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Utbryterne -opprørerne - ,svikerne' En;:lands spill
Jens Bjørneboes foredrag
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En riktig glede.

I iange fengselsstraffer for. HVIS

I den grad han derimot lydig og autoritetstro følger flokken

Forts. side 6

1~40'

Nåværende tysk riksdagsmann ble dømt i
Sverige 1940 som britisk agent

O

Selv om vi naturligvis plt mange punkter kan ha alvorlige man for eksempel vet at et lands
innvendinger mot de synspunkter forfatteren Jens Bjørneboe kriminalsjef og fengselsstyre har
hevdet i sitt foredrag i Studen tersamfundet for 14 dage siden, så begått feiltrinn som er langt alvorvar det like fullt et beltndet foredrag, et av de tegn en nlt ligere enn majoriteten av de straffsjelden set' plt at den europeiske kultur fremdeles er liv lage. bare feiltrinn som sones av landets
Noe nytt. og levende i en for stenet .tid med dogmatisk historie-/ fangebestand, da kommer man i
forfalskmng .og massetoskeskap. VI benytter o dertor o med gle~e en helt spesiell situasjon:
den anlednmg FOLK og LAND har fatt tt! a offenthgEgentlig bindes man i første omgjøre det i /i~ ~e~het, ~ortsett fra. innledningen. Plt grunn al' gang av et klasefellesskap. Man
lengden ma VI ImIdlertId dele det I tre. Her kommer første del: tier. Det er en stemme i en som
sier at man bør tie. Det er rett og
riktig å tie. Det er moralsk å tie.
For man er egentlig kollega,
man er en akademisk broder. Man
tilhører klanen. Man er med i broderskapet. Det er et forræderi å
fortelle hva som foregår. Det er
å svike sin egen klasse.
Man skal ikke vaske sitt undertøy offentlig. Man skal ikke skitne
til sitt eget rede. Man sviker sin
samfunnsklasse, hvis man forteller
det man vet om den.
Og det er ikke bare et svik; det
er skadelig. For sannheten er egnet
til å nedbryte respekten for øvrigl1etog mynqi&;-"'cter. ~annheten bør
i det litle tatt bare offentliggjøres
i den grad den kan tjene til å øke
respekten for de bestående forhold. A røbe den hele sannhet er
å svike den orden som er opprettet
av Gud selv og av jl\sitsdepartementet. Kritikk og misnøye er
umoralsk.
Til visse kretser får bare bestemte mennesker adgang. Det er
mennesker som tilhører det samme
interessefellesskap, den samme interessegruppe. Derfor er de lojale.
I
l
Særlig stor blir denne glede, hvis De er trofaste. A forråde sine kol•
\ man for eksempel vet visse ting leger ville bety å motarbeide sine
Gleden ved å øve ?erettigede om nettopp de statlige instanser, egne interesser. Man er bundet av
inJuner er en av de fmeste, dy- I som så å si er de offentlige for- de samme ønsker og begjær, man
peste og varigste gleder som fin- valtere av' vår moral, rettferdig- sitter i samme båt og ville rammes
nes. Dette - å vite at man vet hetens, lovens og justitsens vokte- av det samme regnvær, av den samnoe - at man har en kunnskap re, hvis man for eksempel vet at me storm.
På denne tvilsomme moralske
som ikke må prisgis offentligghe- embedsmenn i høye stillinger, la
ten, men som skal beholdes innen- oss si innenfor nettopp rettslivets basis er nesten alle våre gjengse og
for en sluttet krets, egentlig bare område, har gjort seg skyldige i borgerlige begrep om troskap og
blant jurister - å vite seg del- handlinger som er langt mere ond- forræderi bygget. Man skal være
aktig i en laugshemmelighet, en artede, langt mer skadelige for tro imot sin familie. Man skal væklanshemmelighet, som for enhver samfunnet, langt mere ødeleggen- re tilhenger av sin klasse. Man skal
pris ikke må røbes - det er en de for atmosfæren i vårt samfunn være trofast imot sitt land, også
/-.. enn de små kriminelle handlin- når landet har urett. Hvis det er
helt besynderlig fornøyelse.
Det er en sund glede.
ger som folk vedvarende mott~r ens eget folk, ens egen slekt, ens

I

Malmkaien i Narvik var også i brennpunktet, men den skulde de
britiJske invasjonsstyrker selv ta hånd om.

