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Vi har hatt rett· rilenfortidlig U 5 A' 5 O V E R GRE P M OT
«Fl EN DTLIG» PRIV ATEI EDOM

Som vi meddeler på annet sted i dagens avis, har
Den Ungeuropeiske Arbeidskrets hatt et arbeidsmøte
i Coburg, hvor blandt andre franskmannen Henri
Lebre talte. Han sa blandt annet:

Foruten Knut Hamsun arbeider fremdeles Richard
Strauss, Franz Lehar og jlndre stormenn for den
amerikanske statskassen
Lavt regnet er det beslaglagt verdier for ca. 2 milliarder kr.
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Vår store allierte USA betrakter som bekjent nordmannen Knut Hamsun og også noen få andre norske
enkeltpersoner som krigførende stater' og har beslaglagt deres tilgodehavender m.v. i statene som «fiendtlig e,iendom»». Det er naturligvis et klart rettsbrudd og det er en skam at den norske stat ikke har
sørget for å ta seg av denne sak på en skikkelig
måte. Det er bare stortingsmann Sverre Løberg, den
meget allsidige, som forsøkte å lage seg en plattform
på å ta seg av den forfUlgte Hamsun sak etter først
selv å ha vært en av de fremste i forfølgelsen både
av Hamsun og hans meningsfeller. Det er jo utr'olig
hva en kan prestere i norsk politikk av dag! Som
takk for den edle innsats, som naturligvis ikke har
'fØn til-noo. wm heist,. er ·Løberg blitt ,b.eiet QPP med
tekst og bilder i blade,t i«Segelfoss Tidende», som
er så «kulturelt» at det til og med kan sluke en
Sverre LØberg. Ellers er spørsmålet om «fiendtlig
eiendom» i USA noe som beskjeftiger mange. I vår
svenske kOlle'ga «Fria Ord» skriver merket H. M. P.
følgende interessante artikkel om spØrsmålet:

ET SORGENS MINNE

24. OKTOBER 1945:

«Hugget i Knut Alfsøns panne
var et hugg i Norges hjerte - - - »

USA har som kjent utnevnt Hg mindre spørsmål om poUseg til det tyske folks spesielle tikk enn om religion.
beskytter og venn helt fra
Bonnrepublikkens
Wirtschaftswunderland er jo stort
den kalde krigen begynte for sett skapt av Amerika, fra beca. 10 år siden. Det tyske folk gynnelsen av grunnlagt på et
- iallfall den del av det som fundament av dOllarkapital,
har den fordel å være med- etter at den ,tyske markvaluborgere i Bonnrepublikken - taen var blitt nedskrevet til
har også i årenes lØp lært seg en liten brøkdel av sin fØrå se opp til Det Hvite Hus, krigsverdi. De gj ennom krigsState Departement og Penta- og nederlags-katastrofen lusgon som et av forsynet spesi- fattige tyskere hadde ikke
elt utsett redskap til å vareta
den tyske nasj ons interesser i
denne sØrgelige verden. At også den gamle forbundskansler
Konrad Adenauer er en, omenn mere lokalbetont, representant for det amerikanske
forsyn har vesttyskerne likeledes med from overbevisning
avfunnet seg med, og derfor
avholdt seg fra å Øve noen
slags kritikk mot ham. En
har på sine hold dadlet denne vesttyske autoritetsdyrkelse og pekt på den som bevis
på hvor lite det tyske folk
trass i de vestalliertes omskoleringsanstrengelser og demokra tiske anskuelsesundervisning har formådd å tilegne
ekte demokratiske dyder
manerer, men alle slike be- arbeider post mortem som Knut
brleidlell~er må i bunn og grunn Hamsun og Frantz Lehar fOr den
som urettferdige og amerikanske statskasse - de er
meningsløse. Her er det nemalle USA's «fienden).
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Jeg tør si at det første mØte forløp uvanlig nok, for jeg
behØvet ikke å reise til Tyskland - tyskerne kom til oss'
- og til og med uten å være
innbudt. Dertil var det litt
vanskelig å underholde seg
med dem, for dengang gikk
det temmelig hØyrøstet for
seg mellom Belfort og Dunkirchen.
(Forts. s. 8~
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LØSSALG 65 ØRE
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Jeg har kjent tyskerne i
snart 45 år nå, Som student
i historie og filosofi ved Sorbonne var jeg hurtig blitt
fortrolig med det tyske tankegods. Jeg manglet bare det
personlige bekjentskap med
de tyske mennesker.
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Nr. 32. -

Fastslo franskmannen professor Henri Lebre
i sin tale ved stevnet i Coburg

.....

-Ogsd grev Danilo jObber idag
for USA

mange illUSjoner igjen her i
verden, men da i nØdens
stund marshallhj elpens dollarmillioner begynte å regne
ned over dem, nølte de ikke
med å skaffe seg en hel haug
med nye illuSl;oner til erstatning for de tapte. Den fØrste
av disse illUSjoner var å betrakte den amerikanske livredningsaksj onen som et bevis på amerikansk generØsitet
og til og med anger. Den annen var å betrakte USA som
Gods own country og regjeringen i Washington som Vårherres generalagent på jorden, særlig når det gjaldt alle slags politiske, Økonomiske
og tekniske anliggender. Derfra var jo ikke skrittet langt
til selv i forbundskansler
Adenauer, vesttysk regjeringssjef av USA's nåde, å se
en av det amerikanske forsyn
særskilt u tvalgt og med
ekstraordinære egenskaper og
fullmakter utrustet garant
for det tyske folks lykke og
fremgang.

*

stort sett har denne tyske
kulsviertro på USA, Eisenhower og hans forbundskansler i Bonn holdt seg. gjennom årene, tiltross for at
mange skuffelser har satt den
på hard prøve. Til de største
av disse skuffelser får en vel
regne at USA fremdeles 14 år
etter krigens avslutning ikke
(Forts. s. 6).
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, Oberstinne Smith-Kielland

dabb'l~ltmorål

1

Hans arbeide for politiske
flyktninger er meget prisverdig. Det ser ut til at han i denne henseende vil etterape
Quisling og sin store far. Men
han er ikke konsekvent. Først
roper han hurra for den røde
hær, som trenger frem i Europa og Asia. Deretter vil han
hjelpe dem, som flykter for
denne hær. Men han innlater
seg på enda mere inkonsekvente handlinger. På samme
tid som han søker å støtte
politiske minoriteter i andre
land, søker han av all makt
å skade d~ politisk forfulgte
her hjemme. Det er tydelig at
han bare søker verdens ære."
O" den vil han nok få Men
h~ordan vil han forsya~'e sin
handlemåte for Guds domstol?

Da flyene kom over her 9.
april sa han:
Regjeringen har sagt at
Norge er nøytralt. Vi må være nØytrale. Norge kan ikke
slåss. Han var NiS, som Jens
BjØrneboes major. Obersten
var urokkelig for Nasjonal
Samling - også i nederlagets
stund.

*

Hva mente Deres mann,
oberst Smith-KiellaI1d om
Norges forsvar?
_ Han sa at det ikke var
brukbart! Det hadde han
konstatert ved den siste manøyer han ledet.
Obersten hadde daglig for
sine øyne en innskrift som
finnes i huset:
Sannheten er lysets gudinne som sitter ved Vår Her- ,
res side.
2
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,arbeidet i Jugoslavia og
Tyskland, er villig til· ~ .be, '.
tok med seg dette «tipset
tale erstatning til «nazismens
med hårklipping» hjem,
ofre» som det heter, og det vil
og anbefalte pøbelstreken
vel stilne litt med helsen mot
anvendt SOIll terror mot
tyskerne i den norske presse
norske kvinner. Kordmen- hvis England vil. I en av
nene hadde ingen føling
Aftenpostens kronikker - jeg
med
jugoslaverne under
husker ikke tittelen lenger krigen, den kom først etsto det at hvis tyskerne bare
ter krigen - og nu er det
betaler erstatningene vil man
bare
velstanden.)
søke å oppta vennsl{apelige
forbikndelser.o~ nH
lan vil da let- 6. Etter krigen oppkastet entere unne f11gl. ar man hørt
gelskmennene seg som akmaken til usmakelighet ? Våre
torer her i landet - akto!'
forretningsfolk har såvisst iki min sak opptrådte i enke hatt noen skrupler eller nogelsk uniform i retten. På
en vanskeligheter med «å tilAkershus huserte en engi» i sin iver eller å skaffe seg
gelsk major.
tys~e agenturpr.
.
7.
Fremskyndet til fortsatt
l'Ioen enkelte llors~e sknbhets også i årene etter krilere har hatt, ~et sa ~I.·ave~t
gen. RusselI - lord of Limed tyskernes Sjel, de k.m hverpools bøker kan sta
kesom ik~e rikti? stol~ ~å tysk
som eksempler på en heidemokratI og fredsvIlJe. De
ser
av første klasse, en av
fantaserer .om at krigeren og
Vansittarts arvtagere.
hevneren lIgger der latent og
bare venter på en anledning
Da engelskmennene kom
til å slå til. Særlig er preus- hit til landet etter den tyske
serne skumle. Slik kan dårlig kapitulasjon, overtok de samsamvittighet ytre seg.
tidig okkupasjonen. De overEr det nu bare Tyskland tok også naturligvis all tysk
som har forbrutt seg? Hva eiendom, våpen, matvarelagre
med England og Frankrike? etc., etc., og de hadde anledNår akter de å gjøre opp for ning Lil å blande seg inn i forden skade de har påført vårt hold som nevnt i pkt. 6., men
land. og spesielt NS-folket, di- de forsømte å mane til 111el1rekLe og indirekte?
neskelig fremferd mot NS og
Vi kan jo nevne endel til- å stagge de gemytter som de
ialepunkter:
ved sin løgnpropaganda hadde
oppviglet. Englands skyld
1. Krenkelse av vår integritet
før 1940 og de følgende år. for de tilstander av vanære og
rettsløshet som ble påført NS2." :lnttig,e.rt,,:;r.y..sklan«:.-~tiL-aft , ~~;~~ffbt"(ffl~ifl<s'

