelbart væ
re innlysende at etter rf'ttens 
ovennevnte vurdering kan 
biskOp Berggrav neppe mere 
si seg å være i besittelse av 
medborgerlig tillit og akteisf'. 
Hans konkrete adferd må jo 
faktisk være utpekt som en 
landssvikers adferd. 

2. Da biskop SmemO' etter å 

ha tiltrådt Oslo bispestOl 
holdt sin første gudstjeneste 
i Oslo domkirke, uttalte han 
med henblikk på okkupa-

sjonstidens begivenheter at: 
biskop Berggra v Hadde vært 
«den rette mann på den rette 
plass i det rette øyeblikk». -
Med henblikk på hr. Berg
gravs nevnt.e adferd tør vel 
dette være en såre dristig ut
talelse, og den må vel antas 
Skjedd for å dekke over frem
stående kirkemenn3 ansvar 
og moralske svikt under kir
kekampen. Det kan nemlig 
neppe være tvil om at det 
hos disse var inntrådt en 
ganske alvorlig moralsk de
v;aluering. Det. kan således 
nevnes for hr. Smemos ved
kommende at det utl.der per
sonlig ansvar ble uttalt i 
skriv:elset av 29. desember 1952 
til Kirked.epartementet ved
rØrende samme hr. Smemo at 
han må «antas å ha gj ort seg 
fortjent til å bli karakterisert 
som en lumpen, samvittig
hetsløs, infame bakvasker» • 
og at gjenpart av skrivelsen 
samtidig var blitt hr. Smemo 
tilstillet. 

3. Om professor Hallesby 
tør d~itJ være unØdv'endig å 
gi noen moralsk vurdering. _ 
Man 'har bare å merke seg at 
også han hørte til kirkefront
ledelsen, hvis moralske stan
dard han tør ha vært med på 
å prege. Felles for dem alle 
var suspenderingen av Guds 
bud og av den lov og lære 
sam Gud h~dd,e gittsin~ønn. 
personlig og gj ennom sin 
kirke å forkynne til ial~tta

gelse og ~orfølgelse. 

4. Intet kan imidlertid vit
ne sterkere om kirkeledelsens 
karakterlØshet og moralske 
ansvarsløshet enn at den seks 
måneder etter sin rettledning 
om hva der var gjeldende rett 
i Norge i Okkupasjonstiden, 
totalt sviktet sitt eget stand
punkt, aksepterte en stikk 
motsatt oppfat~ing og stilte 
seg til tjeneste som konsult.a-. 
tive organer ved pågangen på 
,de prester. og personer den 
selv hadde rettledet, og for 
hvis befølgelse av den givne 
parole den selv således hadde 
det fulle ansvar. 

Kanskj.e pastor H. E. Wis
lØff hadde rett da han utt.al
te på presteforeningens fØr
ste generalforsamling etter 
frigj øringen at den norske 
kirke var kommet inn i disi
ge forhold. Den vil nemlig 
komme til å hØste hva den 
hadde sådd. 

Hva' vil den norske kirke 
kunne vente seg under en 
kommende okkupasjon? Hva 
vil den da kunne utrette? 
Hva vil den i tilfelle kunne 
argumentere med? 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
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