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Professor Skanckes siste dager
Fengselsminner fra Oslo Kretsfengsel 1948
Minister Skancke var organist i fengselskapellet Roen dage før han ble skutt
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Litt om lederne pa høyre fløy
For «Folk og Land» av Francesco Leon;

heten preget hele Skanckes
karakter.
Når han var ferdig med
dialekten i Baden vilde Torp
si :
«Snak litt bayersk da,
Skancke!»
Og så snakket Skancke
bayersk så vi hans tilhØrere
stormlo dernede i «parken»
i MØllerget. 19.
Når klokken ringte «til
lufting» kl. 14 gikk jeg som
bodde på B-gangen
(L
etasj e) bort til nedgangen til
«de underjordiske» (kjelleretasjem.) og ventet på de
andre. Så kom de andre:
Torp og Per Dahlen fra Bgangen, og så Skancke fra
C-gangen. Dermed var laget
vårt fullt. Vi fallt inn i «kolonnen» og defilerte ned
trappen og ut med Skancke
som den selvfølgelige ,leder
av 4.utmarsjen».
Middagsluftingen varte en
time, og i sommermånedene
solte vi oss og hadde det
hyggelig sammen nede i innhegningen vår. Vi snakket jo
om litt av hvert og ble snart
klar over at Skancke var
dypt religiØs. Hans studier Plazza Colonna, Romas midtpunkt. Tilhøyre (utenfor bildet) ligger Utenriksm~nisteriet, Palazzo Chigi, og bak det Parlamentet
som vitenskapsmann hadde
bragt ham til den faste over- (MontecitorioJ. Her kjemper politikk og moderne trafikk om plasbevisning at intet var tilfel- sen mellom gamle palasser og oldtid:sminner.
dig og løst. Alt i universet (Fra H. P. L'Oranges bok om Roma på Dreyer::. Forlag).
var ordnet og ledet aven
kraftig hånd.
Når en skal fortelle om
Det er selvsagt flere polit«Hvorledes skulde det el- lederne på hØyre flØY i Italia, iske grupper som har tendens
lers gå?» sa han. «l verdens- så er det nØdvendig fØrst å mot høyre enn disse fem,
rummet kan ikke slompen rå. si noe om de politiske partier men bare de her nevnte har
Det som beveger seg der må som disse menn leder.
noe krav på offentlig oppbevege seg i faste og uforTeoretisk er det i Italia fem merksomhet på grunn av den
anderlige baner ~vis ikke høy.regrupper: den ~tal~enske I politiske og organisasjonsdet hele skal ende l kaos».
SoSlalbevegelse, det ltallenske messige utvikling de har
Han var stadig inne på de I demokratiske parti, det itali- nådd.
store problemer som fysiker- enske nasjonalistforbund, den
Den italienske Sosialbevegne og kjemikerne tumler italienske monarkistiske be- else betraktes av noen som
meid, og en dag sa jeg:
vegeIse og det italienske libe- arvingen til den mussolinske
øortJe. . . , ZJ
rale parti.
fascisme. Andre bestrider dette partis rett til å kalle seg
for fascistisk. Det er imidlertid et faktum at nesten alle
hovedfigurene innen det tidligere fascistiske regime idag
deltar aktivt i MSI.
Bevegelsens generalsekretær er Arturo Miehelini. Han
er fØdt i Firenze i 1909 og
kj empet i Spania og senere
på østfronten, hvor han ble
dekorert for militær tapperhet. Han er tre ganger blitt
innvalgt i parlamentet.
En kan ikke si at Michelini
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Jeg hadde sittet på ene_elle i Oslo, Kretsfengsel A
aiden 1. september 1945, og
det var dette som var grunnen til at fengslets inspektør,
hr. Nilsen, over nyttår 1948
kom inn til meg og fremla
følgende forslag:
«Det sliter å sitte alene, og
De har jo nu vært alene i
meget lang tid. Skui de De
ikke ha lyst til å komme
sammen med Skancke og
Torp om SØndagene? Dere
kan kan jo lufte sammen
også, og på den måten vil
det jo bli hyggeligere for
Dem. Hva vil De si til et
slikt forslag?»
"Jeg vil si j8. takk. Jeg 'Til
svært gjerne komme sammen med Skaneke og Torp». mimikk og språk og geberPå denne måten kom jeg der.
:sammen med Arnt Torp, som
Vi fikk se den franske guide
j eg aldri hadde truffet fØr, når han står foran de !beog med Ragnar Skanekesom undrende turister, slår ut
jeg såvidt hadde truffet no- med armene og med gråten ganger under okkupa- kvalt stemme belærer:
sjonen.
«Voila un monument du
Og dervejd ble fengselsopp- notre grand empereur!»
holdet et ganske annet.
Vår venn viste oss den
En time hver dag var vi «blØte» danske, den svergensammen i «luftegården», og de svenske og den protesterhver sØndag fra kl. 13/14 til ende tyske jøde som lØfter
kl. 16 satt vi sammen i Torps på skuldrene, snur håndflat.
celle og koset oss. Vi drakk ene op og klager:
«Aber doch, mein Herr!»
kaffe, spiste a v dietpakkene
som Skaneke og Torp fikk
Men mest jubel vakte han
hver uke, - de var jo begge dog når han hermet efter
dØdsdømte - og diskuterte den bløte sydtyske dialekt.
nuets og fremtidens spØrs- For når han runnet truten
mål.
,'og la ivei, minnet han mest
F'or meg uie disse sam- av alt om en liten gutt som
menkomster dagens centraie var ute 'med en eller annen
begivenhet. Jeg gledet meg gOdslig skøyerstrek. Godslig
til dem. Det gjorde de andre måtte den være. For godsligogså. Og av seg selv ble det
slik at Skancke var sammenkomstens centraie figur.
Allerede fØrste dag slo han
honen an da Torp bad ham
fortelle litt fra sin studietid
i Tyskland, For derved kom
Skancke på gli, og jeg oppdaget ganske snart at jeg
var gått glipp av meget ved
ikke å ha gjort hans bekjentskap tidligere.
Den lille mann var j o en
forteller av Guds nåde.
Han suilte de opptredende
personer. Han viste os dem i
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Berggravs Nordmarkstllr 1940

Skanckes siste dager

Av cand. oecon. Leif Sundt

(Forts. fra s. 1)
pris på å hØre Skanckes me'«Hva mener Du om den ning om storpolitikken og
kjempekikkerten amerikan- særlig da hva han mente om
erne bygger opp på vestkyst- forholdet øst-vest, Berlinen sin ensteds. Er det ikke krisen og utviklingen i TyskPalomarkikkerten uhyret kal-I' land i det hele tat~. Og he~
les. Tror Du den vil bringe. var Skanckes menmg klar
epokegjØrende resultater?» log rammende:
(,SelvfØlgelig», sa Skancke.j «InnfØrelsen av vestmark«Men jeg tror det er ett re- en er et forsøk fra Vestmaktsultat amerikfmerne håper enes side på å få et økonompå, men som ikke er omtalt isk tak på Tyskland og gi
i meddelelsen fra Amerika. Sovjetpolitikken en knekk.
Og det er at de håper ved Det er bare det at planen
hjelp av denne kikkerten å' ikke vil lykkes».
kunne se seg selv i ryggen».
Om forholdet i det store
«I ryggen?»
og hele mente Skancke at
«Ja. Du vet det nu er be-I en forsoning mellom øst og
vist at lyset ikke går rett, I Vest var utelukket. Krisen
men bØyes på grunn av til- vilde ende med at en av
trekningen fra de forskjelli- partene måtte gi seg. Men
ge himmellegemer. Man kan denne parten vilde ikke bli
altså tenke seg at vi befin- Sovjet.
ner oss inne i en kule hvor
«Sovjet har de beste kort
lyset stadig bØyes slik at på hånden», sa han. «.sovjet
det går rundt langs hulrum- er enig og sterkt, mens Vestmets innervegger. Det skulde maktene står uenige og
altså være mulighet for at splittede. Og derfor ser vi
vi med en god kik.kert vil idag den merkverdighet, at
kunne se oss selv i ryggen». det er tyskerne som mere
enn noen annen hindrer
Vi satte ovej1'ordentlig stor Sovjet i å besette Eluropa.
Den makt som har tyskerne
med seg vil seire, og derfor
april ~ henviste bl. a. til kjemper (både Østi og Vest
bestemmelsene i Haagerkon- om tyske;rnes gunst og er
vensjonen (Krigens lOV), og livende redde for å støte
var undertegnet aven lang dem fra seg. For da går de
rekke fremstående persone,r over til motparten».
i Oslo og nærmeste omegn.
«Hvem tror Du tyskerne
Såvidt jeg vet forlot biskop kommer til å fØlge?» ','_ '.
Berggrav Oslo 15. april, og· «De går sannsynligvis med
det er naturligvis mulig at Sovjet hvis betingelsene er
det var innholdet i det nevn- antagelige. Det var jo Biste opprop som har gitt Berg- marcks politikk at Tyskland
grav foranledningen til å alltid måtte sikre seg Russforeta sin berØmte tur gjen- lands vennskap, og det var
nom Nordmarka med de Tyskands ulykke at det brØt
tyske myndigheters approba- med denne politikk. For dersjon.
ved kom det ut i de to verdI så falll må biskoppen enskriger. Men forhåpentlig
formodentlig ha misforstått har dette lært tyskerne noe,
reglene i Haagerkonvensjon- så de ikke er like dumme nå
en, som ikke forbyr en spon- som fØr.
tan reisning av befolkningen
Det er en selvfølge at Sovi et område som ennu ikke jet vil søke å sikre seg Tysker okkupert, og hans anmod- lands vennskap, da dette vil
ning til norske skiløpere i b~ty en kolossal fordel. Ikke
Nordmarka om å vE;nde tilba- bare fordi disse to land utke til Oslo, var følgelig til fyller hverandre økonomisk.
skade for norske militære Men også fordi Sovjet med
interesser, noe som bl. a. et vennlig Tyskland i ryggen
professor, dr. jur. Jon Skeie vil kunne ofre seg for de
i sin tid har påvist i en jur- store oppgaver som venter
idisk betenkning.
det i Asien. Der vil Sovjet
At man på norsk militært konsentrere sine hovedkrefhold den gang tok alle for- ter. Og det kan det gjøre om
siktighetsregler for å hindre Tyskland er dets venn og
at tyskerne skulle få kjenn,orts. side ,
skap til de norske troppers
oppholdssteder og/eller deres
antall, fremgår bl. a. av den
omstendighet at jeg selv ikke fikk tillatelse til å gå tilbake gjennom Nordmarka til
Innch. ALF T. L'fTNDE,
de besatte områder i syd, fØr
l\fus8eveien 8, Oslo
jeg var blitt forhØrt og utstyrt med en særskilt pasTlf. GI U 17. priv. 8797 T9
serseddel. Denne ble utstedt
aven hØyere norsk offiser
Slryvestiger olj et m/ eatUsom på dette tidspunkt (14/4)
marte beslag. Tabtiger s.'Y
hadde sin kommandoplass på
jern, maler1lrapper eg l\eIsRoa.
bare loftstrapper.
Krokkleiva i Hole.