Vi ser på veggene, hvor
det henger nasjonalgallerimalerier av hennes i ung alder dØde sØnn Einar. Disse
skj Ønne billeder går efter
in tervj uerens
usakkyndige
skjØnn utenpå Munch! Man
må betages av denne skatt på
Holtane. Ellers har jo oberstinnen andre vellykkede og
velanbragte barn, f. eks. hoffJådåren pr. Steinkjer
sjef, m.m. Ingv. Smith-Kiel11/10 Hl59.
land.
Hun ville gi stedet til TjØR. Sandstad.
mØ Kommune som et minne
om henne og obersten. Hun
ville ikke glemme 1945. Men
«Det krigerske
hun ville gjøre noe godt mot
Tyskland»
barna til dem som ikke visste
bedre. Vi hØrte således oberstog jødene
innens siste vilje forsåvidt,
Redaksjonen sees å ha innskjØnt vi var klar over at hun
ledet
min artikkel om ovenkanskj e kom til å overleve
nevnte
tema med en illustraoss.
sjon som viser at jØdene i
Møtte De ellers noen som er Lendon antesiperte den en-:
e dt o . ?
gelske krigserklæring i 1939,'
v r Ja mldnn~ds.
- t d.
og således var delaktige i den
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eg synes ær 19 a l e a
rna av seg ol a o l. e ere av I man kan bebreide jødene
Norge - sa ma Jeg nevne
.. .
dikteren Obstfelder
denne mnstillm g . etter den
R
hk"
bl overlast de led l Tyskland,
ver gang an om mn e
'k
'kk o t
t'
det stilt. Det ble ikke stilt men øns er l . e a .a par l
for noen av partene l denne
når Nils Kj ær og Gunnar kontrovers, som heldigvis ik.Heiberg kom. Hadde jeg ikke ke har noen betydning for
hatt min vidunderlige mann, oss.
F. K.
kunne j eg blitt en vandrer
med Obs t feI der!
Men ~eg fant balansen på Nonlpolen var hun i st,)l'
hesteryggen og hun viser meg , . ." r y ' c
.
'd d l' 0'11 d f
.
"l1lcka b I dL-n anlednmg. Hun
e t VI un er 19 l e e ra sme
d
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had e proiessor ,rns Sarp,
b
d
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rag ers1 11 hes pa en
tilbords. Ran var en stor
oberstens fullblods.
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clamv-Mons, SIer hun.
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4.
toppen i Norge - med hoff
Ved «frigjØringen» 1945 kom
og stab og vet hvem er hvem! lensmannsdrengen og beg:iær-
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En dag i denne sommeren
som ikke vil slutte gikk jeg
med min veiviser, banksjef
Heimbeck til den torneroseaktige
eiendom
Holtane,
Tjømø for å hilse på
oberstinne Ragnhild Johanne
Smith-Kielland fØdt Duborgh,
som fyller 90 år den 30. oktober.
Utenfor huset stod en vitlunderlig kanskje oldnorsk
blomst. Den levet og frydet
seg blandt ukrutt. Slik som
noen gj enlevende adelige må.
Bare ett eneste ,blikk på
denne stridsdyktige dame
kunne overbevise intervjueren om at her behØvet man
ikke stable objektet åndelig
talt på benene for i det hele
tatt å kunne present:;re jubilanten så noenlunde for leserne - hva som tiest skjer i
pressen ved slike anledninger. ' - Nei, overfor. den:'1e remarkable olympier var det
journalisten som ikke et øyeblikk måtte senke sin gard -for ikke å sakke akterut
dansen!
Tankens klarhet lynte i
øynene da hun stillet det avgjØ'rende spØrsmål: Er d u i
balanse?
Balansen -- sa hun - l-mnne bare innØves på hesteryggen!
Hun hadde lært den der,
men fremfor alt hennes elskede mann, den olympiske
rytter, oberst Ingvald SmithKielland. Jeg så en premie
blandt andre, en statue aven
hest i SØlv. Den var så stor
som en foxterrier.
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«commandos», sen, skal nevnes Sylvia Salvesen med sin bok: «Tilgi men
spesielt beregnet på å påføre ikke bare okkllpa- glem ikke». Den er skrevet på
sjonsmakten, men også engelsk og ovennevn1e HusseIl
~S-folk og tyskernes VCl1- skrev forordet. Disse bøkene
har bare' denne ene misjon, å
neI' skade og død,
(Commandogruppene ble diskriminere tyskerne og jalært opp igangsteryrket, panerne' i verdens øyne, og da
ble fortrolig med spreng- er nazismen -- med onndi;;,stoffer, sjofle knep og lede løgner og overdriYPlsel'
kniv, de lærte å drepe lyd- - god å bruke som påskudd.
løst. Motstanderen skulle Det er ikke så enkelt i dag ~l
drepes, ikke bare uskade- starte en krig for å få has på
liif"jøres som efter den sine konkurrenter på verdensmarkedet.
klassiske krigs regler.)
«Farmand» hadde den 29.
Organisert løgnpropagan\l1OV. 1958 en artikkel: «Vokt
daen mot NS og for å skafDem for Judas-bukkene». Dei
fe splid innen vårt folle
heter i denne blant annet:
te den pensjonerte obersts 5. Gitt de norske som dro til
«De store amerikanske slakvåben. Han skulle ha 1,500.England impulser med
terier er blitt automatisert og
kroner i bot for «landssvik'>.
hensyn t il hvorledes de
personalet redusert, men det er
Har du ikke noe penger i anskulle fare frem mot NS
en nøkkel-«mann» som gjør
nen etasje sa obersten, sa vi
og tyskersympatisører.
sin jobb på samme måte som
kan få dette menneske ut.
(For å bevise denne påfor 50 år siden, et firbent dyr
stand skal nevnes framfer-I
med en malerisk titel: «Judasden mot de kvinner som
Hun sier om Knut Hamsun,
bukken», skriver Howard Bufhadde omgang med tyskersom opplevet noe lignende:
fet i «Human Events».
ne - å klippe av dem håDu kunde dvele
Den blir kalt «Jud'as-bukret. Denne råskapen ble
• Du kunde falde i staver.
ken» fordi den leder lammene
først praktisert av Titos
De røde jern kunde du bevare.
og fårene fra sauegrinden utenkommunistiske bander i
for inn til slaktning. Sauene,
Jugoslavia. Ifølge generalDette ord bevare inspirerte
tett sammenpresset, følger ham
feltmarskalk Mannerheims
henne til å si: Jeg er beblindt, tåpelig, tillitsfullt m~moarer hadde England
geistret for Anders Hafskjold
selv om de kommer i panikk
sammen med Sovjet en
som har vært her på Holtane.
når de lukter blod efter hvert
finger med i spillet da Jusom de nærmer seg slaktebengoslavias tyskvennlige reJeg er i bund og grund et
ken.
gjering og konge ble forupolitisk og diplomatisk menMen da er det for sent. Når
drevet ved et kupp. Det var
neske, men om nutiden vil jeg
han har ført hjorden så langt,
dette kupp bl. a. som ga
si: «Hukommelsestap» og lØgn
vender Judas-bukken, og overtyskerne grunn til å marer tvillinger, sa oberstinne
later fårene til sin skjebne.
sjere inn i Russland.
(FortJ Il. 7).
Smith-Kielland.
A. L.
Englands Secret Service
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Oberst Smith-Kielland Ho
sendt av forsvarsminister Georg stang til Belgien for å
studere festninger.
Obersten kom ikke inn mEd
de belgiske militære sjefer,
fordi. Norges status dengang
var slik at den svenske representant
grev
Wrangell
kunne hindre Smith-Kielland
i' fl. få de rette forbinneiser.
Da sa Georg Stang, Norges
hittil uovertrufne forsvarsminister: «Du skal få tre
01:-1, vs ordener i lommen - så
f<:\r du hjelp». Slik hjalp han
Ingvald til å skaffe ,Norge
forsvar, blandt annet Oscarsborg, sier fruen.

*

Da Nansen kom tilbake fm
Lørdag 24. oktober 1959
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Deatsche HaDeleiskammer
~

