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Det er ens ege{t Jndre
som er sorgens og gledens
kilde.

Det er ikkje me som
skal tala for f'olk. Livet
vårt skal tala.
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Løssalg 50 øre

Folkeretten og' den norske kapitulasjon

1940.

ske firmaer var agenter for
tyske varer og ungdom sØkte
tannlegeutdannelse i «fiendeland».) Vi leser i Farmand:
Den krig som Norge nettopp endte, var en våre venner ikke kjente! Rubens spydige epigram sier egentlig alt
om den myte som til i dag
rider landet som en mare.
Eendorrumelig nok er Paul
Hartmann i sin avslørende
og åpenhjertige bok «Bak
fronten» så elskverdig å
supplere Vericantor på området. Må undertegnede få avrunde denne ]i11e anmeldelse
med å sitere Paul Hartmann
som Vericantor på det tidspunkt da hans bok utkom
vel nepPe skjenket noen
særlig oppmerksomhet.
Side 389 finner vi fØlgende om den Påståtte fortsatte
Norges krigføring:
3. ma~i 1945 opplyste Wold
som utenriksminister a.t den
ikke ubekjente politiker Collier hadde meddelt ham at
der hadde vært forhandIinger mellom den brlitiske og
amerikanske regjering og
den norske regjering om å
forberede en invasjon i Norge i tilfelle det ikke ble kapitulasjon. Svenskene skulle
delta med 4 divisjoner.
Collier hadde opplyst at
den svenske regjering hadde
vært enig i dette.
I overensstemmelse med
den betingelseslØse kapitulasjon av 10, jUni 19401 var
Norge ute av krigen fra den
dato og ble selvfølgelig ikke
engang underrettet om disse
forhandIinlrer nå forhånd.

Blant de ugjendrivelige
beviser som forfatteren fØrer
i marken, og som tindrende
klart viser at Norge var ute
av krigen 10. juni 1940 og at
den ved folkeretten
1nstituerte okkupasj onstiIstand
samtidig trådte i funksjon, bØr
framheves, da man såvidt vites trolig ikke fØr har sett
disse tJing behandlet nærmere.
Under titelen: «Overkom-

Fra Buenos Aires ble det meldt i julehelgen, at Ottar Ubøe var dØd etter operasjon på hospitalet.
Dette var et sorgens budskap for alle som kjente
UbØe. Og det var ikke få i dette land, SkjØnt han var
den stillferdigste og mest beskjedne av alle. Han
stakk seg aldri fram eller gj orde rop om seg eller sin
innsats. Han var vennesæl og en fredens mann.
Men når historien om pelsdyrntæl'ingeniJ Norge
skal skrives må Ottar UbØe få en bred og ærefull
plass. Da Norges SØlvrevavlslag ble stiftet i 1926 og
styre valgt, ble Ottar UbØe ansatt som sekretær. Og
han beholdt denne beskjedne titel i alle år seinere,
skjønt han i gagnet både var kontorSjef og adm. direktør.
Pelsdyroppdrett var en helt ny og hasardiøs bedrift den gang, et slags jobbeinnslag i etterkrigstiden, og uten virkelig erfaring eller tradisjon å bygge
på fra noe land. Dristig spekulasjon og utrygg optimisme karakteriserte det hele. Dyktige styresmenn
var valgt, men de var spredt utover landet Og kunne'
bare av og til samles til møter. Det ble sekretær
Ub)le som måtte holde alle tråder i sin hånd og lede
det hele.
Og det var ikke småtterier det som l arene framover ble bygget opp helt fra nytt, og gjorde Norge
til et foregangs- og mØnsterland på dette område.
Det ble en mangesidig og omfattende virksomhet:
Oppbygging av organisasjonen, utstillinger og kål'iing
av stammer og avlsdyr forforsyningen og nyanlegg,
markedsrapporter og reklame. internasjonale s1<:innauksjoner og vitenskapelåg forsØksvirksomhet. Hver
grein vokste fram til store bedrifter.
Pelsdyravlen ble organisert fra hasard til en mangesidig og betydnJingsfull næringsvei i landet, bygget
opp på solid økonomisk basis og med framragende
fagfolk på alle områder. Dette var Ottar UbØes linj e.
Hans gode merkantile utdannelse og erfaringer fra
flere års opphold i Amerika kom til nytte. MeL' drivkraften var hans tro på og usvikelige kjærlighet til
Norge. Han gjorde sitt arbeide i pllikttroskap og stillhet. På møter var han tilhØrer, men lydhør for alt
nytt av betydning, uansett hva kant det kom fra, og
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Stort utote i Oslo

Ottar Ubøe til mLnne

Arbiens;:ate 4 (store sal)
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En ypperlig bok så dagens
lys i året som gikk. Den
heter «Den norske kapitulasjon ved forsvarets overkommando den 10. juni 1940,>.
Forfatteren behersker fullt
og helt stoffet, og fremstHlingen av de forskjellige problemer er tindrende klar og
grei.
Bak forfatterens pseudonym Justus Vericant,or skal
skjule seg en meget kjent
borger.
Om norske bØnder ble sagt
at de hadde to umistelige
ting, de hadde Pontoppidan
og Grunnloven. Det var å
Ønske at vi nordmenn fremdeles bygget på disse to fundamenter. Men for dem av vårt
folk som fra 1945 har vært
behandlet som fredl~)se og
paria,kaste., viI Jeg varmt anbefale å anskaffe og inllgående studere Vericantors bok.
Den vil bli u unn v æ r l i g
for alle som er ofre for rettssviket og ved sin fullstendige behandling av emnet gi
svar på alle de spØrsmål som
reiser seg i forbindelse med
den norske kapitulasjon

aT 10. jnni

lllandal:'~

den 16. januar

I~I.

19.3f)

Tale av sogneprest Eystein Poulsen

Alle hjertelil:' velkonlmen. Arr. Kristne Venner

leif Sinding vil filme igjen
Forbereder
manus om

Olga Bjoners

kubiksjarnlører

hoI~

og ek sosryper

I den lumre Og kvalme luft
norsk poli.tikk er steget ned
l<1tter hva VG har bragt
i etter «frigjøringen», - uten
i . eraring, står Leif Sindfrihet og mkhet, - er det en
ing på. trappene med ny
befrielse å lese Olga Bj oners
filmplan. Denne gangen er
bok «Dette har hendt». Den
det aktualiteten omkring
viker ikke, der sannhet skal
motorungdommen han infrem, og er et nytt vitnesteresserer seg for, tidsfebyrd om hva, hatets propa.nomenene kubikksjarmØganda kan fordærve et folk.
rer og eksosryper.
Av <let hun fortellecr.- fra
sitt fengselsopphOld er mangt
Leif Sinding holdt seg i bak- I
så opprørende, at man må
grunnen noen år etter okkupaLeif
Sinding
tolker
av
kubikkspørre! seg selv om det er
sjonen, da han var leder av stasjarmører.
tens Filmdirektorat. Sitt comemulig. Kunne slikt skje i
back gjorde han med «selkvinNorge, hvor dog en viss dannen» , den eneste filmen som ble
nelse og kultur skulle ha
nektet statsstønad Wlder dan gampreget folket? Og ansvaret
le ordningen. Denne avgjØrelse er
for denne r~het. dette barav produksjonsselskapet innanket
bari, denne umenneskeligfor domstolene, så Vi er neppe
ferdige med «Selkvinnen» ennå.
het, må falle tilbake på myn-
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klart viser at Norge var ute
Collier hadde opplyst a,t
av krigen 10. juni 1940 og at den svenske regjering hadde
den ved folkeretten
in- vært enig i dette.
stituerte okkupasjonstiIstand
I overensstemmelse med
samtidig trådte i funksjon, bØr den betingelseslØse kapitulaframheves, da man såvidt vi- sjon av 10. juni 1940 var
tes trolig ikke fØr har sett Norge ute av krigen fra den
disse ting behandlet nær- dato og ble selvfølgelig ikke
mere.
engang underrettet om disse
Under titelen: «Orverkom- forhandlinger på forhånd ..
mandoens forhold»' anfØres
Det er da heller ikke noe
fØlgende:
Overkommando- forbausenlde i at statsminiens forhold ifølge oppdrag ster Nygaardsvold den 5.
(om å innstille fiendtlighete- mai ifØ,lge Paul Hartmann S.
ne og demobilisere) ved å 394 bl. a. uttalte at han mer
påta seg u ten nØd v e n- og mer var kommet i tvil om
d d. g het en rekke forplik- Norge hadde !opptrådt riktig
telser som under fortsatt i 1940 ved å slåss med Tyskstatlig krigfØring ville vært land. Danmarks stilling hen;sær del es krigsviktig bi- viste statSllllinisteren så; til.
stiand til fienden, idet de beH. Egede Nissen.
tØd en vesentlig styrkelse av
tysk krigspoteooiell. Boken
henviser til den engelske folo
kerettsekspert
Oppenheim,
som i sin aVhandling, «International Law» fortolker folkeretten på dette viktige
punkt.
Sommeren 47 framholdt en
Videre behandler boken
lidelsesfelle for meg at vi
prinsipielt og fyldestgjØrende
sky;pte de innesperrede it
den konstJitusjonelle side av
drive, akiiv agitasjon.
saken i relasj on til den påJeg meldte imot: Nettopp
ståtte fortsatte krigføring, og
av hensyn til de innesperredet blir klart, vist at bestemde burde vi holde oss i ro.
meISe om overgang til regj eDe satt jo i grunnen der som
ringen Nygaardsvolds deltagisler. Diskusjonen ble het.
gelse i stormak:tskrigel1i e tHver holdt på sitt. Da ble vi
ter o p p hØr e t av nøytra··
enig om å trekke et såkalt
litetsforsvaret er etter kon«mannakorn» på spØrsmålei.
stitusjonen ulovlig og ugyldig
Svaret ble 2. Mos~ 1\4, 14:
og eo lipso «straffbart etter
«Herren skal stride for eder,
Riksrettslovens § § 8 b og 11.»
Forfatter·en siterer meget og I skal være stille.»
Vi undret oss, men innrettet
betegnende det kjente merke
«Ruben» i avlisen Farmand i osS deretter.
ue

Il

auksjoner og vitenskapeldg forsØksvirksomhet. Hver
grein vokste fram til store bedrifter.
Pelsdyravlen ble organisert fra hasard til en mangesidig og betydningsfull næringsvei i landet, bygget
opp på solid økonomisk basis og med framragende
fagfolk på alle områder. Dette var Ottar UbØes linj e.
Hans gode merkantile utdannelse og erfaringer fra
flere års opphold i Amerika kom til nytte. Mcu' drivkraften var hans tro på og usvik.elige kjærlighet til
Norge. Han gjorde sitt arbeide i pllikttroskap og stillhet. På møter var han tilhører, men lydhør for alt
nytt av betydning, uansett hva kant det kom fra, og
var alltid den stille utj evner i stormene.
Han fikk den glede å se næringen blomstre, og
den omfattende organisasjon han i fØrst,e rekke hadde bygget opp, på trygg Økonomisk grunn, vel rustet
både til prØvingstider og nye oppgaver og ekspansjoner. Det første kom med krigen og okkupasjonen
Og bestod prØven med glans. I disse år ble det også
lagt beSlag på UbØes dyktighet i Bergens proviantering. Han gikk inn i Nasjonal Samling, og takken
han fikk for sitt lange, trofaste og betydningsfulle
arbelide for pelsdyrnæringen, var avskjed fra sin stilling i 1945. Da all framtid ble stengt, tok han et par
år etter familien med og utvandret til Argentina.
Der opparbeidet han snart en god forretning i Buenos
Aires, og drev den til dØden rev ham bort.
Han ble ingen gammel mann, men hans livsgjerning skal minnes med honnør.