Den noe uvanlige ekspedisj on som a vdøde biskop
Eivind Berggrav foretok i
Nordmarka i aprildagene i
1940, kom så vidt jeg ve_t
istand
efter
forutgående
konferanse med representanter for den tyske overkommandp - hvis jeg ikke
tar feil - med general Engelbrechts viden de og godkjennelse.
Jeg har videre forstått at
biskoppen efter sin tilbakekomst til Oslo utarbeidet en
rapport om resultatet av
turen, og at denne rapport
ble overlevert til de samme
myndigheter som hadde gitt
ham tillatelse til å gjennomføre den «redningsaksj on» han
efter eget initiativ hadde
påtatt seg.
På det da værende tidspunkt stod general Engel-!
brecht med sin divisjon i
Oslo. Han var selvsagt hØyst
interessert i om det kunne
komme flankestØt fra norske
tropper i Nordmarken mot
fremrykningsveiene
nordover. Nu er spØrsmålet: Har
generalen utnyttet biskopens ferd gjennom Nordmarken som en flankeoppklaring?
Biskoppen ga rapport til general Engelbrecht om at han
ikke hadde sett tropper i
Nordmarken. Han' skriver på
side 32 i «Da kampen kom»:
»Jeg hadde tenkt meg en
stående rapport og så adjØ.
Men nei, han vil de prate.
Han var ikke det spor engstelig da jeg sa at vår reise
- slik som j eg hadde forutsett muligheten av - ikke
hadde gitt noe positivt resultat» ......... .

Generalløytnant Engelbrecht.

SN

Hvis man bærer sine våpen åpent og ved et armbind
eller på annen synlig måte
gir til kjenne at man hØrer
til de vepll~de styrker, har
man ifØlge Haagerkonvensjonens Landkrigsreglement,
under ekstraordinære for~
hold lov til å delta i krigshandlinger, selv om soldatene
på grunn av forholdene ikke
bærer full uniform.
Natten til 14. april ble der
foretatt en sabotasjeaksjon
mot Lysake,rbroen utenfor
Oslo, altså på en viktig hovedvru som tyskerne bl. a.
brukte til å fØre sine tropper
fra Fornebu til Oslo. Dagen
efter, den 15. april, ble der
over hele Oslo-området slått
opp plakater fra de tyske
militærmyndigheter
med
strenge advarsler til befolkningen om ikke å begå sabotasjehandlinger. Som bekjenl1 hadde hovedstaden
overgitt seg 9. april, og Oslo
var således under okkupantens myndighet. Efter dette
foretatte sabotasjeforsØk 14.
!april, sø,rget marineattasje
Schreiber ved den tyske legasjon, for at en deputaSjon
på fire-fem fremtredende representanter for Oslobefolkningen fikk foretrede for den
tyske generalstabssjef, ob~rst
;Busehenhagen, som onenterte dem om stillingen og
om den farlige situasjon som
ville oppstå hviS' ligniende
sabotasjehandlinger gjentok
seg.
Resultatet av denne konferanse ble et alvorlig og meget inntrengende opprop til
Oslos befolkning om å avMitt fØlge på denne minne- holde seg fra enhver saboverdige turen, var daværen- tasjehandling i fremtiden.
1 Nordmarka.
Oppropet - som ble offentliggjort i ale Osloavi~8 . 4. 15'.
FOLK OG LAND LØRDAG 14. JANiUAR 1961
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under en samtale hvor man
kom inn på biskop Berggravs N:ordmarkstur i 1940,
at «hvis Berggrav hadde vært
tysker ville de opplysninger
han den gang lot sine oppdragsgivere få kjennskap til,
ha gjort ham fortjent til å
få Jernkorset!»
Vedkommende offiser var
en velinformert og meget
sindig mann, hvis ord det
ikk~ var noen grunn til å
tvile på.
Forholder det seg allikevel
slik at ovennevnte påstander
beror på en historisk legende?
Jeg retter spØrsmålet til herr
Jens Chr. Gundersen, samt
til herr o.r.sakfØrer Sverre
Hartmann, som i sin bok
«Spillet om Norge» og gjennom sine foredrag og avisartikler har vist seg å være
meget godt underrettet om
forholdene i Norge under
denne hektiske periode.
Noe særlig behov for å
foreta en RØde Kors aksjon
E:n tidligere norsk general- i Nordmarka forelå det nepstabsoffiser, som nu bor 1 pe på det daværende tidsArgentina, uttalte i sin tid punkt.
Jeg foretok selv en skitur
gjennom Nordmarka i de da-o
gene, og de ung€j menn jeg
møtte på denne turen, hadde ikke behov for assistanse
a v noensomhelst art.
De personer jeg traff, var
for det meste unge og spreke
karer som hadde «plen ty»
med mat og reiseklær i ryggsekkene. Litt trangt om plas-"
sen, var det riktignok på
enkelte av ikjente utfartssteder i «Marka», som LØvliseter, Storflåtan, Vestenden, O.S.V., hvor der så vidt
jeg kunne se foregikk en
ganske livlig militær aktivitet, men jeg så ihvert fall
ingen som led noen nØd.
\Selv forlot jeg Oslo med
ski og fullt påskeutstyr ca.
kl. 12 11. april, og havnet på
Gran på Hadeland sent om
kvelden samme dag.

de byråsjef, forhenværende
maj or Thomas Brock, som
senere falt ved Segalstad
Bru i V. Gausdal, og avdØde
h.r.advokat, daværende kaptein Lorentz Brinck, senere
leder for Milorg i Oslo området.
Mine to turkamerater som
begge hadde sine private
mil,itJæreffekter :med seg l 1
ryggsekken, ville sikkert blitt
temmelig forbauset om vi på
denn~ turen hadde støtt på
biskop Berggrav og eventuelt
var blitt anmodet av ham
om å vende tilbake til Oslo.
En kan sikkert også gå ut
fra at flesteparten av de unge menn, som den gang befant seg på «påsketur» i
Nordmarka, hadde planer om
enten å slutte seg til de norske avdelinger som man
visste var under oppsetning i
distriktene nordenfor, eller å
delta i de kamper som på
dette tidspunkt foregikk i
Haugsbygd, ved Stryken,o.s.v.
- altså i skogområdets utkanter.
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Deutsche Handelskammer
~
i. 'Nor••" .

Fortsatt med1~:
AfS Sltrømpefabrikken Ergo,
000 MElSOM.. ansvarlig
Daniel Hansens gt. 9, Berg/en.
ALEXANDER LANGE
AfS
«strong», ManuflllktlU"waren, K1onfektiOOlS:fabrik, østervåg 9/11, Stavanger.
AfS Sulitjelma GrulJer, Kupfer
u. Zinkk\(lnzentratJe, Kiese, Fr.
Nanlsens pl. 6, Oslo.
Einar Sundbye. Verrollung,
Det er noe ganske alvorlig iveien med den ve,rden vi Transport, Lagerung, Ski.ppergt.
lever i siden 1945. Det skulde ikke være vanskel.g å oppdage 17, Oslo.
E. Sunde & Co. Ltd., Zentralselv for den mest tungnemme.
heizungsanlagen"
Armaturen- u.
Og når vi sier at det er noe alvorlig iveien med verden,
Metallwareilifabrik, postboks 890,
så tenker vi ikke engang på det helt åpenbare med krig og Oslo.
uro og vold og undertrykkelse, alt dette som det hellige alH. Sundems Bokhandel, BodØ.
minnelige hykleri efter eget sigende førte siste verdenskrig Sverre Sundgot & Co., Manufor å gjøre ende på. Sett på bakgrunn a v den atomladede fakturwaren engros, Alesund.
AfS Sundt & Co., Manufakturmare som hviler over verden idag, må de forhold de angelwarenge$cihiift, ! Konlfeikltionsfasaksisktt land startet sin krig for å bedre på, fortone seg brik" Bergen.
som den rene idyllen.
P. G. Swensson, ManufakturNei, vi tenker på den kreftskade den alminnelige retts- waren, Kongens gt. 9, Tr heim.
Grossel1ex E. R. Syberg, Agenbevissthet har fått rundt omkring i Europa, og ikke minst
turen.
Ullemcha;usseen 1, Smei vårt eget land.
stad.
Det er grei skuring dette at seierherren - fortrinsvis da.
Aktieselskabet
Sydvaranger,
i de mere barbariske tidsaldre - tok sin blodige hevn over Eisenerzgruben. Kongens gt. 7,
de overvundne. Men en Djengis Khan slo seg ikke på sitt OscrJo.
bryst og fortalte alt folket at det han presterte av vold og ~~~
overgrep var den sanne humanisme, det ekte demokrati, og
den absolutte rett. lian lot vold være vold og overgrep være
overgrep uten forskjønneIser. Han slo ihjel sine o~ervundne'
motstandere fordi de var hans motstandere og søkte ikke
å besmykke sine gjerninger med påstander om at disse motHøyesterett. kjæremålsutstandere også var menneskehetens fiender, landssvikere elvalg avviste enstemmig
ler hva det nå er for slags begreper det hYkleriske nydemo- kjæremålet
krati opererer med.
FOLK OG LAND omtalte
Kort før jul var professor Frede Castberg beordret frem
for
noen tJ;d siden 'en sa.k
i kringka~tingen her i Norge foJ' å yde et bidrag til hjelp for.
Isom! ,var iavgjort/ av Agde:rt
det vaklende «retts»oppgjøret. En merket tydelig hans uvilje lagmannsrett angående en
mot denne ubehagelige oppgave. Han dekket seg stadig bak utleggsforretning
foretatt
den ufeilbarlige høyesterett, som ikke rettere enn v i kan se, hos en gårdbruker i Bamble.
består av hØyst feilende og mangelfulle personer både på Utlegget gjaldt erstatning i
den ene og den annen måte, og d.ertil innsatt efterhvert av henhold ,til dom for landssvik stor kr. 4,00.0.00. Det var
det styrende parti for å avsi dommer til beste for «staten» tatt utegg i en Ferguson
og dens Arbeiderparti.
traktor.
Lagmannsretten
Men den oppmerksomme lytter festet seg også ved de opphevet utleggsforretningutvilsomme reservasjoner professor Castberg tok på for- en og tilkjente gårdbrukeren
skjellige områder, som hittil har 'vært betraktet som «retts»- 500 kroner i saksomkostninger av staten ved politioppgjørets støttepillarer. Vi tenker på for eksempel Elve- mesteren i Telemark. Grunnrumsfullmakten, det solidariske ansvar o. 1. Og så får man laget for kj enneisen var forda heller sluke slike uhyrligheter som at folkeretten ingen eldelse.
Staten ved statsadvokaten.
betydning har for forholdet mellom en stat og dens borgere,
i
Vestfold
påkjærte lagmannsden gjelder bare mellom stater! Eller dette at den norske
rettens kj enne~se til HØyestekapitulasjonsavtale var en ren militær foranstaltning som
retts kjæremålsutvalg, idet
ikke hadde noe med krigstilstanden å gjøre!
Når vi imidlertid spesielt nevner professor Castbergs
kringkastingsforedrag her, så er det fordi han også forSØkte anledning til å vitne og kanskje til å prosedere, men av
å undskylde «retts»oppgjørets urett med at efter en krig er dommere kreves det først og
det seierherrenes justis som rår. Hadde den annen part fremst uhildethet. Det krevseiret, sa foredragsholderen, så vilde det de dØmte «lands- es at de ikke er part i saken,
svikere» gjorde vært en fortjenstfull handling.
at de ikke er inhabile.
Dette er som vi sa innledningsvis vel og bra. Det er
Og inhabile dommere, seirDjengisKhans i form for seirherrerett, men det har intet herrene som dommere, har
med sivilisert rett å gjøre, det har intet med moderne folke- en hatt ved Niirnbergdomrett å gjøre, og det har naturligvis intet med det gamle an- stolen, ved «retts»oppgjøret i
stendige demokrati å gjøre, det som dagens styrende - de Norge og i andre land, og
vi kaller nydemokrater - har voldtatt.
kommer en til å få ved EichDen kanadiske avis Vancouver Sun, kommer inn på det mannprosessen. Men da dreiRel,iaktøre,r:

................................................

Seierherrenes justis

Den i sitt ordvalg over-' aven :;mnen og plausibel formåte nøkterne overlege Johan klaring på det som skjedde i
SCharffenberg har betegnet Trysil ogSå idiotisk. Det er ikmobiliseringsordren av 9. april ke ,utenkelig, at en slik karaksom idiotisk.
teristikk kan vise seg å være
Forut for denne ordre var velvillig.
som kjent generalstabssjefens
Innskriften på den bauta,
krav om mobilisering den 4. som senere ble reist til minne
april og hærledelsens samme om begivenheten er rett og
krav den 5. april avslått på slett latterlig.
såkalt hØyeste hold. MobiliDen hittil givne forklaring
seringskravet ble gjentatt 8. på Trysil er ikke akseptert.
april.
Autoritative menn som ministNu er det innlysende, at det er Maseng, overlege Scharfstod like klart for forsvars- fenberg og advokat Wyller har
ministeren, en oberst, som for pekt på, at vil man finne den
generalstabssjefen at ordren virkelige forklaring, må man
var idiotisk, hvilket denne ik- gå tilbake til 1905 og hva som
ke unnlot å gjøre oppmerk- da skjedde.
som på. Det må ansees uteMan kan jo begynne med
lukket at forsvarsministeren følgende:
har funnet på dette selv.
Mens Oscar Il enn u befant
Regjeringens medlemmer, seg «i vaIet og kvalet» (uttrukket til ansvar, sier: Det trykket stammer fra en av
var ikke meg, det ,var ikke hans personlige ve,nner) om
meg o.s.v.
han skulle motta det norske
Så har vi stortingets beslut- tilbud om kronen for en
ning på Elverum, som det ik- svensk prins og regjeringen
ke burde være nØdvendig å her ventet på svaret, reiste en
plugge inn lenger.
geskjeftig nordmann (angiveI Trysil ble beslutningen lig på eget initiativ!) utEm
kullkastet av landets konge statsminister Michelsens vitunder henVisning til at det ende til KjØbenhavn og oppvar en samvittighetssak for tok forhandlinger om en
ham og etterkommere, myn- dansk prins til norsk konge.
dige, umyndige og ufØdte.
Samtidig la der seg en eng«Mobiliserings»ordren av 9. elsk flåte utenfor Gøteborg.
april var bare, et ledd i hele
'Og så kan leseren så smått
årsaksfØlgen. Var den idiot- begynne å trekke sine slutisk, så er også avslagene 4. og ninger selv.
5. april idiotiske og i mangel
OLAF 'HOLM.

O

\

'«LtUl aldriG /logen h-emme,! mana raade jor dette lana».
Sigurd Jomalafarers siste ord på dØdsleiet.
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Staten fikk ikke
traktoren

samme fenomen i moderne nydemokratisk samfundsliv i
forbindelse med den forestående Eichmann-prosess, som
bladet kaller «TV stunt». Bladet peker på at hvis Eichmann har begått de ting han anklages for, så hører han
hjemme for en internasjonal rett, hvor jødene måtte ha

er det seg heller ikke om rett
lenger, men om urett og
overgrep. Eller om det Castberg. med andre ord kaller
seirherrenes justis.

en blant annet påberopte seg
uriktig lovanvendelse fra
lagmannsrettens side når den
har funnet at et brev fra
overretssakfører K. på vegne
av gårdbrukeren ikke inneholder en erkjennelse av
gjelden.
Høyesteretts kjæremålsutvalg, bestående av dommerne Holmboe, Skau og ;Roll
Matthiesen forkastet enstemmig kjæremålet over lagmannsrettens ,saksbehandling og avviste også forØvrig
kjæremålet.
Gårdbrukeren
ble tilkjent 200 kroner 1
saksomkostninger for Kjæremålsutvalget.
Saken har vært fØrt for
gårdbrukeren av overretssakfører Solveig Stang, Oslo.
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I Oslo eller omegn.
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HISTORIEN BAK KULISSENE
Finn Størens beretning om forhandlinuer i Berlin 1941

BAK KULISSENE:

Frankrikes sammenbrudd

Reichssicherheitshauptamt med Kaltenbrunner i spissen støttet norske synspunkter

Fra middagen hos Goebbels, som støren omtaler i denne artikkel:
Goebbels og hans norske kollega Lunde fotografert samme,n på
ballustraden foran huset til Goebbels.
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ned'erlagets vei.

Stasjonsmester og generalissimus

Gjenniom den lille jernbane-I kaffen i~e ko~t, m~~ traktet!~
stasjon Briare ruller uavbrutt
Heller Ikke l potlltivakten et:
transporter med slagne franske diet noen restaurant. Men vakttropper mot syd, fra morgen til havende betjent setter Luen på
aften og hele natten til 11. juni. og vil gå til Posthotellet. Så falstasjonsmesteren gjør for hvert ler dlet ham mJe inn\ og haJ!l.
tog som palsserer det samme IlD- ringer opp til stasj10nsmesterea
Igjen. «De har bestilt en liteR
tat i sin stasjDnsbok:
frokost til general Weygand, herr
Kl. 21,16 Tropper.
stasjonsmester?»
Kl. 21,44 Tropper.
«Javel, 'Og kaffen traktet, ikb
Kl. 2.2,0'1 TropperHUk har det gått siden 9. junf: kokt!»
Tropper, tropper, trQpper, og sta«HØr nå ll1er - hvem skaJ.
dig drar de forbi uten oppljold. betale den?»
Så kommer iklokken 1,4.0 om
Stasjonsmesteren er ute av
natten et tog som stanser. Det seg. Et slikt SpØrsmål! A, disse
består av 9 vogner og deriblant byråkrater!
Skal han kanskje
en saliongvogn. stasjonsmesteren fØrst ~e om bevilling nå da
!har en kort samtale med loko- (Frankrike står på sammenmotivIføreren og en mann,som bruddets rand 'Og .overhodet ingelI.
han i mØrket ikke kan se enten lenger vet hvor de foresatte myndet er en jernbanemann eller en digheter befinner seg?! «Hvis
militær. Så blir det gitt signal ikke verten i Posthotellet synes
og penser slått over: loklomotivet det er en ære å levere en liteR
skyver de ni vogner inn på et frokost til general Weygand, så
sidespor og reiser så videre i ret- skal jeg betale den av mm egen
Eftermiddagen benyttet jeg ning av Nevms.
lomme», sikriker han rasende inn
til å drive omkring, se på bustasjonsmesteren har gått til i apparatet.
tikker og på gatelivet. Det var sut kontor .og noterer i sin staPolitimannen er lettet. Ni.
utrolig hvilket voldsomt gate- sjonsbok: «Kl. 2 ekstratog inn slipper iallfall han å bekiOste
liv her var tross krigen, alle på Sidespor». I ekstratoget er alt generalens frokost av sin magre
butikker veldet av varer og stille. Alle vinduer er lukket lønn. Han Vlekker verten og
handelen så ut til å være yt- Men det er omgitt aN vakt- denne lager i all hast istand det
terst livlig. TySkland var på poster.
nødvendige: friskt smØr, brØd,
den tid så å si hele Europas
Ved firetiden om morgnen sukker 'Og i tilfelle generalen ikavtager, til Berlin strømmet kommer en ordonans tilsyne. Han ke driklker kaffen SIVart, også
varer fra alle land. Ikke man- glØtter ut i juninatten: det er flØte, samt traktet, ikke kokt
ge måneder senere besØkte lyst, men himlen er igjen skyet kaffe.
jeg igjen Berlin. Da var bil-/ og regnfull. Soldaten kommer
Forts. side 6
det allerede et annet, over- fremdeles søvndrukken til staForts. side 6
sjlonsmesteren: «Hvor kan jeg
her få en liten frokost for generaI Weygand?»
Stasjonsmesteren er forskrekket. «General Weygand? I Briare? I salongvognen?»
Ordona.ru;en nikker. For ham
er det ikke noe rart i det lenger.
«Men det Slkal være traktekaffe
og ikke ~oe utkokt skvip», sier
han og gjesper.
Stasjonsmesteren er full av
iver. Men Briare er ing/Cm verd:'
Weygand-linjen var ,utbygget
ensby, og den lille stasjon har
dessverre ingen restaurant! Han sjakkbretttormig i dybden og
styrter til telefonen og ringer til det var utbygget skyUerreder .
politivakten som er i Grande Rue Ved siden av den falne franske
(8:t;orgaten). <,En liten frokost soldat ser en nedgangen til et
til general Weygand straks _. underjordisk rum.
Quisling taler Norges sak hos Hitler.