I

~'rysk1an?- ~r znan 0j?pta:t Rickmanske sabotasj eliga a y~
IlliOO en ny skandaIhistone sagt. Den holVedairlclagede, diom en sosiaMemokratiJsk riks- rektØr Alfred Frederik Rick·dagsrrumn og forhenværende man, fikk 8 år, reklame-

~agmann El"IlJest John Biggs 5
år, frk. Else Nanna Job:annsson og boktlrylkker Arno Behrisch hver 3 år og 6 måneders
tvangsarbeiJde.
Av domsiprelIIlilissene går det
fram at Rickman av representanten fro en fremmed
makt ihadde fått penger for å
øve sabotasjehandlinger mot
krananleggene i Oxelosund.
SabotasjensikuHe gjennomføres av Bahci:sch.
Han reiste to ganger til
OxelOsund, kUlI1n.e imidlertid
hus for sin heroiske inn- iJkke virrlkeliggjøre planen og
sats. Det synes å fremgå at det tok Slå avstand fra den. Sene-var Hitlerstyret som idømte
I'orlI . .ule •
ham denne staff) men nå vise!'
det seg at delt var svenskene
som dømte hiam ~ juni 1940.
Han ble dømt som agent for
en fremmed makt (England).
Behrisch, som hegynte som
setter (typog'l"af) , er nå avansert til sjefredaktør, foruten
at ihan også er riksdagsmann
f'Or soSliademokratene. Nå har
imidilJ€Il1tJid en ondskapsfull kollega avsløret dette med svens~edommen,
som bl. a. be
krefter at BeIhTIiIsdh tok imot
penger
av England for sin
viksomhet rettet mot det tyske fedraLand.
Den S'V1eI1lSke avis «Dagens
Ny/heter» bragte 30. juni 1940
et utføIilig ref'erat av rlertter'"
gangen. _mot Beihrisch og vi Den tyske sosialdemokratiske riks·
gjengir via en tysk avis et dagsmann Arna Behrisch, som
utdreg:
under krigen tok imot penger av
For råldihusretitens 5. kam- England! for å skade sitt lands
mer ble dommen mot den
interesser

emig'l'aInt. Saken har en viss
intereSSe også. for Norge fo!'di
den streifer inn på forholdene
før Norge bile trukket inn i
krigen..
Det gjelder Arno Be hris c h som i likhet med så
mange nOl'Slke
«m.otstandsfolk» gjerne vil sole seg i
glansen. av gamle bedrifter. I
en håndbok som er utgitt om
I'IiIksd!agsmennene forlener han
således at han bekjempet Hitler, delrtok i i:hlegalt arbeide
og Ole dømt til 4
tukt-
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Randbemerkninger til
Minister Halelin ;
siste timer
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retfsoppgj øret"

LANGELAND-BERGS VIKSAKENE

In memeriam

Den som graver
~en.,..gr:a~. ,'~.~ ~,,""'u, '.

~YSkerne måtte tn:llkIke seg til~:rfe" fued tap uten å få ka&er en av våre gode tet sine bomber over toget De"