oyra om hva hatets propa.ganda kan fordærve et folk.
Av det hun fortelleIr fra
sitt
fengselsopphold er mangt
Leif Sinding holdt seg i bak- I
så opprØrende, at man må
grunnen noen år etter okkupasjonen, da han var leder av' sta- Leif Sinding - tolker av kubikk- spØrre! seg selv om det er
sjarmører.
tens Filmdirektorat. Sitt comemulig. Kunne slikt skje i
back gjorde han med «selkvinNorge, hvor dog en viss dannem> , den eneste filmen som ble
nelse
og kultur skulle ha
nektet statsstønad under dan gampreget
folket?, Og ansviaret
le ordningen. Denne avgjØrelse er
for
denne
rå;het, dette barav produkSjonsselskapet innanket
for domstolene, så Vi er neppe
bari, denne umenneskeligferdige med «Selkvinnen» ennå.
het, må falle tilbake på mynFilmen har imidlertid vakt indighetene, særlig .direktØllei. .
teresse utenfor Norges g.trenser,
ne
Aaslaug Aasland Og Marmed rapPo!l.'ter om teleVisjonssalg
grete Parm. Disse navn s~al
til USA og for Øvrig vanlig salg
til Italia og det nære østen. Sinsent glemmes, der menne,dings neste film var «Heksenetskelig Ud else omtales.
ter» av 1954.
Boken, som fru Bjoner beFolk er mistenksommt når
tegner
som 'et «tidsbilde»,
det gjelder inn s a ill l i nbØr
leses av alle - ikke
_ Merkelig affære: Holberg- g e r til gode formål. Innen
minst
a V' de som fremdeles
vår
krets
vet
vi
oss
noenlunde
huset på Nordnes i Bergen rives,
__ Disneyland, California, er fri for kriminelle individer. De leiVer under hatets ikalde
verdens fornØyelsespark nr. 1ble som bekjent i sin tid holdt narkose.

I nomenene

kubikksjarmØl'er og eksosryper.

({ Den
direkte
metode»
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Dli:Ull,

Ef 1947 ars
minne

s.

utenfor våre rekker. Ikke engang den umenneskelige påkjenning etter 1945 har skapt
nevneverdig kriminalitet hos
oss. Men aHikevel: Innsamlinger har fått et dårlig ord

Erling BjØrnson.

Solbakken blandt «de
store)} i Salangen

Forts. fra side 2 - - - - - -

kan ta seg ut som unnskyldrong -- - j eg er for stolt
til å si. svært meget om slike
ting, men det er et faktum
at jeg fra midten av januar
og
utovetr var ytterst alvorForts. fra nr. 36 og nr. 39
lig
:,;yk. Jeg ble også behand1955
.
let av overlege ,scheea, som
først trodde det var lungeT':skerne
kom noen timer betennelse, men siden viste
ol
fØr de allierte, noen timer det seg ru være nyrebetenetter at de allierte. hadde neIse på begge sider, - jeg
lagt ut minefeltene , og noen hadde stadige
t . tJilbakefaH
å
bl helt
timer før de allierteekspe- til det, u pa v ren. .e o~pdi;;jonslwrps kunne lande. De daget at grunn~n l vlrkellgmåtte ~11U i Nordsjøen det heten var en kJevebetenneler det virkelige
forhold
se, som Jeg .ble. operert for.
''
Så kom 9.
april
Jeg
vil
inn~
- Jeg VII Ikke at dette
,
d
skyte, sk J; ønt J' eg ikke liker å I Sko al tas som, en unnskyl .snakke om slike ting, at jeg nmg, men det forklarer pa
19·10 en måte at noen aktiv delfra midten av J'antuar
•.,
og utover var meget syk. Jeg tagelse med å sende meddeliker ikke å tale om ting som lelser var jeg ute av stand
Vil å yte. Også i aprildagene

9. april 1940

III
I Da skjØnte jeg at de måtte
Qufisling sier herom
sin være bestemt f N
D
'.,
.
or orge. en
forklaring for retten:
8
'l d
Jeg hadde ikke noen som . apn, a mineutIeggingen
helst anelse om aksj onen kom, visste jeg at da kOITIden 9. april, da den kom. Det mer også engelskmennene og
er den virkelige kjensgjer- franSkme.nnene og da kom,
, . ' etterpa.
,.
ning. Det ,første sikre tegn nier
tysi\:erne
Jeg

på ~t noe kom til å skje, fikk
jeg, som allerede nevnt. da
«R,io de Janeiro» eller hva
den het, gikk under ved Sørlandskysten og der var kjØmedfØr av den postulerte på*
Dersom
den
norske
stat
tøyer og hester ombord.
stand om opphør av krigstilikke hadde lagt seg ui med re
standen med Tyskland
1942 (da forlengst alle nor- sterkere krefter enn våre,
ville ingen gjengjeldelse komme. Men diet har den: Retts
oppgjørets løgnaktige grunnJeg skammer meg ikke
lag er også blitt grunnlag
over å tilstå at jeg er uvifor politikken - ,inneu- og
Hvor dyp vår fortvilelse
tende om hva jeg ikke
utenlands. Via det kommer
enn er, formår en enkelt
vet.
hevnen. La oss bare håpe
stråle av håp å heve oss
Cicero.
den ikke blir for hard.
opp av mØrket.
Oscar d'Acque.ria Aall.

Visdom

En trøst er det

- Hadeland: st. Nicolai-kirken er ferdigrestaurert til våren.
- Gruvene i Ny-ålesund skal
moderniseres for 2Q mill. kr.
_ Unsetgrenna i Rendal skolestreiker mot sentraliseringen.
- Norges Brandkasse har bare 500 forsikringer mot storm og
skred. I

visste også at engelskmennene hadde kontroll-offiserer i
. .
.
forskJeJlIge
konsulater
l
Norge, og de hadde soldater
l. Norge, og de hadde bedt om
planer over banen ved Narvik, Ønsket å vite hØyden i
tunelIene for å frakte kano.'ner, og jeg visste at de søkte
å smugle inn fl1a,nsk,e ~eneralstabsoffiserer i Nasjonal

Samling osv. osv. - - Det
lå i sakens natur at engelskmennene, og franskmennene
ville besette Norge. Likeledes
lå det i sakens natur at tyskerne ville komme etterpå ..-

>o..

I

,

Den som søker noe, men
ikke tar, imot når det blir
<budt, må evig savne det.
Shakespeare.
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

•
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fØlte jeg meg meget syk,
j eg bare nevner det som en
kj ensgj erning.
Mineutleggingen 8. april
skulle følges aven ekspediForts. side 4

'I'

Represenianten John Tho,massen fikk ordet i siste møte
i Salangen herredstyre, gikk
fram til ordfØrerplassen med
et maleri under armen, og
fortalte at det han nå skulle
avduke, var et bilde av tidligere ordfØrer Ein.ar Solbakken, skriver Lofotposten. Det
kan nok være delte meninger
om han skal henge blant «de
store», sa han. 'Vel nok var
Solbakken NS, men han. var
det på en slik måte at det var
iil beste for kommunen.. Hall
ble NS for å redde diet som
kunne reddes av ISlalangen
kommune. OrdfØreren mottok
. . gaven og n.evnie at det
tulhgere var vedtatt at Solbakkens bilde skulle plaseres
i ordfØrergalleriet.
.-____________

I

Dagens gullkorn
Hva solskinn er for det
sorte muld, er sann opplysning for muldets frende.
Grun.dtvig.

Lørdag 14. januar 1956
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Dengang Vallø ble bombet

Til venner

•

Hva oppnAddetman?

LAnSVarlig redaktør Johannes Kringlebotn

Hvilke" norske banker
finan.iert~~ de tyske
anleCl:ene i Saudasjøen?

Fra 1935 til 1939 Vlar det ført Ul riksrett mot regjerinigjen sterk vekst, men så gen. Men bortsett fra dette
kom okkupaSjonen og i 1945 i må det være oss tillatt å
var produkSjonen av grun- spØrre om på hvilken måte
den ovenfor nevnte tyske
ner som vi alle er klar over, byggevirksomhetl ble fin anikke stort større! enn haLvparten av det den var i 1'938. siert, og oml hvilke norske
Et spesielt okkupasj onsfe- banker eller bankiinstitutter
nomen var tyskernes planer det eventuelt var som he,r
og arbeide for: å skape en gikk Okkupanten så elskverstoraluminiums-< og mag- dig til hånde? Eller kanskj e
nesiumsindustri
i
Norge det ikke er å yte fienden bigjennom AlS Nordag og AlS stand å klatte i vei med.midNordisk Lettmetall. Det ble ler som bare beløper seg tU
nedlagt langt over en milli- en ussel mangfoldighet av
ard kroner og flere millioner millioner oppå 1· miIlilU'd kromotvillige dagsverk uten at
resultatene !stod li npa som
helst rimelig forhold til dette. Likevel var de påbegynte
industrianleggene på Herøy.a,
i: Ard al , (Saudasjøen og andre steder det eneste aven
viss positiv verdi som okku-

ner?

*

Frontkjemper Ola Plassen,
konfirmant da krigen kom,
frØS av seg begge bena oppe

i Finnland. Han ble av rettsstaten belønnet med 6 års
innesperr,ing.

pantene etterlot seg. Uten
Hva med bidragsyterne til
det hadde vi neppe hatt nO-I kjempeanleggene i Saudasjøen
magnesiumsindustri
en og med de politikere som
Norge i dag, og vår alumini- etterpå jevnet de dyrt erverumsproduksjon ville hØyst vede arbeidsmuligheter med
sannsynlig vært mindre enn, jorden?

11

I

RedakSjonen avsluttet
dag den 11. januar.

ons~

Forlovede.
Grace Kelly, USA, og prins
Reinier m. Hun er en kjent filmstjerne. Prinsen er fyrste av Monaco, og kan" i· så henseende nesten måle seg med: Christoffer
Jeg sier rent ut at i dette Hannevig, dengang han i AmeSpØrsmål er det fØrst og fremst rika kalte seg Duke of Norforretningsb'adet Farmand som way.

Sosialismen

::e:~~~~~~
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«Den
direkte
metode)}

Overlege Jon Leikvam i VG. 11,
l-t"gn 1;nnlO... rn~n anrt,..o .n.~A

",of.