tert om norske forhold. Nå
vil de de gjerne vite hvilken
stilling jeg selv innehadde i
den norske administrasjon.
Det var min oppfatning, at
det bare vilde være uheldig
om jeg forsØkte å stikke noe
under stolen, så jeg svarte at
vi på norsk side måtte forutsette at der under okkupasjonstiden vilde komme til å
bli stilt fordringer fra okku-.
pasjonsmaktens side, som det
vildEj være vanskelig for oss
å oppfylle. Hva QUisling hadde bedt! meg om, var derfor å
overta forhandlingene mellom .de norske og de tyske
myndighetene når det forelå
spØrsmål som fØrte til tvistigheter mellom dem. Kaltenbrunner ga uttrykk for, at
han fant denne ordning fra
Quislings side meget fornuftig, at det var en fordel at
man i B~lin visste, hvem
som i slike tilfelle kunde anvendes som mellommann,
men at han ikke var sikker
på at Terboven vilde sette
pris på ordningen. Imidlertid
var det hans chefs, Himmlers mening, at det rent germanske norske folket skulde
behandles på best mulig måte, og jeg skulde alltid kunne
finne forståelse for mine vanskeligheter om jeg henvendte
meg til Reichssicherheitshauptamt.
Obersturmbannffihrer von Loew, som var
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Fra Wien flØy vi tilbake
til Berlin og her fikk vi i de
efterfØlgende dagene anledning til å treffe en rekke av
de mer fremstående representanter for Das dritte
Reich. Det var i fØrste rekke
menn fra Propagandaministeriet, Goebbels ministerium,
som var våre ciceroner. Men
da Norge hØrte administrativt inn under det tyske innenriksministeriet, var vi også
innenriksministerens gj ester
til en middag, hvor vi traff
lederne
for
Reichssicherheitshauptamt. Dette var
Himmlers folk. En litt pinlig
situasjon oppsto under denne
middagen. En av de tilstedeværende tyskere var knyttet
til rikskommissariatet i Oslo
og han kom med noen flåsete
bemerkninger om forholdene
i Norge, gjorde seg kjekk på
nordmennenes
bekostning,
mente at det norske folk
måtte prisE'j seg lykkelig over
å bli styrt aven så fremrakende og enestående dyktig
mann som Josef Terboven
etc. Det var et tåpelig og
taktlØst snakk. Og j eg hØrte
en tysk rØst hviske meg i
øret: «Jeg kan lett forstå hva
De fØler, bry Dem ikke om
hva mannen sier, vi treffes
til lunch imorgen». Jeg nikket til min bordsnabo, det var
en S. D. (Sicherheitsdienst)mann i meget hØY stilling, det
var lett å se av ekebladejlle på
hans uniform. Jeg hadde ikke
oppfattet hans navn. Det viste seg å være Kaltenbrunner.
Den neste dag bad jeg mine norske venner undskylde
og gikk alene til den nevnte
lunchen. F'oruten
Kaltenbrunner var det bare noen få
herrer tilstede, Schellenberg,
Dr. Zick, von Loew og Dr.
Frankenberg, alle fra Reichssicherheitshauptamt.
Det
viste seg straks at alle disse
herrer var meget vel orien-

Seirens vei -

O

Il.

chef for den skandinaviske
avdelingen, vilde alltid være
til min disposisj on og de tilstedeværende herrer vilde
v;ære innstillet på å stØtte ethvert rimelig krav fra norsk
side. Men han bad meg være
forsiktig under mine eventuelle forhandlinger med Terboven, som var kjent for lett
å bli støtt.
Jeg hadde all grunn til å
være fornØyet med samtalen.
Den ga meg et klart inntrykk
av, at ikke alle tyskere i
fremskutt stilling var av den
oppfatning, at man skuI de behandle et okkupert land, som
om det var bebodd av «Untermenschen». Jeg kunde også
meget vel tenke meg, at
Himmlers bekjente sværmeriske innstilling til alt, som
hadde" med germanere og germanertro å gjøre, kunde medvirke til å gi hans menn en
fordelaktig innstilling. Men
forøvrig var det for meg en
overraskelse, den åpenhet og
fortrolighet som disse Reichssicherheitshauptamts chefer
la for dagen under samtalene.
De erfaringer jeg senere hØstet, viste også, at Kaltenbrunners ord ikke var tomme
fraser, og skjØnt man i Norge, av nærliggende årsaker,
vanligvis haddEl den oppfatning at nettopp den tyske
sikkerhetstjenesten, som jo
var direkte knyttet sammen
med sikkerhetspolitiets administrasjon, var okkupasjonsmaktens farligste og mest
utiltalende aVdeling, hadde
Norge innenfor denne faktisk
noen av sine beste tyske medarbeidere i disse år.
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Leen:

Bakerunnen for opp- Forrederiets ITlenn
standen i Etiopia
Betraktninger omkring drivkreftene
bak historieforfalskningen

Lurte «Hcycn fra Afrika» Haile Selassie

O

de Israel~ke trådfrekkere ?

es å være fullstendig a vskåret fra verden og fra begivenhetene. Apenbart forstod
de selv ikke hva som skjedde,
for den britiske sendemann
telegraferte at stillingen var
(,rolig, 'men dyster». Bare den
amerikanske ambassade visste at det dreiet seg om et
kup fra den keiserlige livgardes side, som hadde bemektiget ,seg det keiserlige
slott. Den amerikanske sendemann Mr. Arthur Richards
telegraferte til Washington
at «i Øyeblikket er alt uklart,
men det dreier seg ik:~8 om
fOlkeoppstand». Han visste
altså heller ikke mere, eller
våget ikke :l si det.
Selv de nyhetskilder som
alltid står rede til å tilby sin
tjeneste i orienten hadde intet sikkert å melde og forsaget. Bare en grossist i
elfenbensvarer i det herlige
basarkvartal Khan Khalili - i
Kairo, som jo stadig stod i
forretningsforbindelse
med
Etiopia, profeterte dypsindig:
«I Etiopia er det brutt ut en
revolUSjon.
De
dumme
kristne hunde skyter hverandrej gjensidig" men ingen
muhamedaner er innblandet.
Al hamd ulillah!:. I henhold
til dette var de store, overveiende muhamdanske provinser i Etiopia, altså. Harrar, Erytrea, Kaffa, Djimma
ogl Sidamo, altså hele den
nordlige og sØrlige del i det
kjempemessige rike, fremdeles rolig, og urolighetene
utspilte seg åpenbart i de
gaml€l kristne kjernelandskaper Schoa, Tigre og Begamedir.
Så. kom det meldig om
gatekamper i hovedstaden
Addis Abeba, som også er
hovedstad i det gamle kongerike Schoa. Det het at soldater av forskjellige regimenter deltok. Plutselig kom
det så, antage~ig over den
etiopiske ambassade i Roma,
melding om at keiser Haile
Selassie var avsatt og kronprins Asfa Wossen ~rokla
mert som keiser a v Etiopia,
samt at Ras Imru var utnevnt til ny. ministerpresident.
Dermed dukket det første
navn opp som gav noen politisk mening. Ras 1mru er
en fetter av keiser Haile Sclassie og kjempet i 1933-36
med stor tapperhet mot de
inntrengende italienere. Ras
svarer til «fyrste» og til det
likelydende arabiske ord som
betyr '«hodCi». Haile Selassie
bærer titlen «Negus negast»
(kongenes konge), fordi det
i Etiopia finnes mange gamle kongeriker, hvis tidligere

Nedenfor Menelik Il, som underla seg hele Etiopia og tiltvang
seg italiensk anerkjennelse av
keiserriket.
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fri for fattigdom, undertrykkelse og uvitenhet;. Nå var
denne skjØnne dag kommet
-». Til de sproglige
vanskeligheter - for hvem
kan amharisk bortsett fra
noen italienske kolonioffiserer? - kom nå psykologiske. Skulle kronprins Asfa
Wossen, som hittil var kjent
som en livslysten herremann, i lØpet av natten, fortryllet av bestefar Krustsjovs sjarme, ha gått over til
kommunismen? Eller var det
dukket opp en gruppe 'som
undertrykkede
komplekser
nå plutselig drev ut på venstre flØY, hvorfra den apellerte til de fredelig slumrende portierer, lastebærere og
tiggere?
Teknisk sett var saken enda vanSkeligere. Det lot seg
ikke opprette telefonforbindelse med Addis Abeba hverken fra Khartum eller fra
Kairo. Liujene var stadig i
uorden. De utenlandske ambassader i Addis Abeba synt-

15. desember 1960 gikk det
gjennom verdenspressen fØlgende meddelelse mens keiser Haile SeJassie av Etiopia
!remdeles befant seg på en
stor reise til Brasil: «Kronprins Asfa Wossen av Etiopia har nettopp bekjentgjort over Radio Addis Abeba, at det er blitt dannet en
ny regjering med ham selv
i spissen». IRadioen tilfØyet
at regjeringen var blitt overtatt «med understøttelse av
hæren, politiet og den dannede ungdom. Dermed var
en tre tusen år gammel historie av urett slutt». Radio.kommentatoren talte et slikt
fryktelig engelsk-amerikansk
at ingen til å begynne med
.forstod hva som egentlig var
lØs. Så kom en melding på
amharisk, Etiopias offisielle
sprog, som skulde gjengi en
proklamasj on fra dEln 4·1årige Asfa Wossen, og i hvilken det het at hittil hadde
ikke den alminnelige etioper
kunnet frigjØre seg fra fattigdom og uvitenhet·. Landets lover og forordningpx
var stadig blitt misbrukt til
å berØve det jevne folk dets
rett, og å gjøre de rike enda
fetere og gi de begunstigede
enda mere. Så het det:
«Etiopias folk har lenge ventet tålmodig, stadig i håpet
,om at d~t en dag ville bli

I

LØven fra
Haile Selassie
Juda eller Reven fra Afrika.