i. Nerwagen

Dom.m.en i Idunsaken bis tan d

I

Statuttene for Handelskamti sivilisasjonens død
meret bes~er i § 5: ordinært,
'
000 MELSOM. ansvarlig
, rileciUemaskap. mllsøkes. "ktittllg,' Den rettsfieJ:ldtlig~ og inhu- stand til fienden å
AL:EXANllER: 'LANGE'; ,
ok"goåid'ehneli~f skjer ved' sifu- mane tendens i Oslo byretts gjøre!
pelt stemmeflertall i styret - - dom mot frontkjemperbarna
Jeg skulle anta at ingen forfulgt
NS-mann i Norge i dag
dominerer selv om det er tatt
Fortsatt medlemsfortegnelse :
,
er så brutalisert at han ville
Gaden & LaJ.'sen AlS, Auooge- forbehold i domsbegrunnelsen
stemme m o't at barn etter
schiift, Kongens gt. 16, Trond- konfererer således disse ne- skutte drapsmenn av f. eks.
heim.
denfor siterte linjer fra dom- den myrdede og røvede Knut
GarilJls Agentur, Grønlailld 4, men som bare ånder av tilsi- Knutson F i ane skulle få
Knut Hamsuns gjenferd spøker fremdeles i hjertene på
desettelse av klare kontrakter
humanitær hjelp. Jeg vet at
alle dem som har den svarteste, samvittighet, for merkelig O~. Gasmann Ubersee-Agentu- og forskriveIser, av rett, rimeenken Alvilde Knutson Fiane
nok er det også disse mennesker som har det største behev ren, boks 14, Skien.
lig~e.t, sunn san.s, alt ut fra en ikke ville motsette seg dette.
Sam Gasmann Engroslager AlS p~htIsk e?sret!mg som etter
Disse poliser ble tegnet med
for å pynte seg med lånte fjær fra dikterhøvdingen. EHer, M
f kt
a en
Storgt
12 mm menmg mtet har med
en
ekstra klausul om deres
· l'kk"
k
l'
f
d
h
I
t
anu
a.
urw
r
,
"
.
.
.
.
"
d e t er k ans k Je
e sa mer elg, or e ar ve noen emrum Osloo.
v~rkehg
dommerg]ermng a
uangripelighet hos Idun efter
å skJ'ule der f.orstand og anstendighet skulde ha holdt til.
Ld,
men. . bare smaker l av fedrenes død. Idun protesterte
,0'1e G'lb
1 o,
e erwar,en , storgt' Kjøre,
.
Og sa" opplever en da de mange underlige krumspring som
Ol
odlUm pohtJcum og annu er- ikke ved opphøret av den ty15, S o.
.
d' k
ltf k
. & Ma.l'tens AlS , eT'
gjøres av de, mange små narrer for å få hØvdingens store
Gl11
xtil- mg av. e J sa I)en opp ysbea, - ske okkupasjon. De små po.
, , ta og JUss. ommen ygger liser skulle først uthetales ved
dikterImppe til å passe.
agentmren, KIrkegt. 14 / 18, v. 2,121 dog formelt på Eidsivating.
Naturligvis måtte det bli strid og spetakkel omkring Ma- 213, Oslo.
.
Til Oslo byretts ros skal sies barnas fylte 1R år. Er en slik
Gilstad & Co. AlS, Elsenwaren, at dl'n skriver at saken er tvil- utbetaling støtte - militær og
rie Hamsuns bok «Under gullregnen», hvor hun forteller Dronningens gt. 20/22, Tr.heim. som! Dette, er en ansiktsløft- rettsstridig støtte -~ til fienden så mange år efter okku.om Knut Hamsuns siste år. For samvittigheten er vond
T. GiverbJolt-Hanssen, Textilning av retten!
pasjonen?
å dØyve og kan måles direkte ut av reaKsjonen på denne agenturen, Kil'kegt. 7, Oslo.
Men Oslo Byrett ved domStrider en slik avtale mot
Knut
Gjems,
Textilagenturen,
mer Reidar Friis Bllll bemerbok. Heldigvis kan en konstatere, at det på kulturfr'onten
ærbarhet?
Jeg antar at den er
postbOks 2247, Oslo.
ker i en - efter min mening menneskelig meget forsvarlig,
også finnes hederlige folk som ærlig og oppriktig synes il
brutal underkjennelse av og at det er en uanstendighet
skamme seg over urettens år. Vi nevner Hans Heibergs ut.
det
tidligere, av Genferkorset som vil kosle mer enn den
taleise i kringkastingen om at «her er en ~dikter og et men· andre utilgivelig som hendte.
beskyttede humanitære arbeid smaker, å annnIere en slik avneske skiIdre,t aven dikter og et menneske. Det er så levende Nei, han benytter det hele til under krig:
tale! Jeg har - tross alt .og enkelt og gripende gjort at leseren aldri vil kunne glemme et angrep på _ Marie Hamsun!
den
tillit til den sunne fornuft
«Både Frontkjemperkontoret
, det. Hun har greid å reise Knut Hamsun eg seg selvet gri- Hun var nemlig «det innog Noreger og Idun måtte være og skjønn - ' all dømmende
klar over at de inngikk en retts- virksomhets fundament - i
pende ettermæle i Under gullregnen». Og vi nevner Jon skrevne NS.medlem», mens
stridig
rettshandeL Retten kan rikets høyeste domstol - at
Kjojens anmeldelse i «Vårt Land», som han slutter med føl. Knut Hamsun bare ofte «gikk
således slutte sig til det som ble den vil underkjenne i eftertangende bemeJ."kelsesverdige ord: «Det blir ikke mulig å stille med Quislings merke, et stort
uttalt i domsgrunnene i Eid-\ kens mildnende innflytelse
seg likegyldig til denne b~ken, det er heller ikke, mulig å Olavskors». Og så spør da den
sivating Lagmannsretts dom av slike menneskefiendtlige dom27. mars 1946 i sak mot Bjørn mer, som skaper et barbari i
legge den bort før den er lest til endes, - og når man er bega-vede Odd Eidem om det
Noreger:
«Det må visstnok an- samfunnet, kanskje verre enn
ferdig med den; oppdager en at den har vakt fØlelser som var Marie Hamsun som var
sees på det rene at Fr-ontkjem- det man ville bekjempe i an
dirrer og uJ."oer».
«ansvarlig før sin .oldings na.
perkontoret vesentlig eller ute- den innbildte egenrettferdigI boken avslører fru Hamsun .også ubarmhjertig etter. sjonale tragedie?» Med andre
lukkende ytte
bidrag
eller på het ....
.-_
.._" -til '--,,*
""""''''''''''1ri'lgs:op:pgjørets kyniske og 'fO'i'I__yede('6l'li~tt_t;-;:~t'tt1iii{tC)r:t·trrå~;6'\k"d~hsfu--;;tclikti!rty1S1e ' annen ,~åte
tok sig ,av sareae
frontkjempere eller frontkjemHvis Frontkjemperkontorets
teller løm det som førte til at hun og hennes mann ble revet søm beundres øver en hel ver.
peres pårørende eller efterlatte, kontrakter om livspoliser med
fra hverandre i fem lange år. Hun beretter øm hvørledes den ikke selv var istand til å
men retten anser det klart at ,det ikke protesterende Idun
hun ble slept fra f'engslet hvor hun var innesperret inn til prestere en original tanke .og
det var en bistand til selve skal annuleres ut fra den tanpsykiateren som skulde «mentalundersØke» Knut Hamsun, et originalt livssyn, men måt·
frontkjemperinstitusjonen,
og kegang at da kontoret er rettsdermed en bistand til fienden stridig, så er alt hva det fore.og hvorledes denne under foregivende av at det kunde hjelpe te hente sine ideer hos hu.
av meget vesentlig betydning. tar seg ugyldig - så holder
hennes mann og at det ikke vilde komme uvedkommende før struen!
Det er opplagt at det var av in- dette ikke stikk. De stre~ge
øye eller Øre fikk henne til å berette intime detalje,r fra samNå er det jiø ikke mange
teresse for frontkjemperne at dommere bør kaste et bhkk
livet. Hun gjorde psykiateren oppmerksøm på at hvis som tar en Odd Eidem alvordet fantes en institusjon som ut over alt det godkjente som
i påkommende tilfelle både tok det efter. sigende rettsst.ri~iRe
Hamsun fikk rede på dette, så vilde deres samliv bryte sam- Hg, men det e,r dessverre
sig av dem selv, deres pårør- okkupasJons- eller Qms>lmgmen. Hiøs sin førsvar'er fikk hun senere se det hele mang. mange andre uvitende .og ar·
ende og eventuelle efterlatte.» styre har foretatt seg!
foldiggjørt og tilgjengelig før manges øyne .og hun fikk .også rogante Eidemer i dette land,
Hvor mange av'dette styres
et grunnskudd
motJt'lt
se at det var førevist Knut Hamsun, søm hadde gjørt sine folk søm taler hØylydt øm en l Dette er
.
. T
ak b es tOar som gy Id'Ige,?
h
a t som umamtet, og SIVI Isa- Blant annet utnevnelse av 10
anmerkninger i margen!
kultur de ikke later til å ha toriske fremskritt heter. Støtte
Vi vet ikke hvem søm har. ansvaret før denne skammelige noen del i. Og la det da være til falnes efterlatte er ikke professorer ved Universitetet.
Skulle vi ramse disse godl,jenog utilgivelige råskap, enten det er psykiater'e~ med sitt slått fast at folk av denne ty- støtte til fienden, men lindring te tiltak opp strakk ikke avitil menneskeheten! Det var
«humanistiske» livssyn til erstatning før kristelig anstendig. pe heller ingen re,tt har til å
sen til! Hvordan ble virkelig
ingen bistand til fienden «av
het og mennskekjærlighet, eller lom det er den koleriske, riks. smykke seg med Knut Ham- meget vesentlig betydning». krigsviktig bis tand til tyskeradvokat fra dengang, kjent også i den siste tid fra sine be- suns berømmelse, selv om det Eidsivatings dom og byrettens ne bedømt av domstolene?
Dertil er å svare at slik bimerkelsesverdige, innlegg i saken som frarøvet frontkjemper. jubileres aldri så meget. De dom må være skrevet av folk stand kom overhode ikke for
barna deres penger. Det kan også være det samme, fordi det er såvisst ingen åndelige som hverken vet hva krig el- retten.
Men bistand. til falnes eftersom hendte Marie Hamsun er det samme som på tusen for- landsmenn av Knut Hamsun. ler krigsviktig bistand er. De
synes heller ikke å vite hva latte 18 år efter, det er bistand
skjellige måter hendte, de fleste av dem som falt i klørne Vi er .oppriktig talt heUer ik. anstendighet eller hva et nhytil fienden!
på den grufulle «rettsstat» fra dengang. Når Jøn Køjen sa ke klar over hvilken «kultur- sterisk skjønn over dette forDommer som dekreterer
sIår fast at denne hendelse «bidrar til å førklare . hvorfør ell» innsats det er Odd Eidem hold nødvendigvis må føre til. slikt er bistand til fienden Det er nemlig olJerhode ik- fienden av siviIisasjonen!A. L.
rettSioppgjøret kanskje nettopp i Marie Hamsuns oppfatning har gjort som gir ham den
ke
militær bistand til fienden
ble mer en utØvelse av urettferdighet enn en rettferdig ringeste berettigelse til.å felFARLIG STATSMANN nøD
å betale penger til et frontDen norske presse flomstraff», så kanskje han .også forstår hvørfør det ikke blir og le noen d!Qm øver hverken kjemperkontor, som var el
mer
over :med rosende artik·
aldri kømmer til å bli rø øm disse skjendighe,ter i rettens Knut eller Marie Hamsun. slags substitzztt for Norges
ler
om
general George C.
navn.
Tvertimot synes vi han bør Røde Kors i det å Ilte hjelp til
Marshall,
den ubrukelige offalnes efterlatte. Polisene ble
Men urøer det som hendte i disse år Jøn Køjen, så ~r det gå inn i sitt lønnkammer .og
bl. a. tegnet for midler som fiser som uventet ble gjort til
en søm iallfall ikke uroes log det er Verdens Gangs berømme. speile seg i all sin «nasjønale» efter vitneforklaringene kom USA's militære sjef. Vi har
lige Odd Eidem. Han e,~ bare sint, ikke på det skamlØse i cl, ynkelighet - hvis han tåler fra tilogmed nøytrale hold en noe annen oppfatning av
som skjønte at dette å hjelpe denne herremanns innsats og
sperre Marie Hamsun inne i et fengsel, på dette at en fører sjøkket.
efterlatte intet har med m i l i- skal komme nærmere inn på
henne bak lyset .og missbruker hennes tillit og på alt det :
t æ r, kri g s v i k t i g b i- den i næste nummer.
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BAK KULISSENE:
PARIS
LONDON
MUNCHEN
Bestyrtelse

London

«Herr Chamberlain, den avtale,
som De har truffet med Herr
Hitler i Godesb,erg, er uantagelig
for Frankrike!»
Sir Neville Chamberlain tror
ikke at han hører riktig. Er dette
den samme Daladier som telefonisk anropte ham om hjelp 13. september, mir..isterpresidenten i det
land som for øyeblikket overhodet ikke kan føre noen krig?! Nå,
25. september sitter han rett overfor ham i London og forsikrer i
heftige ordelag at hele det franske folk står bak ham når han
nekter å gå med på enhver avståelse av land fra Tsjekkoslovakia. Dette velter fullstendig
Chamberlains planer, for han vet
og1så nØyaktig hvorfor han flØY til
,.:"::,:."""".
Neville Chamberlain,
Berohtesgaden og til Godesberg:
denne gang uten paraplyen
i hele London finnes det ikke et
bombesikkert dekningsrom og det
s~e rekke tenke på sin egen øys
som finnes av flak er også nesten
~lk~erhet, og han er bestemt på
latterlig. England kan ikke bea gl etter for de tyske krav fordi
gynne noen krig nå i september
hverken England eller Frankrike
1938 - men hvis franskmennene
militært er istand til å gjøre noe
absolutt vil ha den, så skal de ogannet. Det dreier seg for ham ikke
så få lov til å føre den. «Det
om 'å unngå krigen, men om å
forekommer meg viktig at De tilutsette den.
kaller herr Gamelin,» svarer
Chamberlain tilslutt.
*
Neste morgen (26. september)
Daladier er igjen i Paris og den
er generalstabssjefen der. I råd- «sterke mann» er dypt rystet nver
slagningsrommet i Utenriksdepar- det svar som hans holdninO" i Lonternen tet i Downingstreet henger don nå har utløst i hans e;et land.
store kart over Mellol11-Europa, For «hele det franske folb står
over Frankrikes østgrense med på ingen måte bak ham i en krigsMaginotlinjen og den tyske West- politikk, men bare venstrepartiwall, som vestmaktene kaller ene, og nå rører også opposisjo«Siegfriedlinjen». Den har vært nen kraftig på seg. Den vet hvorunder bygging siden 20. juli og nå ledes en kan gjøre inntrykk på
arbeider det nesten 280 000 mann Daladier, og han blir n~cddelt at
på den. Det var allerede skapt ved en av~temning i parlamentet
veldige verker, men arbeidet var vil han få minst 200 stenUTIer mot
ikke ferdig - ' og Gamelin farer seg.
lett hen over det da han med blyOg dette øyeblikk, da den staant en i hånden teoretisk besetter dig vaklende mann er blitt redd
Tyskland. Men så kommer Game- for krigen igjen, utnytter hans
lin til slutten av sitt foredrag og utenriksminister Bonnet, som vet
da reiser det seg et stort problem. med sikkerhet at det for Frank« Vi ville naturligvis være henvist rike ikke finnes noen annen politil en omfattende understøtte1:e tikk enn å gi etter. Han ber den
gjennom britiske tropper ved et engelske sendemann Sir Phipps
slikt foretagende,» bemerker Ga- komme til seg, og Phipps forfølmelin. «Fremfor alt måtte Royal ger nøyaktig den samme politikk
Air Force i 'sterke avdelinger stå som sin premierminister og inn latil disposisjon.»
ter seg ikke på den egenmektige
kurs som Utenriksdepartementet i
engelske mi- London gJ'erne "1'1
. på.
o
H an
. De tilstedeværende
l
• sl°a Inn
lllstre utta ~r s.eg noe ubestemt, og bestyrker Bonnet i hans hensikt å
Chamberlam mnser · klart . at den la den franske sendema nn l. B er _
f
k
l
h
. rans e p an er Jernespmn og lin meddele at Frankrike på inmtet annet .• Han sier høflig at gen måte er så avvisende som det
dessverre ma Storbritannia i før- .
F ort s. s. 8