Lærer O Munke,b.r
•

AI~

Stortinget vedtar utlevering
også av politiske forbrytere

. l

'?'
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kampfeller gått bort. Det 'Var stasjonen. Etter angrepet forlfire brødre - tregårdbruke-· satte toget uskadd til Hamar.
re og en lærer. De var meget
Ut over formiddagen kom
dyktige hver på sitt om- det flere tyske flyangI'ep, me:a
råde - og aUe fire var med aUe ble slått tilbake og det
i NS.
lyktelS ikke for tyskerne å
Gårdbrukerne er nå kår- lande på flypLassen.
folk - hver på sin gård Litt før kl. 13 fiJkk Rosmo
mens læl1elr'en er kaLt tH. høy- ordre i telefonen om at ilde:a
ere tjeneste hjemme hos Gud. skulle oppihør. Han protesterDa disIse brødre V'ar menn te. Vi er FuJlt kampdyktig og
med ~ktelse og innflyteilse i har hva vi trenger tll fOil'tsatrt
sin bygd - Frol veid Levan- forsvar og aMe mann er beger - fikk de hårde dommer stemt på å hoLde ut. - Nei,
ved det såkalte «rettsopp- ordrlen er at ilden skal oppgjør».
høre. - Det fOl"langer jeg å
AUerede i Falstad fangeleir få skrLftltig,
svartte Rosmo.
ble læreren utsatt tlor særlig Han måtte vente en stund og
og hårdLlte((ljdt oppmerksom:..h.et da fikk han mure fra høyeste
fra «gode norornenn»s side.
hold om at ilden straks skulle
Lærl<2 Sitlilllingen mistet han opphøre.
s'elvsagt. Han ernærte seg da Ordren måtte adly;des. Luften tid som tømrrn:erlhugger, forsvaret på KjeHer kapituinntil han omsider fikk en ut- lerte eltrter skriftlig ordre fra
kampost.
høyeste hold kl.. 13 den 9.
Man klager f'Or tiden over april. Da først !fikk tyskerne
mangel på lærere. Det er jo lande og overta flyplassen.
nolrså naturlig, når mak1jhav- De norske overga seg under
erne ikke VIi~ bruke de beste. fuJI militær honnør. Tyskerne
Munkeby b~ nesten sytti år sa seinere, at på Kjeliler møtte
gammel. Han vil. i høy grad de
det sterkeste luftforsvar
bli savnet il&e bare av under hele Norgeskrigen.
slekt og venner, men også av
Kaptein Lars Rosmo var
samtlige
~angeleårkrunerater. medlem av Nm;doruU Samlitng
Han V'ar undierr a~le lWets for- og ble ·belønnet med 2% år.
hold en kjernekar. Vi lyser
S.
fred. over hans gode minne.