I

Forts. side 7

Morgenbladet offentliggjorde
i slutten av forrige år en artikkei av kontreadmiral H.
Landgraff: «Kystfestningene
i april 1940». Da «Folk og
Land» mer og mer brukes til
høytlesning, så.vel i Stortinget som i domstolene, bØr vi
med øket kraft arbeide i
folkeopplysningens tjeneste.
D~rfor citeres fra kontread,miralens interessante redegjØreise, for alle dem, som
ikke holder Morgenbladet:
«Det ville fØre for langt å gå
i detaljer, men jeg kan nev·
ne at festningene bare had,..
de ca. 1/3 av krigsoppset-ningsplane;ns personell, mange batterier og mangel viktige ledd var i det hele ta.tt
ikke satt opp. Festningene
var ikke «mobilisert».
Dette for hr. La.ndgraffs
regning. Jeg deler kontreadmiralens oppfatning, at
det vil føre for langt å gå i
detaljer. Det er også helt
overflØdig. Vi drukner snart
i bevis for at Norge den 9.
april 1940 var gjort klar til
okkupasjon, ved at det lille
vi rådet over av militære

maktmidler ikke var på plass.
EJnkelte av våre fØrende skribenter bruker uttrykk som,
at de ansvarlige var «naive.»,
at de øyensynlig ikke forstod.
alvoret og faren. Snille, hederUge menn alle sammen,
men lite vandtl til krig og
sånt. Ingen kunde jo tenke
at Hitler 4.skulle komme som
en overfallsmann om natten> o.s.v.
Nei, det var ingen SODl.
tenkte på det blant de ansvarlige. Det er brennsikkert.
De tenkte på noe helt annet,
og ventet engstelig på at det
skulle inntreffe. Kommer
ikke England snart! Nei England kom ikke, Churchill forklarte hvorfor. Han brukte
Njorge til å narre Tyskland
til angrep. Apnet opp for
dem, for å gJ~re det hele mere fristende. Et mobilisert
Norge ville nemlig ha aT,
holdt Hitler fra å sette i
scene Norgesfelttoget.
Dette vet nu \ aUe, som
gidder å sette seg inn i det
foreliggende materiale. Likeledes vet vi, at alt var gjort
og i detalj gjennomført for
Forts. side 7

Tradisjonsrik

åpning' av

det engelske parlament.
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Italia
(Fort;;. fra s. 1)

Bak kulissene

Størens. beretning

gjort PDI til en av de rikeste
(Forts. fra 6. 4)
(Forts. fra s. 4)
få, men vI' bl1tde likevel ha
av alle de politiske grupper.
Politimannen har alt sammen floden var ved å ta slutt, kri- menn der, som på kort varsel
Helt anderledes er det itali-I P~ et brett og balanserer det gens krav på menneskelig kunde nå flest mulig innenenske
nasjonalistforbund gjennom de tJ;:;mme gater. Da innsats viste seg i bybildet.
for den administrative ledelsom vi. har nevnt i en tid~' han nærmer seg stasjonen, ser
sen i Berlin og som ved sitt
ligere artikkel. Og lederen for han en hel militærleir tf)or seg.
Den siste dag i Berlin var daglige arbeide kunde vinne
A.N.I., professor Vincenzo En bataljon stiller nettopp opp vi alle innbudt til middag i forståelse for Norges stillmg,
Caputo er en helt annen type for å overta beskyit;telsen av Dr. Goebbels hjem, som lå i dets kultur, dets nasjonale
enn Michelini og Lauro.
øverstkommanderende. Vaktplost- rikskanselliets hage. Det var holdning og krav. Det sto ikProfessor Caputo er en ene vil ikke ,slippe politimannen et stort selskap, politikere, ke til å nekte, at bortsett fra
mann med motstridende ide- gjennom. «Er De florrykt?» roper kunstnere, journalister, Dr. enke~te intellektuelle kretser
er. Skjønt aktiv motstands- denne opprørt og' viktig. «Jeg Goebbels var en udmerket og de velinformerte folkene i
mann i 1943 tok han likevel i kommer med generalens frokost». vert og der var all anlednmg Reichssicherheitshauptamt,
1946 opp en energisk kamp Nå slipper han gjruillom og nå til en interessant konversa- var det åpenbart stor mangel
for monarkiet, som han er en iler også stasjonsmesteren til. sjon. Kanskje var fØlgend~ på kjennskap til de norske forvarm tl'henger av.
Han overbeviser seg om at det 1'11
. d e k ara kt·
.
de
ens t'IS k . Vi h oId'Innen f or d e regJeren
l e eplso
Han E1r fØdt i Catania for 45 virkelig er traktekaffe.
satt ved kaffen i salongen og kretsene.
år siden og trådte hurtig
I mellomtiden er det blitt lev- jeg stilte Dr. Goebbels spØrsMen også en annen ting
kjente historisk-politiske skri- ende i ekstratJoget. Offiserer målet: «Og krigen?» _ «Krig- var blitt oss klar: det hersket
benter. Som en hårdnakket kommer Og går. '«Det er Georges, en!» svarte Dr. Goebbels, ingen utp:reget €inighet inmotstander av kommunismen, log det er Vuillemin _» sier foik.. nærmest litt forundret. «Ja, nenfor tyskernes egne rekker
har marxistene utarbeidet en Klokiken halv otte ser man gene- krigen ja, ett eller annet i spØrsmålet om forvaltningrekke planer for å eliminere raI Weygand ved vinduet. Han sted ved grensen kriges det en av de okkuperte landene,
ham, men ingen av dem har spiser sin frolmst stående - da- vel ennå litt.» Plutselig faldt og det var et moment, som
lykkes.
gen er klommelt da han må av- det meg inn, at jeg var hav- riktig og forsiktig utnyttet,
For ikk~ lenge siden, under gjøre om Frankrike kan kjempe net i selskap hos en av de kunde bli oss til hjelp når det
en bitter polemik med den videre eller om det må strekke romerske keisere under Roms gjeldt å avverge de eventubritiske marskalk Montgome- våpen - glanstid og der var kommet elle overgrep som den tyske
ry (som hadde beskyldt de
Klokken halv ni :f\orlater han med det samme spØrsmål. Ja, administraSjonen i Norge
italienske soldater for feig- vognen.
ett elle!r annet sted ved rikets kunde komme til å begå.
het), utfordret Caputo engDette er det øyeblikk stasjons- umåtelig utstrakte grenser'
*
elskmannen til duell. Men mesteren har ventet på hele nat- ble det vistnok kjempet,
I den rapport jeg ga Quismarskalken voktet seg v~l for ten. Han er overtrett av siste men det var jo ikke en sak, ling etter hjemkomsten, unå akseptere, idet han la frem ukes anstrengelser og trengte å som skulde berøre oss. Så ble derstreket jeg den nesten forlangt fra overbevisende und- sov~, men ha~ V€ll1tet. Ha~ det heller ikke talt mere om bausende orientering og inte.skyldninger.
sprlllger lover skll1ll1ene bort tIl den saken. Sånn var nå en- resse for norske forhold jeg
Caputo er vel ansett i alle Weygands vogn, hilser i stram gang stemningen. Om Goeb- hadde møtt i Reichssicherkretser, fØrst og fremst fordi hlo!ldning og ledsager generale~· beIs spilte komedie eller ik- heitshauptamt. Men også, at
han alltid har avvist all of- forbi godshuset til plassen foran ke, kan jeg ikke svare på. jeg forøvrig ikke hadde særfentlig utmerkelse eller of- st~sdlo[)l'JIbygningen. Han holder Men sikkert er det, at han på lig godt inntrykk av tyskerne
fentlige stillinger, idet han seg et halvt skritt bak, men kan dette vis innga en sterk trygg- som våre venner. I den situahar forblitt tro mot sin mon- likøvel merke seg at det er med hetsfølelse.
sjon de befant seg, var de'
arkistiske overbevisning, som et meget alvorlig og eftertenkNå tillot jo ogSå situasjonen alt for se,lvopptatte, alt for
ikke tillater ham å gå inn i somt ansikt Weygand tar sitt hatn denne overlegenhet på overbevist om å være utsett
et republikansk parlament, og nye hovedkvarter i besiddelse.
det tidspunkt. Østerrike var av forsynet til å bli Europas
fordi han er ansett som en
Et k!:Jmmandorop smeller over inkorpore!t, BØhmen-Mahren herrer. Derfor var de også
ivrig forsvarer av Italias navn plassen og avdelingen presen- var riksprotektotat, Slovakia vanskelige å resonnere med,
rundt om i verden.
terer gevær.
satelittstat, Polen nedkjempet overbevist om å vite alt bedDen fjerde gruppe i vår
(Neste gang: Våpe,nstillstand og delt, Norge-Danmark ok- re selv og alltid rede til å beoversikt er den italienske eller fortsatt kamp?)
kupert, Holland, Belgien og lære andre.
monarkistiske bevegelse, som
Frankrike nedkjempet og for
MEld henblikk på Himmlers
ledes av Antonio Cremisini.
"I:Ao~'V\AAo"W\.~"\I\, stØrstedelen okkupert, eng- speeielle sentimentale følelIkke alle monarkister akelskmennene jaget ut av kon- ser for germanerne og hans
sept er te navneforandringen,
Den siste ~i skal evne ~ tineptet. Italien og Spanien ide om Norge som et gersom utelot monarkistbenevn- denne ?Verslkt er GlOVann~ ble betraktet som Tysklands mansk urhjem, antok jeg at
elsen da de to italienske legi- Mal~gO~l, gen~ralsekretæ~ l forbundne, med Russland be- det kunde være klokt, å uttimistpartier. slo seg sammen. det ItallenskeYberale partI.
sto den pakten, hvis virk nytte den sympati vi her fikk
Den deputerte Antonio Cre- . PLI har ~lste: me~et av ninger man hadde sett i Pol- givendes hos en av rikets
misini ble straks leder for en sm betydnmg l Italla for en, i Baltikum. Balkanstatene fremste makthavere.
frakSjon som besluttet å hol- størst:dele~ .som fØlge av Ma- var iferd med å omorientere
Forøvrig rådet jeg QuiSling
de seg utenfor det italienske lagodls POl1tlk~.
seg for å komme i fortrolig til å redse relativt ofte til
demokratiske parti.
Han er fØdt l 1904 og er en forhold til seiersmakten. Nep- Berlin for derigjennom .'3Cremisini er fØdt i Roma i autoritet på det Økonomiske pe på noe tidspunkt før eller styrke sin personlige posi1905 og er grunn'egger av et område, men ikke som det senere var Tysklands makt sjon. De personlige kontakteav Italias største' farmasØyt- synes på det politis~e. ~ens større.
ne spillet her en stor rolle ..
iske konsern.· Under det fas- alle erklærte at mIdt l den
Vi hadde all grunn til å væ- Vi hadde ikke vært i tvil om,
cistiske styre representerte forVirring som karakteri- re fornøyet med reisen. Meget at Quislings navn hadde en
han den kjemiske industri i serer den italienske hØyre hadde vi sett på kort tid og sterk klang i Berlin i øye«Næringstmget» 1939-1940 og flØY var det i det liberale en lang rekke av rikets mest blikket. Men i et totalitært
idag er han president i den partis interesse å innta et fremstående menn hadde vi styrt land som Das dritte
farmasøytiske industriorgani- klart hØyrestandpunkt, så fått anledning til å treffe. Reich kund~ man aldri vite
sasjon..
insisterte Malagodi alene på Under en lang samtale gikk hvor holdbar en sterk posiHan ble valgt inn i parla- å fØlge, en besynderlig poli- Dr. Lunde og jeg selv igjen- sjon var, om man ikke stadig
m~ntet i 1958 og var general- tikk uten klare linjer. Konse- nom våre erfaringer, enige underbygget den ved hjelp av
sekretær i Achille Lauros kvensene viste seg straks: om at det hadde vært en for- personlige kontakter med de
monarkistiske folkeparti.
det liberale parti, som er blitt målstjenlig reise og at vi nå ledende menn.
Elfter sammenslutningen aven slags Økonomisk gruppe og måtte forsØke å utbygge videQuisling svarte, at han
de to monarkistgrupper holdt ikke har noen bredere polit- re våre forbindelser og styrke hadde en hvilende innbydelse
Cremisini seg utenfor PDI og isk basis, har mistet mange, Norges posisjon. Det vil de da til å besØke Hitler. Tidsstartet nylig den italienske mange velgere,
ett€jr vår mening være for- punktet var ennå ikke bemonarkistbevegelse, som tar
Dette er i korthet en over- nuftig, at ikke bare Aften- stemt. I mellomtiden bad han
sikte på å bringe de virkelige sikt over de menn som idag posten hadde en Berlin-korre- meg forberede min neste
monarkister sammen i en leder de italienske hØyre- spondent, men at også Norsk reise. Dr. Herman Harris Aall
eneste organisasjon med et grupper - et hØyre med alle Telegrambyrå og Fritt Folk skui de reise ned til en konfeideologiske avskygninger og hadde fas t e represent an t er l. ranse me d s t oradm'lral Rae åpent monarkistisk navn.
med alle tenkelige tendenser. Berlin. Noen diplomatisk re- der og dr. Aall hadde bedt,
LØRDAG 14. JANUAR 1961
Francesco Leoni.
presentasjon kunde vi ikke om at jeg skulde fØlge med.
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har stor prestisje mnen partiet. Mange, fraksjoner står
aktivt mot ham, og den alvorligste anklage som rettes
mot ham er at han aldri innehadde noen stor stilling under fascistregimet og derfor
ikke har noen rett til å lede
det nyfascistiske parti i Italia.
Han er imidlertid meget behendig når det gjelder å manØvrere mellom de forskjellige
fraksjoner og har beholdt
ledelsen i partiet i lange tider .
En helt annen politisk orientering har det italienske
demokratiske parti, som er et
produkt av sammenslutningen av de to monarkistgrupper
i Italia: det nasjonale monarkistiske parti og det monarkistiske folkeparti. Da de
to grupper ble forenet i 1959
besluttet partiederne å slØyfe
ordet «monarkistisk» og gi
bevegelsen en karakter som
var mere i overensstemmelse
med den italienske republikk
i håp om å komme direkte
inn i regjeringen.
Lederen av PDl er en av de
mest typiske menn innen
italiensk industri og politikk:
Achille Lauro.
Lauro er fØdt i Neapel for
73 år siden. SkjØnt han ikke
lenger er ung fortsetter han
å fØre et usedvanlig aktivt
liv. Som grunnlegger aven
av Europas største handelsflåter betraktes han som en
av Italias rikeste .menn.
F'or 6 år siden var han ordfØrer i Neapel og i denne
periode skaffet han byen
mange fordeler, idet han ikke
vel{ tilbak~ for å bruke av
sine egne midler når byens
offentlige midler ikke strakk
til.
Han er en pasjonert sportsmann og formann i Neapels
fotballorganisasjon, den største fotballklubb i sør-Italia. I
mai måned gav han til denne
klubb 500 millioner lire (mere
enn 5,5 millioner kroner).
Som president for det nasjonale monarkistiske parti fra
1951 kom han i strid med
partiets generalsekretær, AIfredo Covelli, som måtte trekke seg tilbake i 1951 og or·
ganiserte det monarkistiske
folkeparti.
Lauro hadde understøttet
fascistregime,t og for dette
samarbeide ble hans eiendom
totalt konfiskert, likesom han
selv ble kastet i fengsel av de
seirende allierte i 1945. Hans
ekstraordinære sans for forretninger tillot ham imidlertid å starte igjen fra nytt ~v
og å bygge opp igjen en av
Europas største handelsflåter.
Han ~r en eiendommelig personlighet. Under valgkampanjer bruker han de mest
støyende og pussige metoder
for å gjøre inntrykk på velgerne. De veldige pengemidler
han har til disposisjon har
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ETIOPIA