Nye og positive linjer for fremtiden
Tre vektige resolusjoner fra møtet i Den Ungeuropeiske Arbeidskrets: Om Europaideen, krigsskylden og
gjenforeningen av Tyskland
Vi har tidligere her i bladet omtalt «Den Ungeuropeiske
arbeidskrets» som er en arbeidssamling av sØkende europeere fra en rekke land. De SØker gjennom et slikt samarbeide, å finne frem til grunnlaget for en kommende europeisk samling. I de siste dager av august holdt Ai'beidskretsen et møte i Coburg. Det var tilstede representanter
fra Tyskland, Frankrike, England, Sør-Afrika, Sverige.,
Finnland og Østerrike ialt 350 stykker. Blant foredragsholderne var professor Lebre, Paris, dr. R.iitger Essen,
Stockholm og den tidligere leder av Reichspressestelle der
NS-DAP, S.iindermann, Leoni am Stamberger See. I løpet
av de tre dager møtet varte, ble det også vedtatt tre resolusjone.r, en i tilknytning til hvert av de einner møtet behandlet. Vi gjengir resolusjonene nedenfor:

Nasjonalbevissthet
og Europaide

SN

O

1. På et tidspunkt da verdenspolitikken Igjen umisskjennelig kommer i bevegelse,
må den europeiske situasjon
prinsipielt granskes på ny.
2. Istedenfor en nøktern
betraktning av de faktiske
problemer i det europeiske
samliv hersker fremdeles en
tilstand av meningslØse beskyldninger og diskUSjoner
som
to
verdenskriger
har
etterlatt
oss
som
arv. I virkeligheten finnes
det hverken «skyldige» eller
«uskyldige» europieske nasjoner. Den nødvendige helbredelsesprosess forutsetter at en
gir aykall på overlevde formler om «seirherrer» og «beseirede»
3. Europa er fremdeles idag
den avgjørende bærer av de
hvite folkegruppers verdensinnsats.
Om det fa~tiske
skjebnefellesskap mellom alle
europeiske nasjoner finnes det
etter det som har skjedd i vårt
århundre ingen tvil mere.
4. Det er imidlertid en feiltagelse å tro at Europa av den
grunn må bli en smeltedigel
av de forskjellige nasjoner eller bør bli det: Den europeiske
ide hviler på anerkjenllels,> av
den biologiske, historiske og
kuIt~relle virkelighet. Det finnes ~kke noen begrunnet mots~tnmg mellom nasjonalbeVIssthet og europeerdrnn. Slik
som familiefØlelse og statstroskap hØrer sammen, .slik
krever et forsvarsdyktig Europa en forsonet folkefamilie.
5. Tvangsmessig fremstår
av dette som organisasjonsform for statenes forbund den
ubetingede
anvendelse
av
hjem- og selvbestemmelsesrett
for alle folk som lever i det
europeiske r0!ll' J)en UngeuropeIske Arbeldskrets er overbevist om 'at alle de store inneneuropeiske spørsmål bare
kan og må avgjøres gjennom
rene, uforfalskede folkeavstemninger.
All antinasjonal dogmatikk
Bedrøvet ankomst i London, Daladier (tilv.) er kommet til Croy- tiltross vil Europa befri seg

britiske regjerings side oitte
g~rantiløfte til den polske b stat
gjaldt, som det imellomtiden
har vist seg, bare i vestlig retning. .4.Ilerede 17. september
~ 939, da?~n for den sovjetiske
mnma:sJ I Polen, som på ingen mate ble fulgt aven britisk krigserklæri~g til Sovjetsamveldet, viste det seg at den
?aværende britiske politikk
Ikke tok sikte på å redde det
tappert kjempende
Polen,
men ene og alene på innkretsingen av Tyskland.
3. Skjønt Hitler gjennom sin
ordre av 31. august 1939 midselv gjennom folkenes vilje. dag har påtatt seg angriperens
Her er da i.kke mere plass for byrde, så bør det dog ikke
vilkårlighet og fremmed velde. slik det vanligvis skjer, fortie~
hva som gikk forut for dette
Krigsskyldspørsmålet skritt: Istedenfor, som det var
I tilknytning til punkt 2 i stillet i utsikt, å sende en forforegående
resolusjon, har handler til Berlin, kunngjorde
Den Ungeuropeiske Arbeids- den polske regjering 30. aug.
krets med henblikk på 20-års- 1939.. klo~ken 18 alminnelig
dagen for krigsutbruddet i mobIhsermg en handling
1939 beskjeftiget seg med som allerede i 1914 automatkrigsskyldspørsmålet fra den- isk har virket som utløser av
gang og fastslått at i de frem- krigen.
stillinger som offentliggjøres
4. Det fantes noe som
idag tar man som regel ikke også nesten alltid blir latt ute
hensyn til følgende kjenns- av. betraktning - ennu 2. sepgjerninger:
tember 1939 en reell muli"het
L Det fantes ingen tving- !or .innstilling av krigen. b Det
ende grunn for den da væren- It~henske forslag om våpende polske regjering til å be- stIllstand og en ny konferanse
svare hledkrigstrusler', slik -av,de -eul'Opebke stDl'lD~ter. __ ..
som det skjedde i slutten av med tilslutning av Polen, ble
mars 1939, den i oktober HJ38 denne dag godtatt såvel av
fra tysk ~i?e foreslåtte mode-I d~n .tyske som den franske rerate reVISJon av Versaille- gJermg. Den daværende britraktatens korridor- og Dan- tiske regjering avviste det
zigbestemmelser.
imidlertid og utstedte krigserForts. side 7
2. Det fra den daværende
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don, Londons flyp'lass og mottas av LordJ Halifax (tilh.J Humøret
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synes å stå på null hos alle.

A-yerter i «Folk og Land»

I

Et av ae problem som Europa m å løse fØr det kan bli fred og
samarbeide
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Oberst "Konrad SuneUo:

Den n:orske ungdom er god
Men politikerne?

Betraktninger omkring krigsskyldspørsmålet
Og litt om den dokumentasjon i NATION EUROPA

I

som førte til at bladet ble beslaglagt
Vi har tidligere nevnt at
det

tyske

tidsskrift

«Nation

O

Europa» fikk sitt mainummer beslaglagt aven tysk
rett fordi det bragte en
høyst saklig dokumentasjon
om krigssk~lldspørsmålet.
Riktignok kom tidsskriftet
til et annet resultat enn det
som er autorisert oy frifant
Hitler for hovedansvaret
ved krigsutbruddet, men det
må /Jel være tillatt i et så
høyst demokratiske land
som Adenmzers pavelige rike å he/Jde andre meninger
enn de autoriserte? Iallfall
er det grunn til å spørre seg
selv Iwem det er som på
denne måte påny og påny
angriper den første og viktigste demol,ratiske rettighet: reiten til å ha og hevde
sin egen menng. Det skulle
vel ikke henge sammen med
at det tyske tidsskrift kom i
skade for å he"de det som
er sant .og riktig: at det /Jar
pengenes herrer som hadde
ansvaret også for denne
krig og all dens gru? I ne-

ved direkte forhandlinger med
tyskerne (jfr. resolusjonen fra
Den Ungeuropeiske Arbeidskrets). Hitler forlangte meget
lite. Han forlangte en korridor, gjennom korridoren. Det
var et så rimelig forlangende,
at folk i alminnelighet tror at
det ikke var hans mening,
men bare et påskudd. Men
selv om han hadde forlangt
hele korridoren, så hadde det
ikke vært så urimelig.
Var det han - ?
Det polske folk har i hele
sin historie vært et folk som
lands styrker, mat, olje, stål ikke hadde adgang til 0sterog alle mulige ressurser i et sjøen. Den omstridte korridor
stort imperium.
tilhørte opprinnelig venderne.
Den tyske flåte v'ar til og Så kom området under nordmed den franske flåte under- iske folk. Fra historien kjenlegen. Dertil kom som bekjent ner vi Olav Trygvasons ferd
den engelske flåte.
til Vendland. Siden ble det en
I et kommunike fra Komin- tysk stat og het Pommern. Vi
tern het det den gang: «HitIer- kjenner fra historien Erik av
Tyskland er hverken i militær Pommern. Så kom det under
eller kommersiell henseende svenskene i 30-årskrigens tid.
krigsberedt. Det har hverken' Kort sagt, korridoren er ikke
råmaterialer, mat eller pen- noe polsk land.
ger. Krigsarmeene mangler erMen selv om polakkene
farinO'.»
hadde forhandlet med Hitler,
Det tvilte heller ikke polak- så hadd.e v,erdenskrigen komkene eller engelskmennene på. met allikevel, for Polen var
De mente at tyskernes panser- ikke årsaken til krigen. Den
vogner var av papp. Og at po- var bare et p:;lskudd. Vi kan jo
lakkene alene kunne slå tys- bare tenke over hvordan enkerne.
gelskmennene behandlet oss.
Englands
krigserklæring D~ hadde b~steJ?t ~eg for ~
dven
d '19, h'
var a l tsao
unø
VIS me- drIve NorO'e
.'" mn I krulen
. v , og a
ningen var å stoppe Hitlers b:uJ<,e FmnlandskrIgen. som
P l an om ver d ens llerredpaskudd
øm. . . Da denne krIg . «u.'met;' Det 'fore1å""MniIigrng'eil eldi.g:vls-lL ~ sluttet -f.or- t.idl~
l'k l
fant de pa noe nytt nemhg
s I p an.
. . ' .
.
.
mmeleggmgen 8. ap nI 1940.
Alle ~lstorl~ke d~kumenter Og da lykke des det å trekke
t~d.er pa at HItI~r vIlle en re- Norge inn.
VISJon av VerSailles-traktaten
og intet annet. Men det er mu- o Polakkene er a bebreide for
lig appetitten vokste i'løpet av a ha latt se.g ~ruk.e av engeIskkrigen. Polcn kunne meget lett mennene tIl a skjule den sanh a hindret den polske krigen
t
For s. side 6

denstående

artikkel

beskdef-

tiger forfatteren seg med
disse problemer.