I

Aftenposten nr. 571, den 3.
desember 1950:
For 28. mai 1946 er anfØrt i
Store overskrifter i avisene for«Bevis fØrt for alvorlige besykejournalen for Oslo Kretsteller
at nå har det norske storfengsel vedrØrende tidligere skyldninger mot Platou, Welhakommissarisk minister Albert ven, Berggrav, L'Abbe Lund, ting vedtatt nye lovregler, hvoretViljam Hag e l i n:
ter også politiske forbrytere skal
Vedeler og Norum.
utleveres mellom de nordiske land.
«Han har vært klar og grei de
siste drugene og fullt klar over LENSMANN DAHL, Matrand
Vi har naturligvis ikke noe imot at
at han ville bli skutt i dag. Han
partipolitikerne graver sin egen
sier
i Berg fangeleir 21.7.1950:
er svært opptatt av å få bragt
-I min sak hevdet jeg at jeg grav i håp om at andre skal falle
på det rene at det var en ekte
bevisstlØshet som legen på lege- trodde krigen var slutt, siden L ned i den, men vi synes nok det
vakten og Ullevål må ha kon- divisjon ble sluppet hjem fra er litt anstaltmakeri å lage blest
statert.
om en sak som de nydemokratiske
Sverige.
Han var rolig og spøkefull da
herrer
og makthavere jo ordnet på
Lagmannen: - Det er ikke
han inatt ble fØrt ut og gikk
sin
egen
måte da det var aktuelt i
sant!
selv uten vanskelighet».
Dahl: - Jeg leverte ut bensin 1945 uten hensyn til det Arbeidertil bilene og fikk også betaling. bladet for eksempel slår fast i sitt
Om Knut Hamsun
Lagmannen (klubber): - Det referat at «den nåværende utleveforteller H. E.-L. 17.8.1952 på er ikke sant!
ringslov, som stammer fra 1908,
Bjørkelangen:
setter ubetinget forbud mot utle«Har du vært på NØrholm?
vering for politiske forgåelsen>.
Ikke? Da vet du kanSkje ikke
Sverige arresterte og utleverte som
at de samlet sammen bØker tilkjent etter okkupasjonen alle NShØrende Knut Hamsun og stabfolk som befant seg der.
let dem opp utenfor gjerdet
Justitsminister Haugland slo formens han så på. Så satte de
øvrig fast det en ikke ville innfyr på haugen. Men det brente
Hakekorsfilmen setter frem- rømme dengang «retts»-oppgjøret
dårlig, og dermed så ropte deles bØlger både hist og her. pågikk, at det her dr~iet seg om
Hamsun på gårdsgutten: «Ja- En rekke gode nydemokrater politiske forgåelser, idet han som
kob, slå på parafin!» Dette har offentlig hevdet det samme forsvar for en lovbestemmelse om
gjOl:de Jakob, og da fikk bålet som FOLK OG LAND ble ut- utlevering av politiske forbrytere
fart. Og så sa Hamsun: «BØ- skjelt for å ha gjort, at det hele anførte at Norge «ikke hadde hatt
kene kan godt brenne. Jeg får var grov kommunistisk propa- noe lovmessig krav på å få utlevert
mine penger likeveL:.
ganda. Pussig nok har ikke den Quisling, dersom han i 1945 hadde
Hamsun var for retten i den fremmelige Per Vogt anfalt dis- flyktet over grensen til Sverige».
Rent bortsett fra at herrene nok
gamle sorenskrivergården. Han se tvilere - det er vel ikke så
R. S.
så dårlig. Det ble derfor tent lettvint som å ka.ste seg over hadde klart seg uten å ta hensyn
l·k b
Il
l
parafinlampe midt på dagen. «nynazisten. Nå er en tviler i ti·1 Sle
agate er som oven Ka-te.on
Lan R.....
.
d kl
t
r
Mens han satt der og leste lang- «Farmand~, Einar Grann-Meyer å
somt med lupe, ble han fotogra- - frempå med sterke betenke- ~p;=~Y~~ ~t~a:r~stå::f:J%~,~t dø:al~ i Cj~~~r ~~D~~"~~ri;": """"''-'H'-~.'''''~' ~,~.~,
fert aven journalist som sendte ligheter om hvorvidt nå denne sempel temmelig dårlig valgt, i mel. Med ham er en trofast
Det er fremdeles adskillige
ut fotografiet - formentlig for filmen svarer til sin hensikt om betraktning av at Quisling ikke hedersma.!lliIl og en traust som ikke har betalt bladpengeA latterliggjøre Hamsun. Jour- å skremme ungdommen til å bli stakk av som visse andre da an- nordmann vandret boat. Han ne for 1961 - eller eventuelt
nalisten tenkte nok ikke at det- gode ny- og partidemokrater. svaret meldte seg, men tvertimot Vlar militær av den gamle fø!'Ste halvår. Det er nå nyss
te fotografiet om noen år kan- For hva skriver han ikke?:
nektet å dra i eksil slik han fikk skO'le og bonde i BøTSa. Derttil fØre vi må stoppe forsendelsen
«Jeg stiller meg tvilende· tilbud om.
var han i lang tid med i kom- til disse etternØlerne. Vi må ogskje ville bli brukt som matetil om dette også gjelder den
_ _ _
munens styre og ihiadde gjenriale for å bevise hvorledes DlOså gjøre det uten persons anungdom som gjennom denVi skylder å tilføye at det også nom årene en Lang rekke kre- seelse fordi det ikke er teknisk
ralen var i dette frigjorte Norge