Ham8un ol&' Nørholm

Olga BJ·oners
bo· k. g r

-.1 sfryM~ke""iUfef"

;,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ , _

hatt besøk av prost Hedem, cand.
jur. Vidar NordbrØnn og pastor
SØrlie. FrU! Hallan har på sin
hjertevarme og klare måte berettet om misjonen .og det vi alle
kan utrette på dette felt. Vi takker organist TØrberg og alle
trofaste venner for hva· de har
gitt oss av åndelige verdier i
Kristus - hver på sin måte.
Et opplØftende trekk i møtevirksomheten har ellers vært alle
de nye som har søkt møtene. Det
gir lØfter - men også forpliktelser.
Til årets fØrste møte (mandag
den 16. januar) kommer, som
allerede kunngjort" sokneprest
Eystein Poulsen helt fra Vikersund for å tale til oss. Vi håper
at alle, både gamle og nye venner
vil møte frem og fylle den store
salen i Arbiensgate 4, som vi har
leid for anledningen!
j
La oss starte det nye år med
å lytte til hva den varmhjertede
og rettsindige kristne personlighlet soknepresll Eystein Poulsen
har å si oss. Det er evangeliet
han bærer frem. Emnet er «Lysbærere». Det blir dessuten sang
av fru Asbjørn Kriegel og orgelmusikk ved organist TØrberg. Ta
med salmebok.
Deres i Kristus hengivne
E. SAXLUND

Det var en formiddag hos tann_ net med generals rang, er det
legen. Venteværelset var godt be- siden blitt fortalt. meg.
satt. Dessverre, jeg hØrer til d e !
Fru R. S. K.
utålmodige, og det var fem eller
seks foran meg.
I tilknytning til ovenstående er
_ Skal vi tippe? spurte jeg det ganske interessant at det på
henvendt til en fin alvorlig dame tankene på Vallø ikke fantes 01borte i ene hjØrnet. Vi tipper om je dengang stedet ble bombet,
hvem som er eldst, De eller jeg? ikke såvidt vi vet. Er det ikke ogDamen så stillferdig på meg. så så at! det fra. visse (norske
_ Det er nok meg, sa hun, for emiil"anters side ble protestert
mot toktet?
jeg har hatt mest sorg. Alle mlne nærmeste ble drept da vårt
lille VallØ ble bombet. Min mann,
min sønn, min sønnesønn mistet
livet.
!
Det kom som et sjokk for oss
som hørte på. Flere begynte å
gråte. Ikke alle mennesker har
nerver av stål.
Eystein Poulsen
Selv styrtet jeg fortvilet bort til
damen og ba om tilgivelse for mitt
Med dette vil vi få Ønske alle
ubesindige påfunn. Hun trøstet
i Kristne Venner Guds dke velmeg kdærlig Og sa:
signelse i året som lig.ger foran
- Det er overvunnet nå.
oss.
Tannlegen kom i dØren og sa:
Møtevirksoinheten i året som
Værsågod, den neste. En herre Forts. fra side 1 - _ _ _ __ gikk var rik og levende. Den ble
gikk inn. Etter hvert ble det ogavsluttet med en hyggelig julesa min tur, og den elskelige da- på seg. Ofte hØrer man: «Hvor fest hvor 40 venner deltok. Fesmen ventet på meg. Jeg glemmer meget blir borte til admini- ten var et fellesarrangement med
aldri hennes evne til fred og re- strasjon?>
HL Olav-foreningen.
signasjon.
Vårt forbund sitter inne
Foruten våre gamle, kjære .og
Meg faller det vanskelig A med de beste opplysninger om kjente forkynnere; pastorene
glemme, selv om natten og datoen nØd som hersker. Vi har bl. a. FrØyland, Olay, og lærer Aaser glemt. Krigshandlingene ute i
D. Kilberg.
mundsen har vi i lØpet av året
en rekke hårdt sårede, lemEuropa var så li sl over, bombingen av Vallø fullstendig over- lestede eller syke frontkjemflØdig. Men et oljelager had- pere. Det er en skam for oss
de vi. England ville bare ikke at disse hedersmenn og deha det der. Menneskeliv spilte res nærmeste skal 1iide nød.
I en artikkel i Aftenpostens et banklån stort kr. 200000
mindre rolle. Sjefen ble belØIlJeg vil foreslå at Forbunaftennummer 1'7/12 1955 fo- til oppgjør av restgjelden til
det utarbeider en detalj ert
rekom følgende, som trenger Erstatningsdirektoratet. Arvoppgave over alle våre nødberiktigelse:
«I 1,947 fikk ingenes inntekter hos GylHar du husket på poststilte og fordeler disse på våHamsun
en
betydelig hjelp den.dal er i det vesentlige gått
gir$onto 180707?, Hvis
re kjente kvinner og menn. av Gyldendal til å klare opp automatisk til avbetaling på
ikke, så send ditt bidrag
En som f. eks. får seg tildelt
alle sine Økonomiske van- gjelden.
i dag til: Hjelpeorganisa3, sammenkaller et tilstrekskeligheter.
Likevel gikk frusjonen for frontkjempere,
Fru Hamsun gikk med
kelig antall vel situerte inBoks ltiOO\ Oslo, pr. post- nen sin bekjentskapskrets og en senere med sin bok, «Regn- «Regnbuen» til Aschehougl i
buen»
til
(konkurrenten
giroblankett. Husk: Post1:952 etter at Gyldendal hadfordeling av den samlede års- Aschehoug.»
girokonto 180 70.
!ie avslått å utgi hennes barpensjon skjer etter siste års
Forholdet er:
nebøker til hennes 70-års
skatt. Der velges en ulønnet
kasserer SOln hver måned· På visse vilkår fikk Ham- dag i november 1951.
sender pensjonen - som bør sun et lån i Gyldendal på
Arendal, den 5. januar 1956.
..
,
betegnes ~ r e\S/pi e~ s jon kommende
inntekter sto:rt
Sigrid Stray.
- til hver ~y disse 3. Hvert kr. 150000. Av disse penge·!
aO
Vi har hentet dette fra Aihalvår holder kassereren mø- ne gikk kr. 125 000 til ~Gyl- tenposten, OBl takker fru Stray
te med giverne og regnskap statningsdirektoratet.
for avslØrende opplysninger om
framlegges. Det hele blir en- den dal var dessuten behjel- visse forretningsmetoder
det
kelt og oversiktlig. Enhver pelig med! å skaffe Hamsun. I aller nyeste Norge.
vet hvem som får pengene,
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Teknisk Ukeblad har i nr. tredjeparten av det den nå
44, som kom ;i desember, en
N
l er.»
utmerket
t ·kk l
ar l . e om orges
Vi antar: at 1945-æaserinindustri siden 1905, skrevet
gen av de veldige NordagaVl generaldirektør Aage W.
Owe. H an anfØrer bhnt lan- anleggene f SaudasjØen unnet:
der normale forhold vHle ha

Oslo og omegn

«Hva d.u
evner kast
av i det
nærmeste
krav)}
Jeg kom til å tenke på dette
ordtaket en dag da jeg satt og
leste oppropet fra Hjelpeorganisasjonen for frontkjempere om
hjelp til våre krigsinvalider og
krigsenker med barn. Mange tenker kanskje at det er en uoverkommelig oppgave disse karene
har satt seg: å yte hjelp til disse
våre hårdest rammede. Det er så
mange som trenger hjelp, og de
fleste av oss NS-folk har det ikke
så rent bra økonOlIIlisk sett.
Mange som trenger hjelp? A
ja, Imen ikke så mange at det
skulle være uoverkommelig å hjelpe dem! 23 må betegnes som
trengende Og 16 lider direkte nØd,
sto det i oppropet.
Har du som leser dette tenkt
over at om du og jeg ga en 10kroning hver i måneden sammen
med bladets øvrige lesere, så ville
Hjelpeorganisasjonen få et ganske anselig årsbudsjett å arbeide
med? iS~ stort at det faktisk ble
mUlig å yte en virkelig effektiv
hjelp til dem som trengte det .. Ja,
selv om bare 1000 feller forplik_
tet seg til å gi et bidrag som antydet, ville Hjelpeorganisasjonen
få 120 000 kroner til disposisjon i
lØpet av året. Det står til
deg og meg Om våre krigsinvalider og krigsenker skal få noen
hjelp~
Uten din og min hjelp
vil krigsenken og krigsinvaliden"
sitte med sine barn i store Økonomiske bekymringer og kanskje
bli fylt av bitterhet. GjeMe og
glemt også av sine egne - av deg
og meg.
Skal vi ikke bli enjge om. å
vite i handling at. vi ikke har
glemt dem? Vakre ord om våre
frontkjemperes offervilje blir
bare tomt prat om vi ikke igjer.
ning og· handling er bereqt til å "
hjelpe dem som. har ofret både'
helse iQg fØrlighet, "samt. fallles
nØdlidende enker og barn!

Redaksjonen avsluttet ons~ Forlovede.
norsk Okkupasjonshistorie, 2014
dag den Stiftelsen
11. januar.
Grace Kelly, USA, og prins
Reinier ill. Hun er en kjent filmstjerne. Prinsen er fyrste av Monaco, og kan~ iså henseende nesten måle seg med: ChrLstoffmJeg sier rent ut at i dette Hannevig, dengang han i AmeSpØrsmål er det fØrst og fremst rika kalte seg Duke of Norforretningsb'adet Farmand som way.
viser klarhet og konsekvens i
.~
I
tankegangen.
Overlege Jon Leikvam i VG.
Han finner med andre ord at
det er mer enn smått med den
såkalte borgerlige presse!l

Sosialismen

t

Saudasjøen

IngeniØr Per Kolling
i Oslo dØde i desember
73 år gammel. Han var
en av vårt blads mest
trofaste lesere,·· og vi
kan bare dypt beklage
at han ikke fikk oppleve den gjennomgripende revisjon a,v rettsoppgjøret som vil biJ.i
innledet i og med avhandlingen fra profes"'.
.
som dr. juris lI)alvar
Sundbergs rettsiristitutt i Sverige.·

(kOnkurrenten

Red.

Mellom venner

- Einar Gerhardsen er blitt
gjort oppmerksom på en alvorlig forsømmelse i bilbeskatningen: at lufta i ringene ennå er
fri.
- Celine Næss karakteriserer
i en Oslo-avis hovedstaden på Is_
land som en stor småby i bØlgeblikk og betong, med hØY levestandard, stive priser og mye
amerikansk luksus. Dyre småhus er mer populære enn hØYbebyggelse.
-- De spanske monarki~ters
håp, den unge Don Juan Carlos,
får for tiden sin militærutdannelse ved kadettskoien i Zaragossa.
-. AdresseaV!isa i Trondheim
arbeider seg trutt og jamt inn
på MØre. Flere steder er den
framme kl. 9 morgen!
Ekspedisjonssjef
Agnar
Kringlebotten er tiltrådt som departementsråd i Sosialdepartementet. Han er fØdt 29. november 1892, ble student 1912 og

------------------------.
Rettferdigheten
er sikker, selv om
den er langsom.

cand. jur. 1916. Etter å ha vært
dommerfullmektig og! advokatfullmektig ble han i 1919 sekretær i SoSialdepartementet, byråsjef i samme departement i 1929
og ekspedisjonssjef i 1939. Han
var medlem aveIll lang rekke
offentlige komiteer og utvalg og
har vært med i flere delegasjoner ved internasjonale forhandlinger. Siden 1950 har han vært
medlem aVl Eurorparådets ekspertkomite for sosial trygd.