Det er en historisk kjennsgjerning at Hitler den 1. sept.
1939 mar~J'erte inn i Polen.
Men det viktigste er: Hvilke
motiver hadde Hitler for denne innmarsjen? Ville han vinne 'verdenmeifooømmet? "El~
ler ville han revidere Versail-

studerte valastatistikk,
oav den
v
viste at en valgkandidat fisket
flere stemmer ved å .gå inn
forde~ fql~.J~,lj..t.e,. A.q.ø,rQen l1
ved'å gå inn for sannlieten.
Det var unntagelser. Det var
politikere som var rette i ryg- lestraktaten ? Hitlers fiende,r
gen og talte sannhetens sak. sier at han ville erobre verdensherredømmet. De nøkterMen de var ikke mange, og
de virket fremmede. Det var ~~e~lis~ori::~~:~~r :;}.e~:~ilr~~
som tilhørte de en annen rase. traktaten.
Det var ikke aemvtlige.
De
v
J
u
D t t k t'd k·ft
N
var som småstein i maten,
e ys e l ss rI et « amen vi minnes dem med ve- tion Europa», gjennomgår de
mod. Vi minnes oberst Stang historiske kilder for krigen
og general Holtfodt, helstøpte, med Polen 1939 og dokumenrettlinjede, ærlige mannfolk terer en mengde kjennsgjersom holdt sin stødig kurs tross ninger som peker i Hitlers faskulende bUkke og fantord vør i sitt nummer av 5. mai
fra et skakk-kjørt folk. _o,
1959, det nummer som forøvMen de få greide ikke årig Adenauer-'styret lot beslaghindre de mange fraå degene- legge! På hvis tilskyndelse?
rere den store masse ved å Det vil en kanskJ'e forstå av
love den avrustning, evig fred, det følgende.
I tidsskriftet pekes det først
ingen masete offiserer og
mange penger i banken. Så på at Tyskland ikke på noen
det var helt logisk og en histo- måte var rustet til å starte en
risk selvfølgelighet at nord- verdenskrig.
mennene fikk oppleve 1940Ulrich \Vilk klarlegger i en
45, den største skandale og artikkel om tysk militærtilo,
katastrofe som noensinne har stand overbevisende, at tysrammet vårt land. En krig kerne i august 1939 ikke hadhvorunder spreke norske' gut- de hverken olje, mat eller våter i tusenvis ble jagd over pen til å starte en verdenskrig.
alle hauger av tyskere som De kunne ikke fØre mer enn
slett ikke var sprekere, men et tre ukers felttog. Det blir
langt bedre utdannet og med for langt å nevne alle disse
langt høyere moral.
tall her, men noen kan vi da
La oss så se litt på denne nevne:
krigen:
I 1939 hadde tyskerne 106
Vår offii;ielle. krigshistorie divisjoner, mens franskmenforteller om kampene i områ- Hene alene hadde flere, og derdet Sør-Trøndelag og Nord- til koin de polske styrker, som
Hedemark:
utgjorde 55 infanteridivisjoEn dag oppdaO'et den nor- ner, 12 kavalleri-brigader og
ske bataljonssje/' at et kom- fo motoriserte formasjoner.
PeI15. s.. 7.
Og ikke å snakke om Eng-

SN

J siste nummer av Folk Og
~
Land er gjengitt en oppstilling
som viser antall frivillige
" som
kjempet på tysk side,. sjste
verdenskrig. Regner en ,med
Dgså de som kjempet utenfor
"Vaffen SS, så er tallene iallfall ikke for høye. Tallet på
l'
.
· '11'
nors I"e f nVI 1ge 19ger VISSto,

nok endel høyere cnn de 6.000
sonF~ hetrk~ppgis.
.' t
ron Jempernes
mnsa s
gjennom år mot en tallmessig'
overlegen, dyktig, hard og
målbevisst motstander vil være et vakkert blad i norsk
krigshistorie. Vakkert og forbausende. Vakkert, fordi våre
gu tt er a Idn. spa rt e seg, a ldr'l
sviktet og derfor fikk sine sjefers høyeste ros. Forbausende,
fordi de under sin innsats vi·
f or f' ed
'
s t e at f Jerne
resk ngero
d
l
'kk
d
d
l
an s ett I -e er ø, se v om
, .
generasjoners
po l"k
ltI ere' h ar
gjort sitt beste for å skape nasjonen om til et folk av forsvarsnihilister. Politikerne tok
ikke hensyn til den kjennsgjerning at et militært vern er
et absolut krav til et folk som
ønsker å bli godtatt som selvstendig stat. Der finnes ikke i
hele verdenshistorien et eneste eksempel på at et folk
har kunnet bevare sin selvstendighet hvis det ikke var
villig til å ofre liv og blod for
friheten. Selv Pavestolen har
sine tropper, selv Paven har
ført s~ne ~riger. Til og med
det fJerntlIg~ende, o enso~me
Islandfharo mattet fa tak I k~noner or a verge seg mot brItiske trålere!
Men politikerne våre stu,derte ikke verdenshistorie. De

O '

I

Eller en av de maskerte -
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USA's OV E R GRE P Krigsskyldspørsmålet
J"~jf'f!",t.I·.