•

Forrederiets tnenn

•

så mange unge etiopere, de
herskerfamilier idag bærer såkalte falasja, ble sendt til
(Fort!. fra 3. 5)
titlen «Ras», men tidligere Israel for utdannelse. For de, å legge landet åpent for en
var konger! Alle disse en- innviede var det derfor klart britisk okkupasjon av stragang mektige familier ble at n:irRal> Imru pluts-elig tegiske punkter på vår kyst.
l1ndertvunget i annen halv- ble proklamert som minist- Disse steder ble som kjent
del QV nittende arhundre av erpresident for den nye re- inspisert allerede i mars av
kong Menelik av Schoa. Me- gjering, så stod disse hans britiske og franske rekognonelik av Schoa val' efter lmi- forbindelser bak.
seringsstyrker med regjer··
ser Johannes IV blitt keiser
Haile Solassie var i Brasil, i~gem: stilltiende samtykke;
over hele Etiopia. Han be- helt uten underretning om I Vl had~e med andre?rd lagG
seiret italienerne i i896 ved hva som foregikk i hans jlandet apent for en mntrenAdua og lviassaua og han land. Men «lØven fra Juda», gende fiende, oppgitt vår
undertv<lng med sine frykte- som i virkeligheten bærer nØytralitet som Stortinget
de feltherrer Ras Makon- klengenavnet "reven fra Af- enstemmig hadde garantert
nen av Harrar, Gobuna, Ta- rika» lot seg ikke overrump- over for hele verden. Samsama og I-Iapte Wolde Geor- le. Han fikk fatt i et hurtig tidig som vi forsikret de
gios de enl:elte kongeriker. fly og flØY fra Brasil over til stridende parter om å avholDa MeneEk dØde urgammel Dakar i Afrika. På en meget de oss fra å ta parti, så svek
og skrØpelig i 1907 ble Ras demonstrativ måte gav Ra- vi i stillhet og bak folkets
Tasamma innsatt som styrer dia «(Kol Israøl» i Jerusalem rygg disse æresforpliktelser.
for hans dei1gang 12 år kj€jnt at HaUe Selassie vilde ID~:te .er Nor~es histOri.e. ' en
gamle S;2I1111. Lidsch Jassu sØke tilflukt i Israel. Man 111sLone som I det lange lØp
(Jesu barn). Men dette «Je- hadde kanskje gjerne sett ikke lar seg undertryki.:8 av
su barn» hadde lite med Jesu det for på denne måte å kun- undEJrdanige lærebok3i:Jrfatsinnelag å gjøre. I fØrste ne bevege ham til å abdisere tere.
verdenskrig vile han med til fordel for Israels kandiHvem so::1 crdl1et dette
tysk hjelp fordrive italiener- dat. Men <,revEin fra Afrika» svik, navnene på dem, er
ne fra E'rytrea og Samali, hadde lliktet lunten og reiste ennu ikke klarlagt av domengelskmennene fra Somali~ ikke til Israel, men flØY tvers stolene, og blir det neppe
land og franskmennene fra over Egypt til sin provins Man valgte heller et «rettsDsjibuti, samtidig som han Erytrea.
oppgjØr» med oss som syndeville frigjøre seg fra den
I mellomtiden hadde bla- bukker. At det var nØdvenkristne koptiske landskiTke. det vendt seg i Addis Abeba. dig å sette noe, igang. blir :mer
Han opptok forbindelse med Livgardens revolusjonære of- og melr tydelig. Det var avE;nver Pascha og gikk over fiserer haddE! riktignok tatt gjørende for de virkelig skyltil muhammedanismen. Men kronprins Asfa Wossen til- dige å bortlede oppmerksomCentralmaktene klarte ikke fange og forsØkte nå å be- heten fra egne kropper, elå hjelpe ham og så ble han vege ministrene til å erklære lers
kunne kontreadmiral
styrtet efter tilskynnelse av seg for revolusjonen. Men Landgraff og andre offiserer
den koptiske patriark. Keiser krigsministeren undslapp fra rent i utide ha stått frem og
Meneliks datter Zauditu ble dem og tok tilflukt i de store anmodet om forklaring. Nu
gj ort" til keiserinne og Ras' skoger rundt hovedstaden. 'tyve år efter er det ikke så
Tafari Makonnen ble utnevnt Hans enqrgiske frue reiste farlig. Det er nærmest akatil kronprins. I 1930 dØde fra den ene kaserne til den demiske spØrsmål idag. Noe
keiserinne Zauditu, en tykk, annen og oppfordret trop- historikere steller med for
velvillig,
men
beklage!lig pene til å slå ned oppstanden statens regning.
uintelligent dame. Ras Tafari fra den keiserlige garde, som
At det ble Hitler som nØd
Makonnen ble nå keiser og ikke var særlig likt. Det lyk- godt av det norske forrederi
tok navnet Haile selassiekedes. også de keiserlige trop-I skal v~ ikke laste de skyldige
(Den hellige trefoldighet).
per å trenge mytteristene for. Pa dett~ punkt kan de
Naturligvis var der blant sammen på Gibbi, hvor disse nok fØre bevis for at de var
de andre fyrste,familier, som holdt ministre;ne og hoffolke- 1 god tro, hadde tillid til EngHatle Selassie så smart had- ne fangne i tronsalen og nå lands lØfter. At de faktisk ble
de overvunnet med kirkens truet angriperne med å dre- narret. Vi står imidlertid
hjelp stor misundelse mot pe alle hvis angrepet ble her overfor et svik mot folk
denne mann. Det gikk så fortsatt. Bare ved hjelp av og fedreland, som sikkert er
vidt at til og med Haile Se- en trofast g~rdeoffiser IYik- enestående i Norges historie.
lassies egen fettelr og sviger- kedes det Haile Selassies Det er derfor ikke noe rart,
sØnn Ras Gugsa under den hustru å komme i sikkerhet. at alt er gjort for å fortrenge
italienske hærs innmarsj i Den etiopiske hærs general- denne. Ja endog flukt og
1935 med flyvende faner og stabSSjef,
general
M~rid feighet i farens Øyeblikk
klingende spill gikk over til Mengasha og øverstkomman- fremholdes for ungdommen
italienerne. Ras Imru kjem- derende for armekorpset i som stort mot.
pet dengang tappert mot provinsen Schoa, general· Quisling ble dramaets Deus
italienerne, men efter at Gebrou gikk fram med pan- ex machina. Det betyr en
engelskmepnene hadde bragt ser og kanoner mot palasset, plutselig inntredende persOIi,
Haile Selassie tilbake til hvor de opprørske gardister som gir en forviklet sak en
makten, ;har han utrettelig. i tronsalen rasende slaktet heldig vending. Var han ikintrigert mot denne. Da kei- ned de fangne ministre. Så ke dukket opp på scenen,
ser HaUe Selassie av Etiopia brØt deres motstand sam- måtte man ha ladt teppet
jo bærer den spesielle tittel men da Gibbi og den tilstøt- falle. Uten QUisling den 9.
~udas lØve» på grunn aven ende
kaserne for livgarden
legendarisk
kjærlighetshi- ble ødelagt av fly og strids- sjef oberst Workineh Gebestorie mellom kong Salomo vogner.
heyu. Ras Imru skal være
og dronningen av Saba, oppKronprins Asfa Wossen, flyktet opp i fjellene. De istok Ras Imru kontakter med som bare med vold hadde raelske rådgivere, som misIsrael og med den jØdiske ladt seg bruke av opprØrerne, tenkes for delaktighet i anstorfinans for med deres ble befriet og ilte sin far stiftelsen av revolusjonen er
hjelp å oppnå denne tittel.
Haile Selassie imØte. Det sat- forsvundet fra Addis Abeba.
Den innflydelse han frem- te nå inn en vill jakt efter
Den listig utpØnske de plan
deles hadde benyttet han til de flyktende opprØrere og i om å bringe Etiopia i hendeå la tilflyte Israel mange massevis dinglet i hurtig inn- ne på en hersker innsatt av
verdifulle Økonomiske !wnse- rettede galger i gatene like- Israel og dermed, å true
sjoner og å trekke mange is- ne ,av dem som var blitt Gamal Abd al Nasser også fra
ra elske rådgivere inn i mi- skutt eller fanget under fluk- Etiopia var mislykkes.
nisteriene i Addis Abeba. Og- ten, blant dem livgardens
Omar Amin v. Leers.
(Forts. fra s. 5)
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april og alle de bevisste lØg- hundepisken frem. Vi er ikne som de ansvarlige diktet ke noe å regne med. Vi kan
opp om hans delaktighet 1 skrive Norges historie, og vil
ulykken, ville det ikke. ha komme til fortsatt å skrive
lykkes å fange inn Ola og den. Vårt lands 9. april-myte
fremdeles holde ham i uvit- kan ikke lenger prØves for
enhet om hva som passerte. domstolene,
bevislighetene
Administrasjonsrådet, et har hopet seg slik opp at det
buekorps
av
ærgjerrige ikke lenger nytter å lyve om
menn, slike som altid vil rent soleklare ting. De evenkomme til å holde seg fram- tyr som de profesjonelle
på, bidro også på s1:1 måte skalder i demokratiets sold
til å Øke forvirringen. I lØpet har diktet egner seg nu bare
av få måneder ble Norge for barnetimen. Som alltid
spent for den tyske krigs- må overlege SCharffenberg
maskin. Det må tjene ti] holdes utenfor, han lot seg
major O. H. Langelands ære, heller ikke statslØnne.
den største tjeneste en Mil.At noen få nu, så lenge etorg.sjef gjorde landet, at han ter, begynner å gjøre seg pipyntet opp gutta i sine bØk- kante og interessante, ved av
er, slik at de faktisk fikk det og til å la det dryppe noen
utseende som de ennu dras- få sannhetskorn, av slik
ser omkring med. Vi ville kvalitet som vi nu i mange
selvsagt ikke ha kjørt så år har ladt det fosse med i
hårdt på disse folk, hvis de «8. JlJIai» og ,:Folk og Land»,
ikke etterpå hadde vært så gjør disse statsavlØnnede
freklm og forvorpne å brekke penneknekter ikke noen ære.
nakken på de) norske dom- Det virker nærmest latterlig
stolers anseelse for å få oss på oss som ble stemplet som
straffet·. Men nu er det for «samfunnets berme» aven
sent å komme med forklar-, kjent person, ja endog dengang da hunden enn u ikke
inger.
Vi tør tillate oss fØlgende var begravet.
hypotese, at den aktive kraft
Det ble ingen Riksrett og
til å forråde fedrelandet, gå godt var det. Det ville blitt
i Elnglands sold, ikke utgikk en domstol hvor det ble vanfra regjeringen Nygaardsvold. skelig å avgjøre hvem som
Disse gamle forsvarsfiender skulle dØmme og hvem skulvar faktisk bare gisler. Det- le dØmmes. Hva skulle man
te må forståes slik, at Ar- gjort med «kretsen»? Den
beiderpartiet sammen med flØt i vannskorpen, som en
Venstre var hovedansvarlig nasjonal manet med lange
for at forsvaret var i en slik gifttråder etter seg, og var
forfatning, at det faktisk ik- farlig for de gamle politikeke var noe å mobilisere. FØrst re, som nu svømte omkring i
da ville nemlig mangler vise urent vann. Hambro ordnet
seg i en slik utstrekning, at saken, og reddet butikken.
hele folket ville kunne for- Han friserte omgående utysstå hva som var forsØmt.
ket og lot det drive videre
Som bekjent må et folk som en slimklatt.
aldri forstå noe som virker
Så kom stjernedrysset,
politiSk uheldig. Den ting Borgerdådsme,daljen i gull og
kan vi trygt slå fast, at uvit- alle de gode stillinger for
enheten hos velgerne er helt gutta. Niå,r man tenker på
avgjØrende for levebrØdspoli- dette blir en lattermild. Ja,
tikerne av alle parti-farver. en må e;ndog beundre disse
Det er faktisk demokratiets siste dagers heldige, disse
beståen som er forankret i «gOdviljens menn», demokrafolkets manglende innsikt. tiets pynt og banner. Som
Man tør derfor gjette seg til små hadde de sprunget inn