-1 Ubåtjageren
«King Haakon VII» h~gges nå opp i GØteborg. Hvor norsk den var framgår av at den under krigen patrUljerte på den amerikanske
østkyst og aldri gjorde tjeneste i
Norge.
\
- Oslo har det siste år hatt en
del tilfeller av byfolk i gode stillinger aom har søkt «tilbake til
jorder!.» , særlig blant de byfolk
som opprinnelig stammer fra
landet. De vil vekk fra larmen,
maset og trangboddheten.· De
Ønsker å finne nye omgivelser,
fred og ro.

- Jan Brekke, Ullern, er blitt
leder av Roimakontoret til Sean·
dinavian Student Travel Service.
- Camilla Collett skrev enSolon
_ _ _-._________,:.; gang: Intet er farlig for et men-
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etter at Gyldendal had~e avslått å utgi hennes bar'
nebøker til hennes 70-års
skatt. Der velges en ulØnnet
Forholdet er:
kasserer s6m hver måned· På visse vilkår fikk Ham~ dag i november 1951.
sender pensjpnen - sam bør sun et lån i Gyldendal på
Arendal. den 5. januar 1956.
betegnes . æI r e\S/ pi e~ s jon kommende
inntekter stort
Sigrid stray.
- til hver ~ disse 3. Hvert kr. 150 ·000. AV' disSe pengehalvår holder kassereren mø- ne gikk kr. 125 000 t i l . Vi har hentet dette fra Afte med giverne og regnskap statningsdirektoratet.
Gyl": tenposten, Og! takker fru! Stray
.)_u.> -,,~,~, ~i-'-l'~~~Y-~'~~~-' t·
for avslØrende opplysninger om
framlegges. Det hele blir en- dendal var dessuten behjel~
visse forretningsmetoder i det
keIt og oversiktlig. Enhver pelig med! å skaffe Hamsun j aller .nyeste Norge.
vet hvem som får pengene,
Det er blitt en meget livlig og den sam får ærespensjon
omsetning av fru Bjoners bok behØver ikke: å vite om give«Dette har hendt». Hennes gri•
pende vitnesbyrd kom nok i det ren. De fieste givere VII sikpsykologisk rette Øyeblikk, Det kert foretrekke det.
er omgående solgt nærmere 600,
Mange har i dag hØve til å
o
•
hittil mest i Vest-.ågderl Nord- imitere en! ærespensjonist
land og Østfold. Ja, dette er kortere eller lengere tid. Jr.
mer enn en fjerdepart av hele
aksj onen på Hedemarken og
Onsdag var det 100 år siden andre korverker, foruten en hel
opplaget, som ikke· er særlig
,
stort, bare 2000. Vil man sikre Toten 1948 og. 1949 ledet av vår st()re komponist Christian del romanser og klaverstYkker,
seg boken kan det derfor være Roar Hovden. Enkelte vil fo- Sinding ble fØdt på Kongsberg, etc. I årenes lØp ga han en rekgreit a. ordne med bestilling Jo retrekke ~ se:ride sin ytelse hvor faren var bergmester. Det ke konserter både her hjemme
og i utlandet.
fØr jo heller.
i landbruksvarer. eller klær. stod et friskt vær om Christian
Sindings komIJOEiisjoner fikk
små< lesesirkler kan lages. Sinding da han 1 1880 årene folk til å lytte. Grieg viste en
Mlangt lar seg ordne.
stormet inn i vårt musikkliv. Der annen side av norsk lynne, norsk
russiske okkupasjon av EestVi prøvet d.enne direkte fulgte noe vårlig med ham, noe natur og tonefØlelse enn Sinding.
land, Litauen og Latvia.
metode på mitt heimsted fØr som fylte våre m1lSjikkforbo~d Men disse to tonekunstnere kom
- Det er så likt seg: Vi har
med en lignende friskhet som på en måte til å utfylle hveranoverflod av norsk edamerost, 11- jul. Det gikk bra! -Griegs toner tidligere hadde til- dre. Nasjonalromantikken med
kevel importerer vi!
Altså en tanke til ettertan- ført norsk musikkliv. Sindings Grieg, Lindemann og Bull som
- Det gjelder å lære av an- ke. Hva mener redaksjonen? musikk med det gjærende, hen- :wonerer hadde lagt grunnen for
dres uhell. Du har ikke tid til
J. B.
synsløst fremstormende, klang- Sinding. I mer enn en mennegjØre alle selv, dyrt faller det
«Folk og Land, vil ,støtte beruste og skjønnlretsmettede skealder ble han den selvskrevogså.
~
J B.s forslag så langt· det var det noe robus~ og mandig ne fØrer og samlingspunkt i
over. Og ingen annen norsk kom- norsk musikk.
;'
- Sett i OslQ sentrum med ny •
traktor til Telemark: Frontkjem- står tU oss.
Red. polf!st har SQim han hatt innSin første utdannelse fikk han
per Bjarne Dramstad, som er
flyteise på ungdommen.
av Gudbr. Bøhn i fiolin, hos L.
gift og bosatt i Flatdal, Seljord.
Sinding kunne også være fØl- M. Lindemann i komposisjon og
- Det er rått og simpelt når
som og mild, slik som når han ved konservatoriet i Leipzig. Omsportsgalskapen tar overhånd,
t...
sAatte toner til dikt av Ivar kring 1920-årene var han et· par
slik som sist søndag i HoImenasen, Per Sivle og andre. De år professor i komposisjon i
kollen, da flere ble skadd. Renunge sinn fra 1890-årene - Vil- USA, men bodde senera i Oslo.
net ble ikke stoppet fØr det var
Vi har fått melding
heIm tcrag f. eks. - fant i Sin- Siden 1910 fikk han statsbevilgfor sent, tross snØføyke og lugding en forståelsesfull tolker av ning som kunstner og siden 1924
om at en av våre beste
ging i unnarennet. Det kostet
sine dikt. Han SØkte ikke i sin hadde han æresbolig ti. WergeTorbjørn Falkanger rørligjheten,
menn i Østerdalen, tidl.
kunst for enhver pris det nasjo- landsgrotten. I 1916 ble han komlærer Torgrim Sollid,
nale, men det norske var der 11- mandør av St. Olavsordenen.
kanskje for livet.
_ Stormskadene ~ Nbrdland
Stai, er gått bort. Han
kevel. Han har også diktet· i 00Christdan Sinding dØde 3. deanslås til 4 mill. kr. Veier og anvar en av de fØrste
ner om fjerne tider og land. Hans sember 1941, nær 86 år gammel.
dre offentlige anlegg er da ikke
kunst er preget av fest, og hans Våken og reflekterende var han
medlemmer i Forbunmedregnet.j Mange fiskebruk er
produksjon er omfangsrik og til det siste, og sto, som limelig
det og en av de mest
mangesidig. Vi kan nevne flere kan være, NS meget nær. Ære
ødelagt. De verst rammede stedene er GimsØY, FlagStad, Mostrofaste lesere Folk og
store orkesterverker, kantater og være hans minne.
Land hadde. En tvers
kenes, Værøy og Bø. Norges Røde
har avslått svensk og dansk
igjennom \SOlid manp.
komme til faren.
_ Det er spenning under
hjelp.
var rui.n. Slik uttrykte
- FØrste tekstiImesse etter kri- valget i Finnland mandag og
- Alesund : Det regnes i år med
gtm åpnes i Oslo 18. mars.
tirsdag. Det gjelder 1300 elek20-25 000 fiskere ombord i om
gjerne bygdefolket seg,
- Enkelte Oslo-aviser synes torer som siden skal velge
lag 600 snurpere som vil delta 1
;når 'alen· gjaldt Torikke å ha forstått et dugg av president.
sildefjsket. Enorme mengder mat
grim.
«poujadistene» i Frankrike og
- Det er skremmende hva
ventes å bli bragt til lands. Det
kaller dem åpenbart lØgnaktig for som .foregår bak kulissene
er bare synd at likegyldig hvor
skattes~kerpartiet.. Er det ikke Dulles har røpet at USA tre
meget vi år etter 11.1' øser av ha- til offentlig flaggdag.
på tide at noen hver får øynene ganger var på randen av
vets rikdom, noen skattelettelser - Vel verdt å huske: Hver- opp for at den offentlige beskat- krig 1953-1954.
blir det ingenting av.
ken Storbritannia eller USA ning kan gå så lenge til vanns at
- Rikstefl,tret ga i fjor 803 fo- Det overveies å a-jøre 8. mal har hittil anerkjent deDj den kommer hankeløs hjem igjen? restillinger.

Olga BJoners
!bok går
strykende!
>

- •

Christian Sinding
Et loo-arsmlnne

I
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Vi ber om flest muli.ge opplysningeil' om Nordag-anleggene og raseringen etter 1945.
Navn refereres ikke uten etter avtale.

t

giroblankett. Husk: post-I.fordeling~;·d~~-~·~~~~~uår~~ wen»
til
girokonto 18070.
pensjon skjer etter siste års Aschehoug.»

ål

vl! krigsenken og krigsinvaliden
sitte med sine barn i store Økonomiske bekymringer og kanskje
bli fylt av bitterhet. Gjefi1t' og
glemt også av sine egne - av deg
og meg.
Skal vi ikke bli· enige om. å .
vite i handling at. vi ikke har
glemt dem?V~kre ordonf våre
frontkjemperes .offervilje blir
bare tomt prat om vi' ikke igjer.
ning og ha:pdling .er beredt til å ~
hjelpe dem som har ofret.både~
hels;e .I()g førlighe('sam1l fab:l.es
nØdlidende enker og barn!
Jeg tror ikke at samholdet og
offerviljen blant tidligere NSfolk er dØd. Når vi bare blir klar
over hva det gjelder. I dette tilfelle gjelder det fØrst og fremst
hjelp til nØdlidende. Men det gjelder også vår ære som mennesker!
Skal det noensinne med rette
kunne sies om oss at vi lot\l'åre
egne krigsinvalider i· stikken?
Skal det kunne sies at vår bevegelse oppfordret våre unie gutter til å reise ut da seiren vinket
i det fjerne, men da vi hadde
tapt og en del av dem var blitt
arbeidsufØre invalider, da foretrakk vi å glemme dem?
Nei og atter nei! La det gå som
en lØpeild blant oss nu når det
en lØpeild blant oss alle at nå
skal hjelpen komme. Parolen må
være: Jeg vil i år gi et .fast månedlig bddrag til Hjelpeorganisasjonen for frontkjempere.,
Egil Norvi.

j

Velferds-

staten
Vestfoldlektor overnattet i Oslo
1. oktober. Fikk skattesed,del pli
1992 kr. etter «skjønnsmessig»
ligning. Pass på at De ikke blir
midlertidig
tilstedeværende
fOlketellingslistene.

(Dagbladet) .

- Det er to måneder siden
Gerhardsen val' i Moskva.
Han etterlyste over 100 nordmenn i :Sovjet, derav mange
frontkjempere. Opplysninger
ble lovet, men hittil foreligger ikke noe resultat.
.

I·

I

PlatonISk kjærlighet er
en fornærmelse mot naturen..
Ellen Kev.
r

I

I
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La det bli fult hus til sogneprest Eystein Poulsens tale mandag!
NS folk 0"- kri..-en I
i 1940
~

~

ønsker jeg venner

O~kj~::;a::r:dt

Lars Holt, Stokke i Vestfold.