der Entscheidung»,. saIlltFr.
(Forts ..fra side 5).
Når man idag ser hvordan
Beilstefus.· «Hand"bUfh;'(ier:; 01'I sannhetens navn bØr det ne krigsårsak nemlig ene engelskmennene har .sviktet
ganischen Chemie».·
.
vel her anfØres at de litteræ- gelsk aggresjon.
.' .
Polen,så"tr()rjeg ne aller flere, musikalske og dramatiske
«Nation Europa», mener- at ste er klar over at Polen var·
Blandt skjØnnlitterære dra- <diendeverk» ikke utgjør den den sanne krigsårsak er Eng- påskuddet og gullstandarden
matiske og filmatiske verker Økonomisk viktigste del av lands og gullets internasjonale årsaken til krigen.
a v USA: beslaglagte eieres hat til Tyskland fordi
Når vi vet hvem det er som
som på denne måte har hav- den
<<forvaltede»
fiendtlige det hadde gjort seg uavhen- kontrollerer pengene og presnet blandt den «fiendtlige» og
den gig av gullet og gullets makt. sen i verden, så vet vi også
eiendom og som således er privateiendom. . Til
hvem som har skylden for
blitt en inntektskilde for den får en vel i stedet henverdenskrigen. Vi forstår også
amerikanske stat, nevner fØre den utrolige mengde av
lettere hvorfor Hitler måtte
«Christ und Welt» fØlgende: tyske oppfinnelser og paten~
bruke konsentrasjonsleirer i
teaterstykker av Carel Capek ter som de amerikanske korssin kamp for å redde Tvskog Leonhard Frank, diktsam- farere stappet i sine vesker
land og Europa.
"
linger av Rainer Maria Rilke helt fra 1941 og fram til
Jeg
kan
til
nød
forstå
at
(dØd 1925'jl og 6000 forskjel- Bonnrepublikken ble grunnmange mennesker på denne
lagt
i
1949.
Selv
her
dreier
lige tyske (og italienske) filsiden av jernteppet i Europa,
mer, bl. a. «Blauer Engel», det seg jo i egentlig forstand
synes at en provinstilværelse
«Miinchhausen», «Doktor Ca- om åndelig eiendom, men en
under Amerika, er behageligeligari», «Er reitet flir Deutsoh- som ofte gir større materiell
re enn selv å forsvare seg moL
land» og «Triumph des Wil- avkastning enn litteratur,
kommunismen i et samlet Eulens» - den sistnevnte e~ en musikk og dramatikk. Dertil
ropa med Berlin som hovedav Hitlerregimets største pro- kommer så en rekke meget
stad.
pagandaflmer, som noen kan- påtagelige materielle verdier
Men Amerika er ikke å sloskje fremdeles husker.
som kullgruber i Pennsylvale på i denne sak. Det makter
simpelthen ikke å forsvare
Dessverre glemmer «~Ohrist nia, oljekilder i Kalifornia og
und Welt» i denne oppregning skyskrapere i Filadelfia og
Europa, mot kommunismen.
Før eller senere bryter denne
å ta med et av de mest opp- meget annet smått og godt
gjennom jernteppet. Det hadsiktsvekkende eksempler på som en trengte mange meter
de derfor vært så uendelig
hva en i dagens USA betrak- spalteplass for å regne opp meget klokere å ha tillatt Hitter og behandler som «fiendt- alt representerende «fiender»
En av de brannfarlige:
ler en moderat revisjon av
lig» eiendom, nemlig den nor- som den generøse og storsinden pOlske utenriksminister
Versaillestraktaten, og tillatt
ske nobelpristager Knut Ham- den amerikanske stat. AnJosef Beck
ham å ha sitt pengesystem i
suns litterære mesterverk. De tvunget i sin tjeneste og lar.
fred.
trykkes og utgis fortsatt i arbeide for sih regning.
Tidsskriftet peker på en tale
Amerikanerne er nu komAmerika, etter alt å dømme
En vil gjerne slutte seg til som oberstløytnant J. Creagh met i samme stilling i verden,
i betydelig omfang, men inntektene av disse piratopplag den nylig siterte kristelig- Scott holdt i London 11. au· som Tyskland var i Europa.
tilfaller ikke Knut Hamsuns demokratiske ukeavis «Christ gust 1947: «I 1930/40 ble det Det står foran en·tofrontskrig.
familie, men den .amerikanske und WeIt» når den konstate- forhandlet mellom det engel- I ryggen har det Moskvakomstat. Norges store dØde dikter rer at det er en meget nyttig ske og tyske utenriksminister- munismen, og i fronten har
og hans etterkommere får «fiende» USA her har skaffet ium, og engelskmennene fore- det Peking-kommunismen, og
altså fortsatt hjelpe til å be- seg på halsen. ,Forleden· år. $10 da at de skulle inn,stille, .spw.J~mte"kq10,nn~har det Isinnbragte den ikke mindre fi('nc1!1i[~lwlelle In::;; Ty·'·kL:llrl raels folk, tlnderstottet aven
tale Adolf Hitlers og Det tysenn 14 millioner dollars til ville gjeninnføre gullstandar- oppagitert negerbefolkning.
ke rikes krigs«gjeld» til det
.
O. K.
fattige Amerika som for tyve den amerikanske stat. An- den.»
slagsvis
u
tgj
Ør
verdien
a
v
he"IIAo'\Ao"\Ao"llAt"""'W'V\o~'\I\I"'"
år siden følte seg så truet av
Arkitekt
nasj onalsosialistenes
«ver- le den a v USA beslaglagte
hva gjøres kan for å få utvirket
privateiendom
denserobringsplaner» at USA «fiendtlige»
(tilhørende tyskere og japaopphevelsen av dette eiendomsDet er imidlertid ikke bare måtte organisere et korstog i
nere) 273,5 millioner dollars
beslag? Det ser ut som meget
på industri- og forretnings- verdensformat for å knuse
eller ca. 1,9 milliarder kroner.
er forsømt her. Kanskje kunde BÆRt:Tl\11B'V. 5, ø. U'LIiERiN
livets område at Alien Pro- «hitlerismen» og trygge det
Og da er til og med summen
amerikanerne, som jo prinsipiperty Office gjør bussiness.· fremtidige verdensdemokrati.
meget forsiktig kalkulert.
elt avskyr altfor stor statsDen rØvede «fiendtlige» eienAt den tYSke musikk likeHva
har
så
amerikanerne
.
innflytelse
i det private forretdom består nemlig ikke ute- ledes må falle inn under «fi- selv for oppfatning når det
ningsliv, ha blitt påvirket mo.
lukkende av materielle. men endtlig» eiendom er vel næsgj elder dette problem?
ralsk om en på tYisk side hadInneh. All T. LUNDE,
også av åndelige og kulturelle ten selvfØlgelig, siden den er
«Christ und Welts» New Yorkde anstrengt seg litt for det.
verdier. Hertil hØrer eksem- en meget lukrativ gullgrube.
:Mosseveien ø, O!IW
korrespondent sier herom:
For trass' i alle bUSineSS-intepelvis Copyrighten på litte- En bØr således ikke forbauses
Tlf. 68 8817, pris 870779
resser
så
finnes
det
dog
frem«Når man taler med amerirære, dramatiske og musi- over at det amerikanske jusSltyTeSti.ger oijet ml cadldeles en amerikansk, ja til og
kanerne
om dette kinkige ankalske verk. Honorar for en tisdepartement
fremdeles
mene
bæJ.a.g. TakBt1", .... a.v
med
en
typisk
amerikansk
moliggende, støter en snart på
masse tyske bØker, sanger og idag betrakter RichardStrauss
raI.
Det
er
virkelig
synd
at
den
jern,
malctrappei"
og heisba.misshag og litt forlegenhet.
teaterstykker, som fremdeles og Franz Lehar o.s.v som disynes
å sove dypt når det drei- re~.
Frykten for utenlandsk kontrykkes og utgis i USA, ut- endtlige» komponister og deer :segom den tyske privatkurranse, som har spilt en viss
deles ikke til de respektive res verk som «fiendeeieneiendom.
rolle for opprettholdelse av
tyske forfattere og kompo- dom», av hvilken inntektene
eiendomsbe.Sllaget,
var
Visselig
,så vidt den tyske avis, som vi~ japansk privateiendom)
nister, men til den ameri- rettelig tilfaller den ameribare
en
av
grunnene
som
har
nok
dessverre har altfor rett for den ære som er vederfares
kanske statskasse! I finans- kanske sta;t. Blandt de beslagdiktert
den
amerikanske
renår
den
peker på Bonnregjer- Tyskland ved som NATOåret 1956/57 hadde Alien lagte musikkverk finner en
gjerings
urettmessige
nektelse
ingens
undlatelsessynder i makt og amerikansk satelittProperty Office's litterære fø,lgeligbåde «Rosenkavale~
av å tilbakelevere disse verdier. denne
sammenheng.
For- stat å få spille en rolle i de
avdeling en innkomst på nær ren», «Salome» og «Elektr3J»
Hertil kommer at den iallfall bundskansler Adenauer har kristnes kalde krig mot Den
131,000 dollars av slike hono- av Richard Strauss og «Glade
delvis gode vilje som Washing- vist seg sterk og dyktig når onde i østen. Innen nasjonalt
rar, meddeler den tyske uke- Enke,» av Lehar! At flere av
tonregjeringen har næret i det gjelder å holde de innen- fØlende tyske kretser begynavis «Christ und Welt», og de mest populære og salgbare
denne henseende, absolutt ikke landske, visselig ikke altfor ner en iallfall mere og mere
regner opp en del av de litte- tyske soldaterviser og marsjdeles av den amerikanske kon- pågående motstandere på å tvile på om denne tyskrære verker som har innbragt melodier, som for eksempel
gress. Endelig er det det .ameri- matten, men likeoverfor sine amerikanske kjØpSlåing har'
den amerikanske statskasse den udØdelige «Lili Mariene»
kanske
byråkrati som i dette amerikanske venner fremtr~ lØnnet seg, det være seg poslike betydelige inntekter: og
Hitlers
«Badenweålertilfelle
bel'.:hardt
holder fast Der Alte i Bonn ~om den my- litisk eller moralsk. Den irriDet dreier seg her om så uli- marSlj», også inngår i listen
ved bestemmelsene om beslag ke ryggens mann, som .ikke i tasj on som nå oftere og of tekeartede verk som Adolf Hit- over «fiendtlige» arbeider som
og som har vegret s~g for - i utrengsmål
besværer sine re kommer tilsyne i den vestlers «Mein KamtPf», Josef er skikket til å innbringe den
lililiet
med
alt
europeisk
byråvestlige
forbundsfeller.
Kan- tyske presse over amerikan~
Goebbels «Tagenbiicher», Os- amerikanske stat årlige innkrati
å
oppgi
noe
av
sin
beskje
den
tyske
regjeringssjef
ernes Alien Property-politikk
wald Spenglers «Untergang tekter, er jo helt i stil med
S1teII1II1i8llsesrett.
Men
til
syvenmener
at
den
lumpne
sum
av
er
tegn som tyder på at Vestdes Abendlandes» og «Jahre det hele.
de og sist gjenstår SpØrsmålet 1273 millioner dollars ~r billig tysklands folk ikke lenger"
om en i Bonn virkelig har gjort pris å betale (av tysk og del-I riktig er med på notene.
,
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har vært å· ~ornrå' til å stryke
ut den stygge flekk på de
tysk-amerikanske
forbindel
ser som problemet med «fiendens eiendom» i Amerika utgjør. Da Roosevelt i 1941 hadde nådd sitt mål og fått USA
inn i krigen var hans første
tiltak å beslaglegge all· den
tyske og japanske eiendom
som var å få tak i på amerikansk grunn. Det gjaldt verdier. som tilhørte både de respektive fiendtlige stater og
privatpersoner og institusjoner av «fiendtlig» ekstraksjon. Ennu idag bokføres disse verdier i USA under rubrikken «fiendtlig eiendom'>
og forvaltes aven egen myndighet, The Alien Property
Office, under det amerikanske justisdepartements overoppsyn.
Likeoverfor en medarbeider
i New York Times erklærte
nylig en representant for dette byrå at den «fiendtlige eiendom» omfattet alt fra små
butikker til store firmaer med
verdensnavn, som for eksempel «General Anilin» og «Film
Corporation». Hva innebærer
så den amerikanske regjeringens «forvaltning» av denne rØvede eiendom? Jo, kort
sagt, at denne regjering, som
jo ellers pleier å sette sin ære
i å opptre som det private initiativs opprettholder og vokter, her selv, fungerer som
bedriftsherre og produsent
ved å tilvirke kjemikalier, filmer, maskiner og annet, og
konkurrere med privatforetagender på det amerikanske
marked med disse produkter.

*

I

HUSTAD

Oslo Ste

f b -kk
Ige a r. .

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Avlad

Dennorske ungdoDl
,

,

, '(Forts.

fni.'~fde5r

'\', i lellge
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D~nkoin

gan-

pani ,"ar forsvunnet. og derved var der oppstått en gap,.
f
ende apnmg
i Tonten, hvor
. d'
,
T
d er l'kk e sto
en mann. t lldersøkeIse brakte for darren at
kompanisjefen hadde t> lesset
karene sine på biler og kjørt
avgårde flere mil til et rolig

(F MtS. fra s. 2).

ske snart tilbake, og da den
rasende bataljonssjefen firte
ut grov kjeft oM,' spurte hva
de tenkte på. sa løytnanten:
I'
Id! I'
d, l !
I( t s so co . t s so
ar L
/ Ther~ are so !l1uny trees
there. ("Det er sa koldt! Det
er så mørkt! De! er så mange
trær der ~ ») Hvorpå han innsted hvor kompaniet kunne
skipet seg igjell og forsvant.
spise og sove i fred. For krigerne yar hå de sultne og tret-- - te. Det hadde ikke falt komNårlalt~n pr om hegivenhepanisjefen inn :tt han hadde tene i HJ40. reises det. ofte kridesertert og hegått en fo:-bry-. tikk mol våre militære st yrtelse som sailt' hele fronten i keI'. :\ICll dellne kritikken må
fare.
ikke vi være med på. for hva
Det forlyder ikke 110e om ,kunne våre gutter gjøre? Hva
at han kom for krigsrett. Han kunne blikkboksene «='iorge»
var jo ikke K.S .. men I(patri- og «Eidsvold» gjøre H. april?
of», så er lykken god har han Hva kunne skipssjefene. kOI1lkanskje fått en medalje for malldørkapteinene Askim og
sin fortreffelige ledelse av \\"illoch gjøre? Ingenting. nakompanie!.
turligvis. De opplevde bare det
Til l\al'\~ikol1lrådt't kom der jeg hadde varslet om da jeg
ut i juni 1H-1-0 en tysk divisjon flere målleder før H. april
som h~adde tr:v;!{"et t{~ennom skrev inll!il mine h,øye overhele l\ordland 'ylke tra syd ordnede: .\ kalle den norske
til nord i helene p[\ en norsk' ungdom li I i krig med den utbataljon som elterhvert gikk dannelse og det materiell den
• i OPpløSll!ng enda den fikk har HH. er intet annet enn
«hjelp» fra England. For da mor d . Og jeg husker jeg
bataljonen ble stanset aven understreket ordet mor ti .
fjordarm og planla overgangen, kom der inn f]'orden en
Men det var naturligvis in'l
skø.vte med l'l1 engelsk løyt- gen som t o k noe h en syn t I
,
d
l
'
I
F
o
nant og 20-30 mann. - Den enne s Ulve sen.' or vare
.
norske bataljonssjefen sendte s t a I{k ars gu tt er b l e k a It mn
dem straks i biler s)rdover for og hle myrdet. - Offisielt av
. l
å forsterke det norske kOl11- tyskerne, men i virkelIg leten
"
I
'
t
'
l
po l ! {cre som l'kk e
Ilaniet som skulle sikre ba!al- av vare
'I
l If'
....{...,·"...I_ll_a_. ..,.,,-""'""",.,....."""'' ' ' ' 'fW:''o·;-:,·-l
T

«I vår kollektivistiske tidsalder er det stort behov for tobente Judas-bukker, og de gjør
det i alminnelighet godt. I
mange tilfeller er den medløper-tilbøyelighet de skaper og
utnytter uskadelig - eller iallfall relativt harmløs. Anderle- I
des er det når de menneskelige
Judas-bukkene opererer på det
politiske område.
I vår tid har disse to-bente
Judas-bukker i mange land utnyttet sitt talent til å lede sin
godtroende hjord inn i slaveri
eller til slaktebenken. Slike forførere har man ligget under for
både i høyt opplyste land og i (Hjelpeorganisasjonen
for
tilbakeliggende land. Så ingen frontkjempere) .
kan være sikker på at det samme ikke kan hende oss.
Vi ber deg være med oss i hjelDet er derfor den bevisste
borgers plikt å være på Vakt. pen for våre krigsinvalider.
Denne oppgave kan vi ikke Send ditt bidrag, stort eller
overlate til de to store partiers
ledende politikere. Da kunne lite, til:
vi risikere å sette bukken til å
Postboks 1407 V, Oslo
.
\
passe havresekken. Hva vi ogPostgirokonto 18070
'
så delvis har gJ'ort,
Det
er
de
~
samme politikere som har ført Benytt postgiroinnbetalingsoss dit hen hvor vi er. Det er kort det er enklest og billigst.
de som har påfØrt oss ir.fla'
\
sjonsondet, tvunget oss til
godta vidtrekkende statsinngrep NEDSATT PRIS!