at statsminister Nygaard;' på kjøkkenet for å vise mor
vold og hans menn så på ut- de fine sØlekakene de hadde
viklingen med stor skepsis. laget, hvor flinke de var, for
Disse folkene hadde jo ikke å bli beundret. Nu flØY man
tidligere akkurat sett opp til andre steder for å få utmerkEngland. Men nu befant man elser fordi man hadde laget
seg i en meget pinlig tvangs- hele landet om til en eneste
situaSjon. Ble Arbeiderparti- sølekake. De lever og flokkes
et belastet med hele skylden om trauet og grynter fortsa.tt
f?r forsv~rets Ødeleggelse, da lom vår nasjonale ulykke og
sa fremtIden mØrk ut.
frelse i inn- og utland. Men
men lØsning som ble valgt hjemme i senga, går det muviste seg vellykket for politik- ligens ut over søvnen. Det å
erne. At folket måtte betale seile med lik i lasten ved å
med 5 års okkupasjon og vi ha kastet skylden på de
med lange fengselsstraffer uskyldige, gir uro selv hos de
bryr ikke slike karer. De vil forherdede sjele. Vi bare
bare leve. Det være seg mot venter på å gi dere den sanneller for forsvar, mot eller for ferdige innskrift når det hiinternasjonal finans, mot e1- storiske minne skal skrives:
ler fo:q Sovjet.Ja, mot eller Helt forgjeves var ei din fØdsel,
for hva enn det skulle være. der du ligger som unasjonal
Derfor har man innrettet
gjØdsel.
det så snedig, at alle ansvarH. Franklin-Knudsen
lige tier. Man later bare som
Kaupang.
ingenting, når vi som ble
stemplet som forbrytere tar
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Skanckes siste dager - 771~~~.i7~: fr4~fieni;;~}f~.
(Forts. fra s. 5)
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Skancke hadde innsendt
søknad til HØyesteretts kjæremålsutvalg om å få saken
an gjenopptatt, og jeg fikk
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Skancke snakket ofte om
saken sin og fremholdt) de
uhyrligheter som der var
blitt prestert av «Rettsstatens» håndhevere. Han betenkte seg ikke på å si at de
som ledet rettsoppgjøret ikke var bedre enn «forbrytere», og han sa mer enn en
gang at «disse mennesker er
istand til alt». Så han var
ganske sikkert fullt klar over
at han kanskje vilde bli skutt.
Men dette innvirket ikke
på hans humØr.
Han var fabelaktig. Mer
en en gang sa j eg til meg
selv at jeg i hans sted vilde
vært et psykisk vrak. Det er
ikke spØk å sitte dØdsdØmt i
over 2 år.
Men på Skancke bet det
ikke.
Jeg husker en SØndag jeg
sammen med Skancke var
inne hos Torp, og Skancke
trakterte med melon:
Fælt så Du trakte.rer», sa
jeg. <<Det er ingen mening i
at j eg skal spise op for dere·.
<Ta det med ro~, sa Skannk:e. «Du må ha det hyggelig
når Du er sammen med
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Den var et rystende dOkU-1
ment.
! LEVE NYDEIMOKRATIETl
dengang da den stygge Hit- tiden. Nå betales det således
Skancke
dokumenterte
ler dØmte sine motstandere! for den danske utgaven av
nemlig at han var urettferRundt omkring i Europa og
«Mein Kampf» 35-40 kroner
dig dØmt. Han var således spesielt da i Østerrike og SELV HOLLYWOOD
antikvarisk. Det er ikke bar€'
tiltalt og dØmt for et punkt Tyskland får en til stadighet REAGERER.
dansker som kjØper disse
som ikke var blitt behandlet demonstrert den' nydemoDen svenske Maj Britt og minner, men i utpreget grad
under rettssaken.
kratiske form for menin,gs- hennes svarte mann Sammy tyske turister. Foruten litera.~Lever jeg over dette», sa frihet
og ytringsfrihet. I Davis jr., som forØvrig begge tur selges det grammofonhan, «skal jeg bruke dette Østerrike har en en lov som to har gått over til jØdedom- plater fra krigens dager med
manglende punkt til å brek- fastsetter straff for «gjen- men, har ikke fått noen sær- kampsanger 0.1. for 3~0
ke istykk~r hele rettsopp- opplivelse av nasjonalsosial- lig velvillig mottagelse i Hol.- kroner pr. stk. Også ordner
gjØret.
ismen», og den kan tydelig- lywood efter bryllupet. De og militære pynte dolker selHan~
fremstilling var så vis brukes til litt av hvert av fryses ut overalt, og Maj ges til gode priser. Jernkorset
overbevisende at jeg med en de hensynslØse makthavere. Britt får ingen filmroller og Krigsfortjenstkorset kostgang sa:
I desember var det således lenger. Nå tenker paret på å er 25-30 kroner og de ele.:Det er oplagt at Du får en stor prosess i Wien mot ryste Amerikas jord av sine gante wntedolker medelfensaken Din opp igj en».
en rekke studenter og andre fØtter og velsigne enten Paris ben og gullsnorer koster likeJeg er ikke så sikker på ungdommer, med Konrad eller Stockholm med sitt som SS og SA-dolker fra 100
det~, sa Skancke.
«Nu for Windisch i spissen, den nærvær. Hvorfor ikke Kon- til 200 kroner.
tiden må man være forbe- mangeårige
leder av de go?
*
redt på det utrolige. Det er Østerrikske nasjonale ungVEL ANBRAGT
bare en ting som er sikkert. domsforbund. Som bevis på DET DAGBLADET,
MUNTERHE'l'.
Hvis jeg ikke' får saken opp, at disse unge var skyldige til det Dagbladet - !cjMowincke.l-regjerings påvil jeg ikke forsøke en gang straff ble anfØrt i retten at
Fra [Dagbladet gjengir vi legg Skaper munterhet i
til. Jeg gidder ikke mere».
de brukte hilsnen«Heil», at denne lille innsender, underordene 4.tysk» og <Tyskland? tegnet «Bondekone» uten Stortinget» setter det ærDet Tar vistnok fredag 20. oft~ forekom i deres sanger kommentarer : «Enkelte ste- verdige Morgenbladet som
august 1948 Skancke fikk vi- og at det merket de brukte der henger det stadig bilder tittel på et lite rererat fra
te at hans sØknad om gjen- - odalsrunen - viste stor av NS-folk, f. eks. i Skytter:' stortinget i slutten av foropptagelse var blit avvist.
parallelitet med hakekorset. lagshus. Jeg mistet min rige år. Det som vakte slik
Eln dyster stemning grep På basis av dette ble Konrad mann under krigen fordi munterhet var et rundskri\,
oss, hans venner.
Windisch dØmt til 9 måned- han hadde gjemt en Krag- utsendt aven MowinckelMen Skancke var ufor- ers fengsel, Kurt Kacerowsky Jørgensen. Han dØde 1 leir i regjering av fØlgende innandret. Selv om han nu ante til otte måneders fengsel og Tyskland. Når jeg ser bildene hold: «Fol'! å oppnå bedre
det verste.
Gerhard Gillnrainer til seks av bØdlenes håndlangere, blir kontroll med og derigjennom
For da vi neste dag, lør- måneders fengsel! De dom-I det rippet opp i såret~.
en mer effektiv bekjempelse
dag, badet, sa han:
feldte hadde sittet i vareeller regUlering av omstreif~Dette er mitt siste bad».
tektsfengsel i helt opp til 10 STIGENDE PRIS PA
er- eller lØsgjengeruvesenet
Og da vi SØndag morgen måneder, så de ble lØslatt HITLERMINNER.
vil der bli utarbeidet et rekom opp fra luftegården før efter dommen. Det er altså
Et te.legram fra KØben- gister, omfattende såvidt mugudstjenesten, sa han til be- ingen fare for demokratiet havn forteller om stigende lig alle omstreifere ogi IØstjenten:
i Østerrike, i motsetning til pris på minner fra Hitler- gjengere i landet. Dette r~«Dette er min siste søngister har Den Norske Omdag».
streifermisjon påtatt seg å
Ved dagens gudstjeneste ne uten krafttilfØrsel. Denne dØren satt to herrer. Den utarbeide». Det er ikke.å
manglet det organist, og svindel ble avslØrt av Skan- ene var en ungdom, den undres over at de nåværende
derfor gikk presten og bad cke som av den norske stat andre var Skancke.
fremmelige stortingsrepreSkancke spille, slik som han ble sendt til Berlin for å se
Han fikk øye på meg og sentanter finner det fornØyehadde gj ort mange gange på sakene.
nikket til meg med et stort, lig aten skal holde styr på
tidligere. Og Skancke kom
Disse to historier fortalte strålende smil, og j eg nikket alt pakket som skaper bråk
og spilte.
Skancke blid og smilende 3 smilende igj en. Det kom for og uhygge over hele landet
For siste gang.
meg at han hadde fått vite vårt, ikke minst i Oslo, hvor
dagen fØr sin dØd.
Jeg satt ute i korridoren
Jeg hadde sagt til ham: at benådningen var gått i- de får herje som de vil fordi
og hØrte på og følte meg be- «Selv om saken Din er blitt orden, så j eg gikk med lettet hverken politi eller kommuklemt som aldri fØr.
avvist, er det ikke dermed hj erte inn i cellen min.
nale myndigheter vil utsette
Dette var siste gang j eg så seg for overfall i Osloavisene
sagt
Du vil bli skutt. Du kan
*
Tre dage senere, onsdag jo bli benådet. Og det blir du min kjære venn Skancke.
hvis de gjør sin plikt og gri25. august, var Per Dahlen også. Noe annet vilde j o væNeste morgen fikk jeg vite per inn mot uvesenet.
a tter kommet tilbake til oss re mord».
a t han var dØd.
efter en tids fravær på syke<,Ja, ja», sa Skancke. «Behus. Vi hadde fortalt Per nådet er det eneste. Men Du
Jeg vil ta med et par ting
noen av Skanckes siste hi- må være opmerksom på at til:
storier, og nu vilde Per gjer- disse mennesker er troendes
Engang vi snakket om
Kierschowsgt. 5, Oslo
ne hØre dem av Skancke.
til alt.»
. rettsoppgjøret, sa Skancke:
Telefon 37 76 96
Og Skancke fortalte.
«Hvorledes er det disse
Boks 3214
FØtst den store svindel-.
mennesker tenker? De må
Torsdag morgen 26. au- j o være gale».
historie med engelskmannen
Abonnementspriser:
Angus(?) som i 1926 (se gust reiste j eg til Sarpsborg
Og videre sa han: 4.TeleKr. 30,- pr. år, kr. 15,- pr.
~.Morgenbladet» ) påstod han som vitne i major Bakke's grambyrået er i deres hendhalvår i Skandinavia. utkunde
overfØre
elektrisk sak. Jeg kom tilbake til er, og derfor sendes det bare
landet forøvrig: kr. 35,- pr.
kraft uten krafttap, og som kretSfengslet kl. 15 dagen ut til avisene de ting som
år, kr. 17,50 pr. halvår. I
fik dannet et svindelselskap efter.
passer dem. Slik blir presnØytralt omslag kr. 40,- pr.
Skancke hadde ikke vært sen ensrettet».
med støtte av selveste Carl
år, kr. 20,- pr. halvår
Joachim Hambro. Professor ute av mine tanker disse to
«Det er ikke egentlig noen
Bragtstad ved teknisk hØY- dager, så da jeg kom inn i grunn til at man skulde
LØssalg 75 øre
skole ble av staten sendt Ifengslet, .spurte jeg vakthav- henge slik ved livet.»
over til London og avslØrte ende betjent:
AnnOll8epris :
"Jeg tror at det vil ha
svindelen.
«Hvorledes er det med større betydning for å få
32 øre pr. millimeter
Dernest
svindelhistorien Skancke?»
klargj ort
svindelen
med
over en spalte.
med tyskeren Unruhe som i
Han visste ikke noe.
rettsoppgjøret om jeg blir
Bruk postgironr. 16450.
(1924-1926)? svindlet verden
Så gikk jeg til cellen min skutt enn om jeg blir beutgiver A/L FolJt' og Land
ved å påstå at han kunde få og da så jeg at der i «glas~ nådet».
en elektrisk lampe til å bren- boksen» rett oveTfor celleKONRAD SUNDLO.
•