ne film møter Hitler for var et betydelig mindretall ved vende tlhlliltJSlverv. Under ok- mulig for oss å vurdere hver
dengang landets største dikter
fØrste gang. For den trorstortingsvoteringen. Disse repre- kuprusjonen var han orofører enkelts forhold.
ble håndtert av rettens myndigheter.
jeg bildet av «FØreren) vil sentanters hovedinnvending syntes i Børsa og kunne i 1945 overVi er klar over at det for ensitte sterkest igjen, inntryk- å være at de ikke hadde noen «ga- levere en ve!lsitu~t kommune. del av våre lesere ikke er så lett
ORD AV JOHAN SCHARFFEN-!
ket av organisatoren, ung- ranti for et felles demokratisk styI 1940 V'ar kaptietin Rosmo å skaffe pengene og vi er også
BERG:
domslederen, mannen som i
å .f
·d
. N d
sjef fOil' luftfortSVaret på Kjelresett ogs l remtl en» l or en. ler. Han hadde to batterier villig til å forSØke å finne ea
- Den seirende parts feilvurde~;:~~~ ~:e:å gj~~::~!; Hvilket oversatt betyr at de ikke og endel mitraljøser til for- ordning for virkelig trengende
ringer blir tilgitt og dekket over.
hadde noen garanti for at parti- svar, Vl·s.....,~k de ~·esta mon- hvis de skriver til oss om saken.
krigstiden og slutten av den
l· ·k
.
kt
I""",,
VU '"
Den tapende parts feilvurderinger
po It! ernes usurpasjon av rna en terte lmvern:lmnoner i landet På den annen side regner vi da
med
preg
av
tretthet
og
reville
vare
evig.
Vi
kan
tenke
oss
..J
__
Kl
O
30 cl
9
blir straffet. Men seier eller tap
signasjon. Legg merke til
ue,u gang.
.,
e n . med at de av våre lesere som
avgjør ikke hvem der har rett.
at for eksempel kommunistene kal- april 1940 fikk Rosmo den kan ofre litt mere enn de stipudet rØrende møte mellom ku lerer me d noe SIt.
l·k Og d a VI·1 første meJr1~-~ om tysk inn- lerte bladpenger hjelper oss.
Den systematiske historieforfalskHitler
og
barne-soldatene,
Il
.
l··k
l·k
Ull.q;
ning synkverver almenhetens omHvis de visste hvor mange aT
a e parttpo ltl erne være Sle po- flyvning orver Østfold og satte
dekorert
med
jernkorset,
l··
k
f
b
h·
f
l
dømme». (I Morgenbladet 26. mai
ItiS e or rytere, som er Jern a ne straks forsvaret i beredskap. disse med liten Økonomisk evne,
og den atmosfære av hen- ·1 l
.
1950: «Hvis feilvurderinger skati ut evenng.
Utover natten kom fleTe meld- gamle og syke og ensomme, hengivenhet og troskap SODl
det Norge mest?)
inger om overflyvninger, men ger ved avisen og anstrenger
disse opptak bærer preg av·
først kl. 5 forsøkte ty'Slkerne seg for å kunne beholde den,
Det er jo nesten så man sitGENERALMAJOR
å ta Kjeller. De kom i ffiere ville nok mange velfylte punger
ter med tårer i øyekroken.
ROSCHER NILSEN
flokker og tillisammen var 34 som nå er lukket åpne seg.
I
Stakkars mann, hvilken
fly med i angrepet. Rosmo ga
Men vi vil også gjerne ha sagt
var domsmann i den militære lagskjebne!)
øyeb1ikke~lg omre til ildgilv- at det fremdeles er mange,
mannsrett mot oberst Konrad
Ja, det er sannelig ikke godt
ning. TyskeTne fikk kastet mange som gjør mere enn lia
Sundlo og valgtes til formann for å være nydemokrat heller! For
noen bomber mot hangaren, skyldighet. Det er disse .som i
retten.
det skal bred rygg til å bære så
men møtte så sterk ild at de fØrste rekke gjør det mulig å
Han hadde som representant for megen historieforfalskning!
PULK OG LAJa)
hUl'tigst måtte vike av og SlnU holde avisen i gang og vi takker
Fo~'SVarssjefen undertegnet kapitumed tap og ble hindret i å dem på ny for det.
laSJonsdokumentet i Trondheim.
lande.
Han visste da at dette innebar:
Kl. 7 kom et eksfu-atog med
I. Våpenstilstand. Il. Visse forGeneralkonsul P. Harsem
kongen, regjeringen og stO!!'- Jeg søker kontakt
Foruten hos Helge Joh a n- tinget til Lillestrøm og stanmer for militær bistand til tysker- er avgått ved døden. Harsem
med
gartner Weyseth,
ne. Ill. Total kapitulasjon.
nes en, Teatergt. 6 og E 11- set der. Tysmetrne satte øyevil være kjent av våre lesere
(som jeg ofte talte mecl
Herr Roseher Nilsen fortalte ik- fra den iherdige skribentvirk.n a, Ole Vigs gt. 13, er Folk blikkelig inn et luftangrep og
i mai og juni 1945).
ke retten om noe av dette. Kapi- somhet han utfoldet for endel
de som var med toget søkte ly
og lAnd nå også å få kjøpt
Be ham gkrilVe til meg!
tulasjonsdokumentet var dengang år siden i forbindelse med ani undergangen på stasjonen.
i
Narvesens
Kiosk
i
stortingsRosmo
møtte
det
tyJske
luft(våren 1947) ikke bragt for dagen. grepene på «retts~oppgjøret
Sjur Fuhr,
gaten. vis a vis Cecil.
angrepet med all den ild hans
og på myndighetenes behandGrimstad.
2
PQU[ 00 LA.BD
batterier kunne prestere, og\
ling av NS-fangene.
1