Hjelpeorganisasjonen for krigSSkadede

å\---------------------------·~r~.T5Jf1i1·0'P!h:~<7kf"!"1.V<KYl'lS!!FJ"m~udT'~,.Seum-r+--S-·~V""" ENS K~EU' TR'E D-N INGE N
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'~Nye

og positive li njer

(Forts. fra s. 4).

klæringf'll mot Tyskland, den
sem lot 2. verdenskrig bli en
kjennsgjerning.
Den Ungt'uropeiske Arbeidskrets er seg bevisst at skyldSIHH'Slllil] ei Il ill' det gjelder 2.
verdenskrig ikke er uttømmende bes\-art med disse henvisninger - særlig ikke med
henblikk på den verd~~nspoli
tiske bakgrunn for hendelsene. Den holder det imidlertid
for sin plikt å minne om de
nevnte kjenIlsgjerninger, som
rutinemessig forblir udrøftel
for evig ~t holde ,~edlike krigshatets :lI mosfære.

Fellestysk
folkeavstemning
1. I demokratiets tidsalder
kan gjenopprettelsen av den
fellestyske stat ikke forbli el
anliggende for hemmelige forhandlinger og regjerings ved'tak, Delingen av riket er som
en følge av krigen skjedd mot
det tyske folks \'ilje. Ønsket
om en revisjon av disse okkupasjonsmaktenes forholdsregler og om å gjenopprette en
felles tysk slat har i de forløpne år blitt et selvfølgelig anliggende for olle tyskere.
2.
Hovedhindringen for
,gjenforeningen er åpenbart

er det mange som ikke har betalt ennå. Vi ber våre medlemmer og andre bidragsytere om ikke å glemme oss iår
hoUer.
Det koster natu.rligvis penger å holde oppe en organisasjon som kan representere de urettmessig dømte utad og
ta seg av de spørsmål som dukker opp til enhver tid.
Det er g:ode muHghete,r for at tiden som kommer kan
bringe endrede politiske perspektiver, men skal vi kunne
følge opp de sjanser som da byr seg, må vi ha en slag'·
kraftIg organisasjon.
Vi ber derfor alle som overhodet har noen muligheter
for det om å støtte {IPP under dette arbeid økonomisk.
Innbetaling kan skje over Forbundets postgiro 150 28 og
er det nl)en som ønsker å gi et lite bidrag anonymt, så er
det naturligvis full anledning til det.
Ellers understreker vi at det arbeid,For'bundet driver er
fullt legalt i enhver henseende og at midlene naturligvis
fforvaltes under stadig kontroll av revisjon og andre kontrollorganer.
SEKRETÆREN.

O

I

Nonchalant og fullstendig uberørt vender den tilbake til
sauegrinden for å hente en ny
flokk, og på denne måte kan
den i løpet a v dagen føre opp
til 1000 sauer til slaktebenken.»

,du
KONTINGENTEN Tlllf.~~

den kjennsgjerning, ;11 det UIlder innflylehc av de respektive 'okkupa,~.i(lllSmakter· er
bli Il inuforl. forskjellige lT"jeringssystemu' i de tyske delstater og i førsle rekke al disse
ikke slellllHel" overC'lS lUU' det
gjelder valgfri'mgallgsm[llell
ved oppnevnelse av nasjonalforsamling. De faktiske forhold og tidsånden i det tyvende århundre tilsier ~l avgjøre spørsmålet om på hvilken
måte en skal velge en fOJ'fatIlingsgivende folkerepresen ta.
sjon. som også kan ratifisere
en fredstraktat, gjennom en
fellestysk folkeavstemning.
:3. Til seiersmaktene i annen
verdenskrig, som gjennom erklæringen av {j. juni 1H54 forbigående påtok seg ansvaret
for Tyskland, retter appellen
seg om å tillale en slik folkeavgjøreIse i Felles!yskland.
4. Resultatet av folkeavstemningen kan bare hli ubestridt hvis på forhand alle de
okkupasjonstropper som ennu
er stasjonert på tysk jord blir
trukket tilbake og det isteden
innkalles en nøvtral overvåk ningsautoritet. "l denne skal
bare stater være representert
som ikke har deltatt i annen
verdenskrig.
5. ])et av folkeavstemningen og eld derpå følgende valg
fremkommende
fellestyske

BENYTT ANLEDNINGEN!

....",...

bukkene ler allerede i skjegget,
men ennu er det ikke for sent De svenske juristers knusende dom over etterkrigsoppå v~nde om.»
gjøret i Norge forsåvidt den folkerettslige siden angår.
:::

Nå er det ikke bare .Tudashukker i den betydning som
«FarrnaIHh
antvder.
y,'ire
mest hissige hcts~kribenter og
tysketere kommer inn undl'~
kategorien Judas-bukk eller
gjeiL Vi behøver stlvisst ikke
se opp for dem. men de er
farlige for almenheten.
.leg vil ved dette h0ve gj!1re
bladets lesere oppmerksom på
en pamflett på engelsk utgitt
a v F'abri tius forlag i 1954:
"German Super Mentality» bv
PerThomsen cartoons by Henry 1msland. Denne Per har
riktig nok et super norsk fornavn men tilnavnet kan lik2
så godt være engelsk. Detl2
arrogante skrift er et plump!
forsøk på å være morsom O!~
superintelligent på tyskernes
bekostning. Det skal vise at
de norske engelske husmenn
er noe til karer. Jeg tror ikke
den gode Per Th. O" hans

parlament må være sikret at
den fremtidige fredstraktat
virkelig gjør slutt på krigs- og
(~tterkrigstilstanden.
at det
altså ikke blir diktert, men
forhandlet, at den ikke pålegger noen suverenitetsinnskrenkninger og ingen diskriminering og at den ikke
pålegger den fellestyske fofkerepresen tasj on innskrenkninger hverken uten- eller innenrikspolitisk.

. Forbundet har et begrenset ning behov, leverer vi 4 stkr.
opplag igj en av denne dypt- for kr. 20,-.
plØyende betenkning som enB\ttkene sendes portofritt
hver der ei" rammet av etter- mot forskuddsbetaling over
k~igSOppgiøret n~turligvi~ bØr Forbundets giro 15028 eller
ere. -- Det realIseres fia fO: på annen måte. H7is belØpet
k~:. 6,- pr. bok. Da den ogsa ikke
lorutbetales beregnes
el' ypperlig egnet som gave porto og oppkravsgebyr.
o.l. til folk som har Opplys-/
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FORBUNDET FOR SOSIAl, OPPREISNING
Boks 3214, Oslo

Vannboring
medarbeidere. samt forlaget i
dag, er særlig begeistret over
at dette Sll1usstoff blir gravd
frem igjen. Jeg fikk tak i heftet for noen ører under et
« bokskred ».
Hvis den engelske betegnelse «gentlemen» ikke er noe
annet. enn et tomt orde bør de
nu se å ordne opp, ikke bare
pekuniært men også ved å
tjore sine Judas-bukker og
gjeiter. En skal ikke vente al
de kan ordne opp i det verdenskaos de har vært med på
å skape, men hetale erstatninger - ikke av]ad som tyskerne ~ det bør de kunne klare.
M. A.
TANNLEGE

MAl~.MOI!,"'N

Hansteensgt. 2
Telef. 44 43 33

Lørdag 24. oktober 1959

Jeg sØker kontakt med
smiekyndig mann med noe
kjennskap til vannboring.
Disponerer bil og kapital.
Bm. <"Samarbeid» til bladets
eksp.

K.

O.r.sakfØrer
KAHRS BUDDE

Colbjørnsens gt. 2. Tlf. 563437

Spesialitet: Skattesaker
hvorav fØrt ca. 650, herav
vunnet ca. 600 helt. Dokumentskrivning.

Bjerkekvist til drivnill~
kjØpes fra slutten av november. Event, hugger selv. He,Ist
ikke over 100 km fra Oslo.
I Svar til Folk og Lands eksp.
mrk. (;Bj erkekvist».
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Vi har hatt rett hjertelig godt ut av det med
dem trass i de noe vanskelige
omstendigheter.
Det var på den tid da jeg
som journalist og politiker
styrtet meg inn i kampen om
Europa. I året 1941 og henimot slutten av året 1944 reiste jeg igjen til Berlin og
traff der forskjellige av mine
landsmenn som med våpen i
hånd kjempet på tysk side om
Europa. Noen av dem hØrte
til de siste forsvarere av rikskanseliet. I sitt oppholdsrum
hadde
disse
franskmenn
hengt opp et bilde som de
hadde funnet i ruinene av
propagandaministeriet, et bilde av den gamle Fritz. For
hans Øyne kj empet disse
franskmenn. Den franske dikter Brasillach falt for franske
kuler fordi han hadde kjempet ikke bare for Frankrik..e
og Tyskland, men fØrst og
fremst for Europa.
Endeltg kom den dag da
jeg måtte gripe til vandringsstaven for å reise ut i det
fjerne som turist. Ved foten
av Andesfjellene traff jeg
andre turister, blant dem
mange tyskere. Det er forståelig at vi fortsatt hadde
stor sympati for hverandre.
Der på pampasen leste vi
meget, deriblant dessverre
mange nedslående nyheter
om Tyskland og det tyske
folks ånd, som nå tilsynelatende bare var rettet mot å
tjene penger. Dog, jeg fortvilte ikke, for når det er
svært stor frihet, så er det
også frihet til å lyve. Jeg forstod det hele, for jeg kjente
jo mine pappenheimere. Jeg
hadde ikke helt urett, for i
aften ser jeg dere igjen foran meg.

('ørtA. Irø •• 1).

SA VAR DE ALLE TRE
TILFREDSE - - -

han så sitt største og mektigste verk, den store hist oriske utredning som kom ut
under titlen «Woher, Warum
- aber Wohin?» med undertittel «Vor, unter und nach
der geschichtlichen Elrscheinung Hitler» (FØr, under og
etter Hitler som historisk
skikkelse).