ElT GODT NYTT AR
ynskjer vi alle våre vener.
Glestadhaugenpr ~lGj øvik.

ga «frontavsnitt», om vi da den blitt behØrig avstraffet
Helene og J. Fredrik Voss.
kan bruke ordet front om de for såkalt «landssvik», fordi
små og spredte fektninger de tilfeldigvis har vært med~
NYTTARSmLSEN
som forekom.
lemmer av Nasjona:l8amling
Til alle kamerater: Godt nytt år!
Senkningen av «Bliicher i Noen svikt har sannelig disLudv. Stensvold, Trondheim.
DrØbaksundet var den fØrste se karene ikke gjort seg
arvgjØrende
redningsaksjon skyldig i. Det er nasjonalsiri- - - - - - - - : ; " ,. . . : . . . . . - - - - - - - - - - - - - - t kl·asnE BEsrI'E NYTTARSØNSKER
for kongehus og regjering. ned e menn av hØyese
Det var da også en NS-mann se. Vi har dem ikk,e bedre hertil alle NS-folk og «Landssvikere».
som gjorde seg gjeldende bak i landet.
Arne Dahl, Namsos.
Oscarsborgs kanoner.
. Derimot klan jeg være beP'" Midt k
bl
hjelpelig med å opl1g'il: navCIo
sogen e tyskerne ,
.
stoppet lenge nok til at Kon- nat på folk som ette~ 1945
Kr
i
"
nyter ry som ultranasJonale
ge,
onpr ns og regjering så
Nær st. HanShaugen i Oslo, kan leies ut under ett, eller
v·dt
·d å k
såkalte gode nordmenn, som f. eks. til 4 ungdommer som slår seg sammen. Nærmere
J
grei e
omme unna til
Tr il
~
is
i 1940 rømte langt opp i fje11- opplysninger ved' henv. til red. Kr.inglebotn.
l\i'~iYdStsk· " pmpan jefen på. bygdene og satt der skjelven~,
ogen var kaptein M.
.
G l
de og i ro og mak tIl det veraa aas, og der var ogSå den ste var over. Eller andre, som
senere hlirdsje:f: Oliver MØY- 'all d k ·
ågikk
Hvem av tidligere NS kan gi opplysninger? Hva var det
stad.
ere e mens rlgen p
som
hendte?
Kontakter søkes. Bill. mrk.
utover våren, stl1aks var
\
«Lokal
historiker
1956»
til
dette
blads ekspediSjon.
På OdderØens befestninger frampå for å levere krigsrnakjempet OberstlØytnant Fos- teriell til tyskerne, for derby helt til tyskerne bokstave- igjennom å raske til seg forlig talt satte revolveren i tjeneste på sine landsmenns
n kk
å h
a en p
am.
bekostning. Men du og du så
I Valdres inntok major Per «nasjonale» de har vært siLØken en fremtredende p1ass. den 1945. Vi behØveil' ikke å
A lese om hans innsats i gå meget langt fOl1 a. finne
NAMSOS - Telefon 2132 - 2817 - privat 2275
oberst Østbyes bok «Krigen i slike karer.
Valdres» burde alle IØbergisSkal løgnen om NS-folks
Vi anbefaler:
ter gjøre. I Valdres kjempet. femtekolonnevirksomhet kunAlleslags fiskeprodukter ' - kun engros. Vår
også kaptein Fr. SChwencke. ne aiVl1ves, må sannheten
spesiali~t er nysal tet torskefilet, leveres i ca.
45 kilos kasser. Kan også leveres til private
I særlig grad har ondska- ltomme frem. Kunne j}d{e
med tillegg av oms etningsavgift.
pen konsentrert seg om Folk og Land) få en offiser,
EGET KJØLE- OG DYPFRYSNINGSANLEGG.
oberst Sundlo for hans be- som kjenner disse ting i defatning med forsvaret av taljer, til å komme med en r.______..._______________...
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Det er vel tngen her i landet nu lenger som er i tvil om
at vi har regjeringspartiet å
takke for a,t landet lå for~
svarslØsl1 i 1940, selv om de
ikke helt 'ut vil anerkjenne
dette faktum. Det ubetydelige vi .h a dde i gjen av forsvarsstell, bla heller ikke,
som be,kjent, mobilisert i tide. Alle og enhver burde ogSå
vite at Qwsling i lØpet av
vinteren 1940 henvendte seg
til Kongon for å få ham til
å skaffe seg en samlingsreg'jering og for å få satt i
stand og mobilisert det vesle
stridsapparatet vi hadde. Alt
var forgjeves.
Ftter katai:trofen måtte de
ansv:arlige forSØke å finne en
!'lyndebukk og vi husker ennu
hvordan offiserSkorpset ble
gitt skylden for den skammelige t·lst d i
k
1
an v var ommet i. Troen på at det var
offiserene som hadd~ skylden, holdt seg lenge utover
i krigsårene. Men det lot seg
ikke gjøre å opprettholde
denne lØgn i det lange lØp.
Men så er det at skylden
kastes over på NS-folk. Partiets medlemmer skulle ha
opptrådt som femtekolonne.
Og her har «Londonregjeringen:. og alle dens tilhengere
i 'alle avskygnl·nger hatt hel.
let med · seg. Dere,s propaganda mi)," vært så ,enerådende
at løgnen om NS som femtekolonne har vunnet tiltro hos

"It' .'.'vitenAe

.

fol'''_
he.r.,!,
l<>p.CIo,.,.
.
I,l
.~.
.
Li'.
det., Dette tiltross for at det
ikke er p'åvist et eneste tilfelle av slik! 'Vlirksomhet.
Tvertimot. NS-folk! kip.mnp.t.

Enestået:tde andledning - 2 hybler

Vinjesvingen

1==':-==

Narvik. I rettssaken mot ham
ble det fastslått at han gjorde det som burde og kunne
gjøres med de fillegreiene
han hadde å< kjempe med.
H
_'. "an ble da ogSå frikjent.
Hvis ikke «rettsstaten» var
snudd opp ned, burde det jo
selvfØlgelig ha vært regj eringen: som i all anstendig-

fyldig omtale av IdJisse ting
har tatt skylden på seg, hat seher i bladet?
.
t i tetten at han
nere mnrømme
Knut SoIlid.
ikke selv hadde fotiattet intervjuet med krlminalsj~fen. Og til
Knut Sollid skrev i forrige tross for at de straff1:7are beskyldnr,. om «okkll,paSijonsmorde'ne:., ningene uttrykkelig ~var rettet
. de. seg. Sky id Ii,en
.
men ,gJor
-for- mot inntil da' se'ifu tit1t'omile
veksling han selv ble oppmerk- nummer av mitt tidSskrift iml-'
,soml på. Da rettelsen kom var rømmet den ansvarlige redaktØr
imidlertid avisen trykt. Både han at han selv. bare ha~lde sett to
~!__ v: _~~k~~::_ ~~t~2 __ ~::,-~~r av dem. For ham .var det til-

DAI-ILI

skede meninger. Og dog burde
det ikke være til å tro at, en sammenslutning som Høyres Pressekontor ville utlevere seg i den
grad som skjedd i dette tilfelle.
Måtte det for pressens .og den
o:f!entligeansten,dighets skyld
aldri komme· til å gjenta seg og måttB.det aldri hende om igjen
at en for øvrig velmenende og
helt uklanderlig redaktør lar seg

Nyoverhalte Ferguson
direkte importert fra Englands.største speSialfirmaer, leveres fra
lager Oslo og Dokka. Garanti. /- Avbetalin.
Fordson Major av siste type. SnØfresere. Halvbelter.
Spseialkompressorer, direkte montert uten ledd-overfØring.
Losseapparater. Warsop og Pionjar fjeUbormaskiner.
Bosch lysanlegg for selvmontering på Ferguson, kr. 205,-.
Alt i redskaper.
Salg også til videreforhandlere.

~walat":W[!!I

..

·1j~.Jr.u~iI:'I'II,"'mnl~.Jr.lnt~".II"~

WALTHER ØSTDAHL
OOKKA .. TLF. 2t4 8

Unge gartnere - medhjelpere
får plass i grønnsakgartneri. FrHand, benker Og veksthus.
Attester og lønnsforlangende sendes
ANnmSl HAFSKJOLD
Grett:e, Lier.

Unge gutter
med interese for grØnnsak dyrkning under glass og på
friland får plass. Opplysninger og lønnsforlangende sendes
ANDERiSl HAFSKJOLD
-------------------------

Dyl~ti= I~ontordame
ansettes straks.

Oslo Sveisebedrift
Tlf. 371903

« Deutz» Bulldozer

Benytt

med luftkjØlet motor. «Deutz»
industritraktor med lasteskuffe og Arna kompressor.

HANDSKOMAKEREN

Betalingen kan deles.
~ntakt

oss.

H. SNAPRUD & CO

KONGSBERG
Maskiner -

Redskaper

Tlf. 885 -248

Gårdsbrttk i Bø
Telemark,

Neuberggt. 15, Oslo

Garantert fagarbeider
Tannlege Maamoen
Hansteensgt. 2
Telef. 444333

Kledespressen
Drammen
Rensnlng, pressing,
vask.
GUNNAR OLAUSSEN
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liunengere __ ------0
i alle avskygninger hatt hel- Narvik. I rettssaken mot ham
let med
seg. Deres propagan- ble det fastslått at han gjorStiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
da hiar vært så ,enerådende de det som burde og kunne
at løgnen om NS som femte- gjøres med de fillegreiene
kolonne har vunnet tiltro hos han hadde å," kjempe med.
aI~.JJviten<le fon~ her . .! lan- Jlan ble da også frikjent.
det. Dette tiltross for at det Hvis ikke «rettsstaten» var
ikke er påvist et eneste til- snudd opp ned. burde det jo
felle av Slik{ 'Vlirksomhet. selvfØlgelig ha vært regj eTvertimot. NS-folk! kjempet ringen som i all anstendigmInst llka godt jsom andre hets navn skulle ha vært stilt
mot den inntrengende over- for retten.
makt. JBI, tilfellet ville endog
Ja, dette er bare noen
at det var NS-befalingsmenn spredte tilfeller. Alle dem jeg
på noen av de mest livsvikti- her har nevnt er i tur og or-
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fylidig omtale av !dlisse ting
her i bladet?
har tatt skylden på seg, har se- skede meninger. Og dog burde
nere innrømmet i retten at han det ikke være til å tro at,en samKnut SolUd.
ikke selv hadde foJ;'iattet inter- menslutning som HØyres Pressevjuet med kriminalsjefen. Og til kontor ville utlevere seg i den
Knut Sollid skrev i forrige trOss for at de straffO~re beskYld- gra,d som skjedd i dette tilfelle.
llt,. om «okkupa,sijonsmorde'ne», ningene uttrykkelig ; Var rettet Måtte det for pressens og den
men ..gjorde seg skyld li; ·en 'for- mot inntil' da" se'ksutltbmne offentlige' ,anstendighets skyld
veksling han selv ble oppmerk- nummer av mitt tidSskrift iml- aldri lromme til å gjenta seg _
som! på. Da rettelsen kom var rømmet den ansvarlige redaktØr og måtte .det aldri hende om igjen
imidlertid avisen trykt. Både han at han selv bare· hadde sett to. at en for Øvrig velmenende og
og vI beklager dette., Det var av dem. For ham ,var det til- helt uklanderlig redaktør lar seg
ikke Asbj. Sunde og hans draban- strekkelig garl:l.nti l\t: de to an- låne til nIårig syndebukk, når det
ter som drepte den omtalte kvin- kermennene, kriminalsjefen og gjelder bannstråler av denne art
ne og kastet henne i sjØen. Elsa riksadvokaten; stod' med navns 'der hensikten bare kan være å
KristOffersens mordere er vel
nevneIse i intervjuet. Disse to komme en annen pressemanns
kjente. DereS! navner har vært
prominente
og f9rhold,svis tro-meninger og muligheter til livs
offentliggjort tidligere.
verdige og troskYldige personer på rettsstridig måte.
Red.
*
måtte antas å ~a lest samtlige
Det har i noen grad forbauset
nummer nøye 0/:t med aller stør'\I\N<Ii'\I'\AMiIV""'V\""'II'Vv\""".tV""''''''~II'Vv\''''''.tV'''''''''''''''NV\'''''',/V'''''''''''N\NIAi'''''f\;~ ste interesse.
meg at Norsk Presteforbund ikke

f . den meningslØse, 'takstforhØyelse på. telefonsamtaler i Oslo? Taksten er nå. 25
pre pr. samtale! SUkt er diet
vel bare-. Staten som kan tillate seg,
.~