SN

O

Nye sannheter
om hakekorset

I

Løssalg av
Oslo

-------------------------

Nå lDå
h •••pe. . .ue
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ALEXANDEI LANG E

Deutsche Ha.d.kam.er
~
i.llorw•••
Poriøatt-IB~""':
A/S Trelastlageret, SlI.gewm-k,
Holzexport, Molde.
Tresohow-FrizØe,
HloIzveredlungswerk, Apparatebau, Larvik.
A/S Trondhjems Jernindustri,
DraJhtgitterfabrik, ø. Ba.klandet
2/4, Trondheim.
Trondhjems
Kulimportørers
Forening, KiØbmannsgt. 50,
Trondheim.
A/S Trondhjem Preserving Co,.
Fischkonservenfabrik,
Trondheim.
Johan Troye A/S Ltd., Heringesexport, Bergen.
O. C. Udseth A/S, Farbengeschlift, Dronningens gt. 8,
Trondheim.
Ar1lhur F. Ulrichsen A/S, Bauartikelagenturen, Karl Johan gt.
2 m, Oslo.
T. B. ,Unger, vl- u. Seifenfabrik, Fredrikstad.
Union Co. A/S, Papier- u.
Cellulosefabrik, N. vong!;. 4, Oslo.
Urd Trikotasjefabrikk A/S,
Chr
,1-.n
gt 30 OsI
. Kro~'6S . , o .
VaagSØY Kalkverk A/S, BygØY
alle 53, Oslo.