dekker det i ryggen. Et Europa, dominert av Tyskland,
vil med andre ord være en
fin ordning for Sovjet».
Skancke mente at dannelsen av general Paulus's tyske
hær ved Tysklands østgrense
var et a v de, mange tegn på
at verden om ikke lenge vilde stå overfor den kj ensgj erning at en veldig nordeuropeisk blokk var under dannelse. Denne blokk, mente
han, vilde bestå av Sovjet
(med de baltiske småstater),
øst-Tyskland og Sverige.
«Sverige har ikke noe annet å gj Ør~ enn å gå med
Sovjet sås ant det ikke kan
holde seg nØytralt. A gå
med Vestmaktene vil jo for
Sverige være selvmord. Av
denne grunn er en norsk politikk, med tilslutningtU
England, mere enn tvilsom.
Den vil kunne komme til l
skaffe vårt land en rekke
alvorlige ubehageligheter, således bl. a. krig med Sverige~.
Skancke mente at 7. juni
1905 har vist seg å være en
ulykke for vårt land. Og for
halvØya. Storpolitisk sett,
burde der ikke være to land
på halvØya. Der burde være
bare ett. Og her kunde de.t
bare bi tale om Sverige.
Nordmennene har med all
tydelighet vist at de ikke
eier de nØdvendige egenskaper til å kunne bygge et
sterkt statssamfund.
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