Kapteinen
•

Red. Toralv Fanebust

FØrst etter fem !:l; lyktes det
meg å få saken fram til fØrstegangsbehandling i .Oslo Byrett.
Som ventet så
min ærede
motpart s~g i stan<f:til å fØre et
eneste bevis for en ,eneste av be-.
skyldningenes sannh~t. Likevel
presterte dommer Hill~stad i strid
med den aller enk}este strafferett å frifinne ptessekontoret;
Denne form for frifinning, publisert gjennom NTB og dagspressen, ga selvsagt bannstrålen nytt
liv og ny tiltro. For H. P. ble det
dog ingen evig salighet ettersom
byrettens dom enstemmig og i
sin helhet ble omstøtt i HøYesterett, som sendte sake~ tilbake
til ny hovedforhandling i Oslo
Byrett, denne gangen ved dom~
mer Einar Bakke. _ H. P. ble
her dØmt til å tilbakekalle samt-

har et Pauli ord å si i denne særegne saken, eller et ord i det hele
tatt, i lØpet av de forgangne ni
år.. Forholdet er og VIll jfo~
pentlig alltid vedbli å være enestående i den norske wesses hlistorie. Jeg tenker meg derfor at
det burde være aven viss prinsipiell interesse for Presseforbundet å bringe på det rene om
vedkommende ansvarlige redaktør i sin tid sendte ut bannstrålen uten påtrykk, og om han av
egen drift og fri vilje har vært
med på å forhale saken gjennom
ni år, eller om han har bØyet seg
og føyet seg etter direksjonens
direktiver Og i satt avhengighets~
forhold fØlt seg tvunget til å holde gode miner til slett spil ved å
gjøre tjeneste som «frivillig» syndebukk? --- For min del har jeg
lenge hatt en begrunnet mistanke i den retning.
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Hvem har
ansvaret

A ta eksamen ved vår krigsskole, bli utnevnt til lØytnant og
i en alder av tredve år bli forfremmet til kaptein er en ganske alminnelig karriere. Men så
å si uten militær Øvelse, uten befalsskole, uten å ha tatt realskoleeksamen komme inn på Krigsskolen (for å bli opptatt der kreves realartium) og så bli utnevnt
W lØytnant og forfremmet til kaptein, - det er i sannhet aldeles
fantast1sk.
En fremmelig kontorist i politiet har greidd det.
Han ga seg selv vitnesbyrd for
realartium, gav' seg tjenesteat~
test for fallskjermkursus, sabotasjekursus, tjeneste i Milorg,
krigstjeneste li England; og dekorerte seg med krigsfortjenestekorset. Dermed stod krigsskOlens
dØI1 ham ,åpen. Nå står kapteinen for krigsretten, seks år etter
avgangseksamen.
Dagbladet har som overskrift:
«Krigshelt:. avslØrt som bløtffmaker i retten i dag. Tildragelsen
gir lOSS alle, men først og fremst
våre militære adskillig å tenke
på. Er denne kapteinen den eneste «krigshelb som ved blØff,

henvender seg fil Norsk~!
Presseforbund

Som vi tidligere har meddelt er
Oslo byretts siste dom i Fanebust-saken endelig.
Etter dette har redaktØr Toralv Fanebust sendt Norsk Presseforbund fØlgende brev:

remålsutvalget. Dommen over
H. P. er dermed endelig, og det
tør være lærerikt med et lite tilbakeblikk:
-

Allerede den 7. september
1946, da Pressekontorets bannstråle mot mitt tidsskrift og
Det er med ulyst jeg setter meg ble sendt den norske dagsHØyres Pressekontor i skamme- presse i beregnet og meget ond
kroken enda en gang. men en
milepel som denne syns jeg ikke hensikt, måtte Pressekontorets
bør passere uten kommentarer. ansvarlige være seg bevisst (det
Foranledningen er at Høyeste- som senere er slått fast av byretts kjæremålsutvalg for noen rett og høyesterett), at samtlige
dager siden avviste Pressekonoo- beskyldninger var injurierende i
rets anke i den berYktede inJu- stra.ffelovens forstand, og at de
riesaken som har pågått mellom i sin virkning var som en bannH. P. og undertegnede de siste 9 stråle.
Når deretter den impliserte
årene. Pressekontorets begjæring om fornyet behandling ved kriminalsjefen i Oslo - som arlagmannsrett er nektet av kjæ- beidet etter oppdrag av min spesielle venn og «Illeningsfelle»,
den daværende riksadvokat Sven
falsk og fanteri, uberettiget har Arntzen - overhØrte alle mine
tilvendt seg embete, stillingl og purringer og somlet med min
straffeklage i fire samfulle år, _
Økonomiske fordeler? Og at en
da skyldtes det vel at en ikke
mann, som manglet alle forutså seg i stand til å føre sannsetninger, kunne fØlge med på
hetsbevis.
krigSSkOlen, det ligger virkelig
På min skriftlige henvendelse
over min begripelse. Eller er
Krigsskolen falt for tidens sott, om hvor meget av det onde protil den ene siden med årvåken- dukt som skrev seg fra herr krihet å avsile myggen, til den an- minalsjefens munn og hvor medre siden med tilbundne øyne å get som eventuelt stod for Pressemontorets regning alene, svarte
sluke elefanten?
kriminalsjefen - også skriftlig
A. D.
- at det kunne han dessverre
Kapteinen fikk 60 dager be- ikke erindre. Den redaktør som
stod ansvarlig Og som Villig (?)
tinget med to års prØvetid.

ikke

lige injurier og desliuten dØmt til
å betale erstatning og saksomkostninger.

Dette var den 24., juni sist vår,
åtte og tre kvart' år etter at
bannstrålen ble sertdt ut. Og likevel fant ikke HØYres Pressekontor det nedverdigende for seg,
ikke fornærmende overfor Høyesteretts kjæremålsutvalg og heller ikke urimelig hensynsløst
overfor meg å anke saken over
i det tiende år ved å begjære fornyet behandling for lagmannsrettt på de slettest mulige premisser, der proseS§fullmektigen
ikke unnså seg for å anvende
loddrette usannheter som gangbare «argumenter».

*

Toralv Fanebust.

- Sverige har prisregulering
bare på 10 pst. av varene.
- Prest i 40 år, Knut Eik-Nes,
Sparbu, har tatt avskjed.
- Danmark: Kand. teol. Helga
Jensen er nektet ordinasjon.
- Bare 6 pst. av våre slrolebarn får husstellopplæring.
- USA påstås snart å bli et
klasseløst samfunn.
- Vår tekstilindustri har på 4
år spart inn 1500 arbeidere.
.- Postsparebanken: forvalter
nå 250 mill. kr.
- En
avis skal utgis
Vadsø fra kommende kvartal.

samisk

Hjelpeo rganisasjonen
Jeg nevner alt dette som avskrekkende eksempler på etterfor frontkjempere
krigsårenes moralske Og juridiske nivå i visse kretser. JesuiterSekretariatet
moralen ble funnet anvendelig Boks 1.407, Oslo, Postgiro 180 70
som kampmiddel overfor UØn-
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H. SNAPRUD & CO.

Hansteensgt. 2
Telef. 444333
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Maskiner -

Redskaper
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Kledespressen
Drammen

Gårdsbruk i Bø
Telemark·

Rensntng, pressing,
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ca. 70 mål innmark, 3 km. fra
BØ st., bortforp'aktes fm 1.
april f.k. Besetning: 6 kuer,
1 hest og 4 griser fØlger med.
Innlagt trykkvann, automatiske drikkekar og melkemaskdn med 2 utmelkere.

GUNNAR OLAUSSEN
Tell. 1620

Hjelpekomiteen
av 1955

Ny adresse: Maridalsvn. 33,
Inntil fjøset er nYb~gd vas- Oslo. Tidligere bekjoo.dtgjorte
kerum
melkeavkjØlmgsrum,
potetsllo, rotfruktrum og po_ adresser og telefon bortfalt:etkjeller. Godt og lettvint ler.
uthus.
Bill. mrk. «Liten familie».

o slo Stigefabrikk

Elt møblert !lite værelse
til leie. 20 min. med buss fra
Oslo sentrum. Billett mrk.
«Linderud» i eksp.

Kristne venner
innbys særskilt

Brand-, maler- og skyvestiger
oljet; ml kadimerte beslag
Inneh. Alf T. Lunde
Mosseveien 8
Tlf. 68'8817, priv. 670779

UR

Jeg fØrer alle de kjente
sveitsermerker som Omega,
Certina, Cyma,
til Aftengudstj enesten i Ka- Longines,
pellet, Oscarsgt. 47 sØndag 15. Tfssot, Revue, Antima og
januar kl. 19.
Allsport.
H. A. AlSMUNDSEN preker.
Dette er en tillitsak.
Enhvev er alltid hjertelig
De bUr ikke skuffet hvervelkommen i Kapellet.
ken over pris eller kvalitet.

R. Gjessing

I
Parfymeavdelingen

URMAKER
DRAMMEN

Telefon 2507.

Annelise Parow

er et rikt utvalg i

...
...

TANNINNSETNING
Trondhel'm
Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lademoen kirke - Voldsminde

HUdpleieartikler
Pyntesaker

...