Også kommunistene, som
mistet en drØss med man dater ved kommunevalget later
til å være tilfreds med resultatet, og da kan jo saktens vi i
andre være det! Ellers forteller Friheten at partiets sentralstyre har drØftet situasj onen. Det heter herom:
«MØtet ga, en optimistisk vur- NORSKE NEGERVENNER
Mens ved de siste valg i
dering av situasjonen, og slo
fast at valgresultatet har Sør-Afrikasambandet de rØde
understreket partiets Økte hjelpetropper av Dagbladtymuligheter for å rykke fram- pen har hentet< seg et alvorlig
over». Dette kan hØres litt nederlag og velgerne mannpussig ut, men når alt kom- jevnt har sluttet opp om den
mer til alt så er det jo virke- æpartheid-politikk som fØres,
lig slik at det kommunistiske så er det her hj emme i Norge
parti her bare er et slags under dannelse en «permaskjelett som vil bli fylt mednent SØr-Afrika-komite» som
arbeiderpartikjØtt, pluss na- skal ta seg av negerkvinnenes
turligvis Dagbladvenstrekjøtt, sak slik at de uhindret får
den dag russerne okkuperer lov til å brenne hj emme.
oss. Forsåvidt betyr partika- Skulde deres menn falle tilderne derfor en permanent bake til menneskeeteri og
fare og det er hØyst pussig at Tignende ting, så må de nade bolde herrer som laget be- turligvis likevel få lov til å
redskapsloven ikke tar sine
forholdsregler i tide.
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Trass i alt dette mistet jeg
ikke motet. Mitt Ønske om å
utdype mitt bekjentskap med
tyskerne etter krigen hadde
bare forsterket seg. Så kom
jeg da til Rhinens bredd forØvrig uinnbudt, for jeg
kom som soldat i de franske
okkupasjonstropper. Ved denne anledning fikk jeg erfare
hva for en tung, bitter og
utakknemlig oppgave det er
å holde et land besatt.
Men nå hadde deg virkelig
anledning til å lære Tyskland
og tyskerne å kjenne, og jeg
sluttet til og med vennskap
som har holdt helt til idag.
Hos mine vertsfolk opplevet
jeg alt, Ruhrkampen, den
passive motstand og inflasjonen. Jeg husker fremdeles
nØyaktig den oktoberrnorgen
da j eg for en enkel frokost
måtte betale 14 milliarder
Mark.
Men jeg har også andre
minner fra den tid. Jeg drog
dengang tHfots i alle himmelretninger gjennom Taunus,
gjennom dens skoger og enger, fjell og daler. Jeg oPPlevet hoffrådenes og den makelige borgers Tyskland, disse som rØkte av så vakre, lange piper. Men jeg så også folk
av det slag som vi hos oss i
Frankrike kaller de «nyrike;>
og som man den gang hos
dere kalte «Schieber». Jobbingen stod jo dengang i full
blomst, men også arbeidsle~
digheten raste og en ubeskrivelig elendighet bredte seg.
Dog, jeg måtte tilbake tii
Frankrike og begynte nå min
virksomhet som journalist og
forfatter. Også politisk ble jeg
aktiv - så aktiv at deg kom
i ikke ringe vanskelighete<r.
Men ett tør jeg si: jeg beklaDog dennegang er jeg komger intet av det jeg har gjort met til dere på innbydelse,
og vilde gjØre det alt sammen på en meget hjertelig innbyom igjen.
deIse. Etter fjorten års forlØp så jeg igj en ved daggry
Kort fØr den annen ver- deres skoger og haver, dette
denskrig kom så mitt tredje ordnede landskap hvor ikke
møte med tyskerne. Jeg had- en kvadratmeter ligger unytde ikke vært i Tyskland på 10 tet. Jeg har også sett potetår ogO var forbauset over å se marker, dog ikke så mange
at de makelige borgere som som Mister Morgenthauønrøkte av lange piper var blitt sket seg. Hele landet er bygsjeldnere. I steden traff jeg get opp igjen og overalt blir
overalt en prektig ungdom, det arbeidet ivrig. Butikkvinkjernesunn, og med fritt og duene er fulle av varer, kort
åpent blikk. Også jobberne og godt: Jeg så noe av det
var forsvunnet. KanSkje var tyske «under».
det ikke så mye å 'Jobbe med
Jeg er henrykt over denne
lenger. Og at det overalt ble fortryllende by Coburg, som
arbeidet ivrig, det kunde jeg minner meg om Eisenach og
se. Jeg vil her blant annet Weimar, det Weimar hvor jeg
nevne det store arbeid med tilbragte uforglemmelige tiautostradaene, som også idag mer i beundring av to sto~
fortjener verdens beundring. ånder, vår Goethe og vår
Kort tid etter kom det til Nietzsche.
det fjerde møte. Og dennegang var det igjen tyskerne
Tillat meg nå på denne afsom kom på besøk _ og nå ten å gi dere et råd, eller om
påny uten å være innbudt. dere heller vil, å rette en
Igjen ble det en Okkupasjon. bØnn til dere:
Dog dennegang hØrte jeg til
Mine ærede arvefiender,
de okkuperte. Jeg traff igjen vær stolte! Vær stolte av deforskjelige av mine «ofre» fra re historie, av hel e deres
min okkupasjonstid i TySk-, historie. For vi kan som tyskland og kom godt, ja næsten ere, franskmenn og europeo
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FORFATTEREN

HANS GRIMM DØD

Den kjente tyske forfatter
Hans Grimm er dØd 84 år
gammel. Blant hans betydelige verker nevner vi «Volk ohne Raum», som kom ut i 1927,
et verk som kom til å spille
en stor rolle for den indre utvikling av nasj onalsosialismen. Etter siste verdenskrig
trådte Grimm modig frem og
tOlk tilorde mot erkebiskopen
av Canterbury's radiotale til
det tyske folk, hvori han bl.a.
krevet en kollektiv tysk
syndsbekj enneIse og bØnn om
tilgivelse for å ha begynt krigen og for alle de påståtte
krigsforbrytelser. I sitt tilsvar
«Erzbischofsschrift - Antwort
eines
Deutschen»
trådte
Grimm frem rn..ed en temperamen tsfull tilbakevisning a v
det erkebiskopelige hykleri.
Næsten 80 år gammel skrev
~~""'"

ere være stolte. Vi er i samme båt, og den samme skjebne venter oss. Vi må gå sammen gjennom tykt og tynt,
som dere sier i Tyskland.
Vi har hat rett - bare litt
for tidlig. F'or vi erkjente
faren dengang våre hærer
stod ved Asias porter, ja til
og med enda fØr. Vi hadde
for tidlig rett. Men det gjør
intet. Tap bare ikke motet!
Dog ennu ett ville jeg gjerne si dere: at det tyske Økonomiske under ikke er tilstrekkelig. Vi europeere venter andre undere av dere!
Det skal ungdommen sørge for. Den skal overta faklen
fra oss. Den skal ta opp kampen, vår kamp, inntil slutten,
inntil seiren, slik at Europa
kan leve!

Bak

kulissene

bli statsråder etc. Kanskje det
forresten ikke var så dumt
om også våre statsråder imel:"
lom åt hverandre opp boksta'velig talt! Det er visst den
eneste måten' å bli kvitt
dem på,. Nå er det <jo så
mange rare organisasjoner og
komiteer i Norge at en fra
eller til ikke gjør stort. Det
er da også en gyselig samling
av folk som har undertegnet
oppropet, tilogmed vaskeekte
kommunister som heller burde hjelpe de undertrykte
f. eks. i Ungarn, samt den
utrettelige Johs. Andenes. Det
som bedrØver oss noe, er at vi
finner en så fornUftig og anstendig kar som Per Borten
under oppropet. Han må ha
hatt et svakt og ,ubetenksomt
øyeblikk. Bare den ting å stå
på en slik liste sammen med
Løvlien burde gjort ham misstenkSOln. En stiller hØyere
fordringer ,til en bondehØvding som har tatt mål av seg
til noe enda større enn til for
eksempel en John Lyng.

*

NY HØYTIDSDAG

På Nasjonalrådets landsmøte fikk en Lina SØrensen
etter referatet å dØmme
«mektig applaus for sitt forslag omen henvendelse til
myndighetene om å få gjort
frigjØringsdagen i mai til offisiell flaggdag». Jo, det synes
vi var en god tanke: å minnes den dag «rettsstaten Norge» trådte frem i all sin glans
med mord og overgrep, misshandlinger og tjuerier. 'Men
kanSkje en burde heise flagget på halv stang?

(Forts. fra s. 4).
kan synes. De skilles henimot kl.
23, men tre timer senere ringer
den britiske sendemann påny til
Bonnet. «Hallo, herroBonnet, det
er aller~de sent, klokken er snart
to, men kan jeg få snakke med
Dem en gang tiLlikevel?»
Herr Bonnet er fremdele~ oppe,
for denne kritiske natt kommer
han neppe til å gå tilsengs. Han
er heller ikke alene, den deputerte Pietri og hans kontorsjef
Henry er hos ham. «Jeg har nemAnnelise Parow
lig nettopp fått en viktig meddelelse fra Rom,» fortsetter Sir
"lJI.NNINlt8ETNING
Phipps.
Tron d be i m
<<Vil Mussolini. megle?» roper, CHsla JohnsOll5gt 5 _ v. LadeBonnet hur~ig, lykkelig over den- moen nr~ _ ·Voldsminde
ne nye muhghet.
«Det har jeg ikke direkte sagt,»
Tannlege
svarer Phipps, «men kanskje anMARTIN KJELDAAS
tydet at han ikke ville avslå å
Hansteensg1;. 2
megle hvis han ble bedt om det!»
Tlf. «7554
. «Takk, tusen takk!» svarer herr
Bonnet, og så setter han opp et
telegram sammen med herr Pietri
OG
- dog ikke direkte til Duce, for
Kierschowsgt.
5, Oslo
siden folkefrontregjeringen har
Telefon
37
76
96
Frankrike ikke lenger kunnet henBoks 3214
vende seg direkte til det faoscistAbonnementspriser:
iske Italia. Nei, han må holde seg
til London, nettopp til det EngKr. 25,- pr. år, kr. 12,50 pr.
land som i 1935 opphisset Frankhalvår. Sverige og Dan- I
rike mot Italia. Nå meddeler
mark: kr. 29,- pr. år, kr.
Bonnet Chamberlain at Frank14,50 pr. haLvår. Utlandet
rike er villig til å del ta i en fireforØvrig: kr. 33,- pr. år, kr.
maktskonferanse. Det er i siste
16,50 pr. halvår. I nøytralt
øyeblikk, 28. september kl. tre
omslag kr. 35,- pr. år, kr.
morgen, for oregjeringen i Paris
17,50 pr. halvår.
tror å vite at Tyskland vil mobiLøssalg 65 øre
lisere klokken 14 samme dag hvis
Annonsepris:
Prag ikke har gitt etter. I dette
32
Øre
pr. millimeter
siste øyeblikk kommer det altså
over
en spalte.
til firemaktsmøtet i Munchen.
Bruk postgironr. lEK50.
Men - før Daladier flyr dit, erklærer han med stor fasthet: «Ja,
utgiver AlL Folk og Land
jeg flyr til Munchen, men jeg
SambalJtåstrykkeriet
kommer ikke til å gi etter!»
Oslo
(Neste gang: Uventet vending).
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