LeketøY'

Tannlæge

CORAL
FARGEHANDEL
HOfgårdsgt. 12.
Telefon 4379 Drammen

' - - -_ - i

MARTIN

l'

KJELDAAS

Hanateensgt. 2
Tlf. 44 7554

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

FOLK OG LAND

Bladet koster
20. - kroner pr. år

Vår adresse er:
Kierschowsgt. 5, Oslo
mm

Klaksvik O;:

Dette passet ikke legeforeningen hjemme i Danmark. De forlangte ham fjernet, hvis han
ikke betalte boten på 500 kr.
- hvilket dr. Halvorsen fant
ikke å kunne gjøre, da han ikke
hadde gjort noe annet enn å
handlet etter sin overbevisning.
En grosserer i byen Odense på
Fyen sendte da en sjekk på kr. 500
til legeforeningen, idet han Ønsket å betale boten for dr. Halvorsen for å få saken ut av verden. Legeforeningen nektet å ta
imot hans: penger. Så fikk vi
krigsstemningen i Klaksvik med
minister Kampmanns reise, hans
lØfter til Klaksviks befOlkning
osv., lØfter som ble brutt da ny
lege skulle ansettes i høst med
derav fØlgende episoder og sending av krigsskip og politifolk
til Klaksvik, arrestasjoner og
«rettergang» !og fengsling i demokratiets navn.

Efter okkupaSjonsårene vanæret
- idag hedret av alle

Den dyktlge legen ble her
snart meget avholdt av den nøy somme og strevsomme fisker befolJmingen. Det var den dykt.igste legen de hadde hatt på dette
avsidesliggende stedet. Dertil kom
at han flJrall hver eneste operRsjon lå på kne i bØnn til Gud.
Dette tiltalte selvsagt også den
gudfryktige ,fiskerbefolkningen,
som var vant til å gå med livet
i hendene på sjøen og under
klatringen i fuglebergene.

Hva ville ikke demokratiet ha
vunnet ved at legeforeningen
hadde tatt imot grossererens penger og latt den avholdte lege arbeide i fred? Det ville vært i
Kristendommens og det såkalte
demokratis ånd med frihet, likhet og brorskap/o I stedet; ble
vold iOg; terror valgt, k/ostende
hundretusener av kroner, hat og
hevntanker.
Fhv. statstjenestemann.

*

sagt nei. Riktignok drog hun nok en gang

Om grunnen til at Quisling
befant seg på Hotell Continernal natten til 9. apriil for-

til New York og sang ved et par konserter

til inntekt for et orkester som var i økono-

miske vansker. Det var alt. Og atter samlet
hun fulle hus i Carnegie Hall.

Anmelderne er enige om at hennes stem-

me lØd praktfull også denne gang. Det 105

mann sterke orkester klarte ikke på noen
måte med sine klangmasser å «dekke» hennes stemme som klang like glansfUllt og

uanstrengt som i «gamle dager».

Det ville føre for langt å kaste et over-

blikk

over

Kirsten

Alle handlet som den ubarmhjertige medtjener
r 1!945 kom flyktningene tilbake til Norge, som tross 5 års
okkupasjon og isolasjon, sabotaSje med sprengning av eiendom
og verdier, snikmyrding av
landsmenn, bomt-Ing av ruteskop
og hindring av mattilfØrsler
ler iscenesatt av rømlingene, var
velordnet og godt styrt både
gjennom kiommune og statsadm)inistrasjon, med stor nedbetaling av ]wmmunegjeld, brukelige
1

le landet stått sterkt. Et lysenje demokratisk eksempel. Men
både kr~stendommen og demokrati ble sveket med dets ulykkelige fØlger. Slom mennesket sår
skal det også hØste.
Med dette sender jeg alle
rettssvekne kvinner og menn mine beste ønsker for 1956.
Fhv. statstJ·enestnmann.
c

Flagstads

eventyrlige

karriere, da kunne man fylle flere aviser.

Det er nok å minnes at hun var Metropoli-

tans stjerne en rekke år, hun var det store
trekkplaster

Baureuth -

ved

mønsteroppførelsene

Wagners egen opera, hun har

gjestet ved de førende operascener i alle
land, i Europa, Amerika, Australia, Afrika,

kort sagt hvor det finnes en opera av fOT-

mat, og som våger å gi seg i kast med Wagners krevende operaer.

Det var uten tvil Kirsten Flagstads navn

Det å være Wagner-sangerinne nr. 1 vil

som lokket ti utenlandske kringkastingssta-

si at man er i besittelse aven stemme så

sjoner til å overføre oppfØrelsen av Wa9-

stor og så omfangsrik at bare de færreste

ners

«Gotterdiimmerung»

var i vårt land det hendte,
men noe som hendte på en
annen klode. Det var en bra
og utmerket mann ti. enhver
henseendø denne stortingsmannen, men at faren hang
over oss, det forstod han ikke.

om å synge igjen, men hun har konsekvent

SN

Danmark feire'; 10 årsjubileet
for frigjØIingen fra «tvang og
vold» og gjeninnfØringen av
«demokrati og frihet» ved for all
verden å demonstrere hva dette
innebærer i praksis.
Foranledningen til dette var at
en lege dr. Halvorsen fØr krigen
hadde vært medle)Yj av det nagjonalsosialistiske p" ,ti i Danmark. For dette forhold hadde
han ikke vært tiltalt engang av
de danske myndigheter. Men en
privat forenin:' , nemlig Lægeforen ingen, ila ha,m en bot på kr.
500.--, som han selvsagt nekLet
å venta. f'å.nåtte dr. Halvol'Sf~n
reise fra ~riheten for å få lov
til å arbeia,~. Først kom 1l.2.:1 tll
Sverige, senere til GrØr>'and.
Etter å ha '. ært nektet visum til
USA, havnet han i byen Klaksvik på de pnslig beliggende Fæl'·
øyane.
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(Ragnarokk) 5.

makter det, og Kirsten Flagstad har sunget

og 8. og 10. januar. Hennes navn er nok.

alle partiene like glansfullt. Det alene er så

Det er internasjonalt berømt.

svimlende at man nesten kan miste pusten

teller han a,t det, var! etter
inntrengende'
henst,illinger
fra sine tilhengere at han til
slutt bestemte seg for ikke
å være hjemme om natten,
og at det var en ren tilfel-

sandt som

i

og der var det en kolossal
forvirring. Ingen visste hva
det gjaldt" hva de skulle gjøre. Ingen myndigheter visste
hva de skulle ta fatt på, bankene ville lukke, funksjonærer og arbeidere begynte å
bli sagt opp osv. Det forelå
etter min oppfatning en absolutt nØdstilstand. Hver mann
hadde plikt til å gripe inn om
man trodde seg å ha evnen
til det; jeg mener ikke hvem

som helst, men vi var et
(lovllig) politiSk parti, en
,
politisk organisasj on, ikke
så ubetydelig som man vil ha
det t.il - - - Og hvorledes
dlighet (Og ·en må vel si en med de andre? De reiste og
ulykkelig
tilfeldighet)
at rømte i alle retn[nger _ _
han fikk et rom på Continen- jeg fØlte meg _ jeg vil ikke
tal. Quisling sier i denne for- si kallet til det _ men jeg
blindeise.
følte en plikt - en absolutt
- Og så tror man at jeg plikt til å gjøre det jeg gjorer
en
landsforræder, en de. - - Det var et betenkelandssviker! Undres om jeg1lig skr'itt, men jeg tok det
ikke var blant de ulykkelig- skritt og underrettet den
ste mennesker den dagen, t,yske minister om det. Jeg
den 9. april? - - Jeg had- fant det riktig å underrette
de ikke noen annen tanke den tyske minister for å unnden 9 .. april om morgenen gå komplikasjoner. Noen fØenn å se på hvorledes det Iling med del tyske militære'
ville utvikle seg. Jeg hadde autoriteter hadde jeg på det
ikke noen avtale med Hitler tidspunkt ikke, jeg traff en
om å danne noen regjering av generalene fØrst om aftei Norge og å opptre som en nen den 9. april.

Kuusinen r--< --I det jeg
tenkte på var: nå er tyskerDen ,12. desember 1953 tok hun a?Jrlcjed
ved tanken, for å si det med Kitt i Morne kommet her, og nå kommed sitt publikum ved en konsert i Natiogen1XJsten.
I
mer de som erobrere, fordi
l
naltheatret, på den scene hvor hun 40 år
Kirsten Flagstad er født 12. juli 1895 på
engelskmennene og fransktidligere hadde debutert som operasangerHamar. Det har neppe noensinne forekommennene startet sin invainne. Flere beundrere satte kursen over hamet at en sangerinne SOm har passert 60
sjon, Og de tyskerne vet for å være til stede ved begivenheten.
år, har formådd å samle millioner av lytkommer til å bruke denne
Dermed skulle det være slutt med offenttere rundt i verden samme kveld, og ennå
erobringsretten, og vi har inlig ,opptreden. Det er ikke taU på alle de
mer overveldende blir det at hennes stemgen ting å stå imot med.
henvendelser Kirsten Flagstad (enken etrne fremdeles klinger like storartet og uanJeg mener det var både en
ter NS-mannen Henry. Johansen) har fått
strengt.
rett og en plikt: å gj Øre det
jeg gj orde, det var ikke på
'vvvvvvvVVVVVVV\I\t'\l'V\l'-,,\IVV\AIVVVVVV\;,,\IVVVVVVV'IIVVVVvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVV\; noen måte vår hensikt å gjø(Robert K. Patterson).
«Hvordan ser nå dere i Ge- re et statSkupp _ regjerinv·l h ar f remdeles «en gruppe neral s t a b
åt
gen var vekk, vi ringte tJil
en p si uasj on en ?»
Sl tt t og fl'kk/ opplyst . at
av folket som er berøvet sine
,o e,
,
«

Så

-r·

Jeg sendte' ut vår tradiomelding, og det kan jeg iallfall si at det skjedde .i absolutt beste hens!ikt, for å vareta det norske folks int,eresser. Al legge noen annen
hensikt i det er helt utilbØrlig, det ,er helt ubegrunnet. _ Jeg skulle nok stillet
meg på en helt annen måte,
hvis det hadde, vært maktsyke j eg var ledet av.
Den forsinkede mobilisering
som ble satt i gang, viser
hvor stor forvirringen var.
Der slenger utenriksministe1-

nJerTlge meDTjener

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

:r 1:945 kom flyktningene tJilbake til Norge, som tross 5 års
okkupasjon og isolasjon, sabotaSje med sprengning av eiendom
og verdier, snikmyrding
av
landsmenn, bombing av ruteskop
og hindring av mattilfØrsler
ler iscenesatt av rØmlingene, var
velordnet og godt styrt både
gjennom kiommune og statsadmlinistrasjon, med stor nedbetaling av kiommunegjeld, brukelige
ninger og priser osv.
Alt ble uten c;verdslag overgitt
r'øimlingene. Gud så i nåde til
det norske folk. Fikk Han noen
takk. Ja, gjennor'_ munnen, men
.
.
Ikke
gjennom
gjerningene, hvel'ken fra Hans tjenere, biskop og
prester, eller rettsvesen leg myndigheter.)
Nei, alle handlet som den

le landet stått sterkt. Et lysen:le demokratisk eksempel. Men
både kr~stendommen og demokrati ble sveket med dets ulykkelige fØlger. Slom mennesket sår
skal det også høste.
Med dette sender jeg alle
rettssvekne kvinner og menn mine beste Ønsker for 1956.
Fhv. statstjenestemann.

-

Det er havren som greier

seg best i ensidig kornavl.
- Tito er heime att etter besØket i Egypt.
-

Sverige

yter som lån 32

"'U5 """l\.!UCllHt:1 U:l
ug IranSK- reta det norske folks int.ermennene startet sin invaesser. AI legge noen annen
inne. Flere beundrere satte kursen over hamet at en sangerinne SOm har passert 60
sjon, Og de __ tyskerne ,-hensikt i det er helt utilvet for å være til stede ved begivenheten.
år, har formådd å samle millioner av lytkommer til å bruke denne
børlig, det 'er helt ubegrunDermed skulle det være slutt med offenttere rundt i verden samme kveld, og ennå
erobringsretten, og vi har in- net. _ Jeg skulle nok stillet
lig opptreden. Det er ikke tall på alle de
mer overveldende blir det at hennes stemgen ting å stå imot .med.
meg på en helt annen måte,
henvendelser Kirsten Flagstad (enken etme fremdeles klinger like storartet og uanJeg mener det var både en hvis det hadde, vært maktter NS-mannen Henry. Johansen) har fått
strengt.
rett og en plikt, å gj Øre det
syke jeg var ledet av.
jeg gjorde, det var ikke på
Den forsinkede mobil'isering
'\IVVVVVV\,"'VV\"I\I\.'\I\i"/vvVVVV\,NVVVVV\/'-'vvVV\I\,,,/vvvVVV\,'''vvvvvvvv",vV"VVV,,"'VV,/,- noen måte vår hensikt å gjøsom
ble satt i gang, viser
(Robert K. Patterson).
H
d
å
re et statskupp regjerin« vor an ser n dere i Gehvor
stor forvirringen var.
Vi har fremdeles «en gruppe neralstaben på si tuasj onen ?» gen var vekk, vi ringte tJil
S1:ottet og .fikkl opplyst, at Der slenger utenriksministeav :folket som er berøvet sine
«Tja. Tjru. Tja.»
kronprinsparet var reist til ren ut en likegyldig bemerkrettigheter» her i landet. Vi har
På den måten var de, SveI1ige - vi forsØkte forgje- ning om IJ,l.minneUg. mobHi«Farmand» hadde 10. desember fremdeles politiske fanger i NorfØlgende sannhetsord:
ge, et lOVlig nasjonalt parti som lammet, paralysert ovenfra ves å. få forbindelse med serinPo". Generalstaben sen«Friheten er som en sandsekk. er forbudt, og en stor mmodmyndighetene - - også de der ut en stille mObilisering,
allesammen. Er det et hull et sted, renner tet! som mere eUer mindre er
- hva er det for noe? Mobili8. april om aftenen da j e.g militære myndigheter ."anden
ut etter hvert. H'Vl'S en satt utenfor samfunnet.
.,
Jeg mener at det både var sere midt oppe i fienden, en
gruppe av folket berøves sine
Men det kan ikke sees at Far- reiste hj em, så jeg offisererettigheter, vil fØr eller senere mand har gjort noe, eller tenkt ne gå t'il Militære Samfund, en rett og en plikt å handle mobilisering etter at fienden
alle grupper miste dem. All fri-- å gjøre noe for å tette igjen de skulle høre et foredrag om so.m jeg gjorde unde'r de for- har besatt storpa,rten av
landet. Det hadde ingen anheten vil renne ut.»
«dette hullet i sandsekken».
det antikke Rom.:K:ongen var hold som forelå, og uten å
nen hensikt enn å øke ulykogså der ... Jeg nevner disse være forberedt på! noe som
kene, å drepe mennesker,
ting for å vite hvordan hele helst vis; fem av de ministre
ødelegge verdier.
vårt samfunn var demorali- jeg satte opp var utenfor
«Eidsvold» og «Norge» gikk
sert, paralysert i det øye~ Oslo, to av dem var det usiktil
bunns med 4-500 mann
Forts. fra side 1
det hersket ingen tvil ... En- blikk hele vå.rt folks eksi- kert om vi overhodet kunne
sjoU; inn li landet, det står
.
uten noen som helst .militær
r
hver som hadde noen mili- stens stod på spill. I det øye- få tak i. Hvoslef i Finnland
tydelig i Reynauds memoa- tær forståelse måtte være bUkk da enhver som hadde og Lie i Finnmark. Det hele hensikt,. Det var 45 år gamle
rer, o.m at det ende1ige mål
f b
krigsskip, som man i 20-30
en militær hjerne måtte for- var ul oreredt. det var en
varr malmgruvene, de skulle klar over hva som foresto ål' hadde sagt var likkistet
utse at i morgen er de en- improvisert regjeri'nigskomhelt inn i Sverige - besette vi sendte ut et flyveblad med
misjon som vi forsØkte å. og som virkelig ble det. - Stavanger,
Bergen, k
gelske og fransk,e ekspediO
å
..
l ? Om
S ola,
rav om dannelsen aven ny
stable på. benene som en motg s regJermgen se V. :
Trondheim, Narvik, Kirkenes
"
sj onskorps :i land... og så
kl
k . g og
regJermg, jeg pekte på en
vekt mot okkupasJ'onsmalr - morgenen er. ære
rI,
sitter man utover kvelden og
.
og marsjere inn i ,Sverige. Nasjonal Samlings regjering,
t
utpå ettermiddagen ville den
pl1ater.
en.
Det var de allliertes plan, om det var kanskje en selvoverha fred. Det fre.mgår jo av
Jeg hadde sagt det til offiDet var dette so mlå meg
vurdering og li og for sig
de trykte dokumenter. Det
serene mange ganger: «Her på hjertet, det var en. fullkanSkje ikke riktig, _ men
var det samme vanvidd, den
sitter dere og se r på ver- stendig nødhjelpaksjon.
alle de beste menn i landet
samme opplØsning som grep
densbegli,venhetene
akkurat I Hvordan ,kunne dette være
jeg hadde snakket med had- so.m på 'en kino der dere selv noen fordel for meg? Hva i hele nasjonen.)

Hamar. Det har neppe noensinne forekom-

Så sandt som
det er sagt

SN
O

mill. kr. til utbyggingen av Nea.
- Oslo: Studentbyen på Sogn
skal utbygges til 1200 hybler.
,'- Danmark har nektet visum
til en «demOkratisk» ungdomsubarmhjertige medtjener, kastet k!ongress.
fredelige mennesker i fengsler
uten
og konsentrasjol10 1eirer
hensyn til uskyldig,-' barn, syke
og gamle. Alt er jo så velkjent
Het er med menneskene
at en ikke behøver å repetere.
som med stjernene, der
I dag, snart 11 år etter frifinn.es selvlysende legemer
gjøringen» sitt~r fremdeles flere
politiske fani!er inne, En a,-: dem som gir kraft og solltil allminister Axel Stang, stelte med
dre.
idrett og r rbeidstjeneste, med
BjØrn BjØrnson.
rydding av jord og bygging
av veier i d.e vanskelige okkupasjonsår. Men hans største forbrytelse var vel at han fØr kriHvorfor hopper brudgomgen hadde vært en venn av konmen av?
gefamilien.
Tenk 10m landets styrende i
At en brudgom en gang imel1945 hadde bØyd sine kne for lom får betenkeligheter og hopGud -Og takket for Hans nåde og per av like fØ,r han skal trekkes
miskunnhet og sagt at nå skal til alteret, hØ,rer til den risiko
v~ alle arbeide sammen i fred en brud må ta, men i de seneog forståelse for å lege alle sår re år er det blitt litt for mansom krigen hadde skapt? Noto- ge avhoppere i USA, og vitenriske forbrytere, enten de hØrte skapen har forsØkt statistisk å
hjemme på den ene eller andre bringe klarhet i problemet. Av
sliden, ,skulle selvsagt vært stilt 5200 avhoppere som har sveket
for retten og dømt etter sine sitt ekteskapslØfte så å si på opp_
gjerninger.
lØps-siden Og som naturligvis har
Hvilke uhyre verdier ville da måttet svi for det ved påfølgenvært spart! f/Or Norge økonom- de skadeserstatning; til den beisk og moralsk? Tror noen da at svekne brud, er det oppgitt fØlNorge i dag nærmest ville være gende grunner:
på inflasjonens rand? Sikkert 1) Hun var sjalu og viste tenikke. Moralsk og Økonomisk vildenser til å ville utøve eiendomsrett over mannen.
I
2) Hun ville dirig'ere og dominere.
4) Hun flirtet med andre.
5) Hun var egoistisk.
6) Hun baktalte sin neste, fØrst
nen som kommer i hu
og fremst sine venninner.
hva mennesket er, kan
7) Hun sløste med penger og
ikke bli skuff'et over noe
laget klattegjeld.
8) Hun hadde smak for sterke
som hen.der.
saker.
Epiktet.
9) Hun elsket å lage scener.
10) Hun var altfor romantisk.

tidligere hadde debutert som operasanger-

Visdom

9.

I

Velferdsstaten

Embetsverket vokser og
vokser, det ser helst ut til at
det formerer seg ved knoppByråsjef Kristian
skyting.
Bloch er utnevnt til ny ekspedisjonssjef) L deU nye em;betsverk ved statsministerens
kontor. Som sosialØkonomisk
ekspedisjonssjef! er Arnfinn
Guldvog utnevnt og som ekspedisjonssjef for den sikkerhetspolitiske avdeling Andreas Andersen. Pressekretær
Ola v Solumsmoen er utnevnt
til statssekretær, og høyesterettsadvokat Tholv E. Rypsdal
og!
elæpedisjonssjef
Karl
Skjerdal til departementsråder i henholdsvis justisdepartementet og industridepartementet.

----------------~

d.e bare truk~et på, ISkulderen overfor den truende fare
og skjØvet den vekk hva
kunne man gjøre? Men dette
flyveblad hadde ikke noe
med regjeringsdannelsen 9.
april å gj Øre. Det var bare et
krav so.m vi tidligere hadde
fremsatt, fremkalt av den
stadig mere tilspissede situasjon.
Jeg vil så nØdig tale vondt
om mine tidltigere kolleger i
Generalstaben, men det jeg
vil fortelle belyser jo saken.
Da jeg gikk hjem fra kontoret 8. april, møtte jeg en avdeUnngssj ef i iGene~a[staben.
Han skulle hj em for å spise
middag, akkurat som på en
vanl\i.g arbeidsdag. Jeg spur-

te

ikke er med.» I et par foredrag i Militære Samfund
hadde jeg forsØkt å vekke
dem opp _ få dem til å forstå at det de drev med bare

all verden, hvilken fordel
skulle jeg ha av å stille meg
i bresjen Og ta på meg <lette
arbeidet? Når en skute hclder på å gå under i bren-

var UVirkelighet og papir at de ti fØrste rekke var ansvarlige for det som kom til
å skje.
Da jeg reiste hjem o.m attenen den 8. april, kjørte jeg
sammen med en stortingsmann, og det var det samme
prat, sam.me uvir~elige tale.
Det var akkurat som det ikke

ningen springer den første,
den beste til som mener seg
å greie det og tar styret i sista øyebMkk når skipperen
'og losen er borte. Noe annet
var det ikke.
heder,
hvilken
Hvilken
maktsyke skulle det bety,
det var j o bare å pålegge seg
vanskeligheter i enhver henseende.
Jeg var ute i byen og så på
stemningen - det som vakte slik munterhet her i salen da det ble nevnt. Meh
jeg hadde interesse av selv å
se hvordan det så ut i byen,

Tenk det 1
Norge har enerkjent
Østerrikes nØytralitet.
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