Journalistisk svik
Osl.preslens referater av Jens Bjørneboes
si.t. blinkskytning

Trenet i jungelen gikk atter er dette organs referat av foreParnassets unge tiger - ensom draget et dannet, men dog kvatrodde han - mot jungelen for llfisert svik mot Axel Skagens
å søke dens juridiske sjakaler krav til hederlige referat.
og teologiske gnavere som koVe r den s Gan g (som fikk
ser seg med sine respektable ladehemning under Hafskjolds
menigheter og hellige og almin- sak) og Mor gen b l a det er
Menneskene av idag innbiller seg naturligvis at de står
nelige meninger! Jens B j ø r- nesten verst. Ingen av dem reså uendelig langt over tidligere tiders. For er det ikke storne b o e ble nu i Studenter- fererer en eneste linje fra Jens
veies på alle måter med knapper og håndtak som beveger
samfundet i Oslo sikkert til sin Bjørneboes blitz-setninger til
sindrige maskiner, med Ødeleggelsesvåpen som kan tilintetforbauselse møtt av den gyldne, det majestetiske flertall, bare
evig opprømke ungdoms tord- omkring. Hvordan da med vår
gjøre så å si hele jorden, og med fullkommen frigjøring på
nende applaus. uten sammen- gamle støtte Morgenposten? l
alle måter fra overtro og dogmer og til og med fra unyttig
ligning forøvrig tok Studenter- motsetning til Oslo-pressen elog ikke rentebærende abstrakt tenkning. Kort sagt: det
samfundet i Trondheim for ik- lers, refererte det Hafskjolds
nydemokratiske tusenårsriket.
ke så lenge siden et lignende sak mot seg på en aktverdig måBare tenk på hine barbariske tider da uvitende pØbel
standpunkt. På begge steder ble te. Men nu ikke en stavelse fra
JI.
akth
de rett-tenkende forferdet. - Studentersamfundet. De nesten
p ... mavernes bud strømmet ut på gater og streder for
Mange ville redde samfundet nu sprekkmettes blad, Arb eid e r,..
å stene dem som sa at paven ikke hadde rett, eller som forigl'en, men lar det seg redde? b l a det, skrev meget om de
nektet seierherrenes historieskrivning, den gang fengslene
spØr BjØrneboe.
ledsagende omstendigheters abfylltes av allehånde brysomme opponenter, og det var tllNår man leser Oslo-pressens lativ, men ikke ett eneste ord
strekkelig bare å hviske «kjetter:. for å få den modigste til
referater over de kulturskapen- fra foredraget! Norges Handels
å vende seg bort fra sannheten i trykt og beven.
de «svikere:. med de flertallsav- og Sjøfartstidende - ikke ett
livede Jesus og Sokrates i spis- ord.
Slik er det gudskjelov ikke idag! Idag er sannheten desen, som BJ'Ørneboe fremfØrte i
Vår spesielle venn _ Fri h ef'ml·tivt f ast s_
u'tt, au t orisert og konfirmert al' allverdens
olympisk eleganse og med stor ten - ga et forbausende regod e nyd emok rat er, og skam få den som tviler på magistepietet - skjønner man at Oslo- .delig referat. Bladet må ha
rens ord. Er det så for meget å ta med på kjØpet for all
pressen hverken vil eller kan skjØnt at et svært hus, sardindenne frigjøringen fra fordums dumhet de små bivirkninger,
det den skal: A være en tribune pakket med flott akademisk
Freid ige h istorie- forN sann
reportasje.
'ijngdom som hylder en virkelig
f
som - or eksempel dette at når dagens aviser, kringkasting,
a ti o n e n refererte fore- opprØrer så taket løfter seg _
fjernsyn eller andre nymotens knotteinstrumenter slynger
draget på en anstendig måte. det kan man ikke neglisjere i
ut sitt «nynazisb, «antisemit:. eller «rasehater:., så må alle
Dag bl a det også. Det gjen:- disse tider ...
bra borgere lukke sine dører omhyggelig og i demokratiske
Verdens Gang koker over gir som den eneste avis hans
Når bortsees fra Nationen,
tro og glede snu ryggen til det onde? For da går det natur'-av begeistring for sin spesi- verste setning. pa Bjørneboes Dagbladet og Friheten, forsøkte
ligvis i fremskrittets ognydemokratiets
et gisp gJen- elle venn utenrtksminiSt~r usminkede ~penbmeder
fra ingen annen Oslo-avis å gi nOe
no:in verden. Og Sk~l'Ii~få-den ~omtar teD avc1enne'frigjør- ltalvard Lange i forbindelse 2000ArskIam-' elg :t1ertansKri:' som lignet essens og gjenklang
minaHtet, de kjæl'e teologisk- fra Jens Bjørneboes revelje på
e,e,,:n';"n*enlJle8rh"
ma&$ElWYJ:'der:1"r ."..- for ,de ensomme -'- tilslutt seierrike
.
" , e r i vi}!S årsaks 'skyld - 'ikke gir avvikeres blodige skaI).Ser!
.
' ,
.
hengende i 15 år. Bladet slår
.,
Og den som ikke tror på de 51 prosent partidirigertes fast at dette el' en rekord, og inntekter i Aftenposten,
POTEMKIN
herrevelde over menneskenes tanker og meninger, den for- det skal være bå.de visst og
tjener naturligvis intet annet og bedre enn å bli støtt ut i sant. De to som konuner
forbrytelsens ytterste mørke, i fengsler og konsentrasjons- nærmest' og som ~ dengang
leire. For er ikke både partiene og nydemokratiet og alt dets syntes var uutholdelig langvesen innsatt av den Gud en ikke lenger tror på?
dryge var Gunnar Knudsen
I FRJA ORD skriver v~r venn den ryska bolsjevismen - och pil
Og om den samme Gud i hine dårlige udemokratiske °N~l hIhlans putenriksGminhistedr HMP, som vi ogs~ før har presen- dess mark skaffa okat livsrum åt
•
•
l S
en. appa, er ar - tert for v~re Jeset'e, disse kloke Tyskland och Europa. Det kunde
tider kom I skade for å lage en menmgsløs forskjell på men- sen kommer bare på 4. plass
linjer,'
britterna icke gil med på - for
nesker og raser, så ve den som kjemper mot den nydemo- når det gjelder sammenhenVid krigsutbrottet 1939 stod dem innebar detta «planer pil ett
kratiske forbedring av Vårherres verk!
gende funksjonstid, men så
det Brittiska Imperiet på sin hojd- nazistisk varldsherravalde!» Och
Det er sannelig ikke rart at de nydemokratiske herrer har han tili gjengjeld fungert
punkt. I omfattning och befolk- darmed kom det andra varldskriget
ikke tviler på sin egen fortreffelighet, sitt eget nydemo- ialt 13 år med en 3-års pause ningstal var det då det storsta just i den stund och på det satt,
krati og sin egen fullkomne frihetens verden. Og skulde innime).lom.
som Lenin och hans larjunge Stalin
Vel, bladets fryd over Lan-, valde, som viirlden någonsin sett. hade onskat och forutsett.
Ett
halvilr
tidligare
hade
Adolf
tvilen ved en misforståelse melde seg, så er det bare å tryk- ge skal vi ikke ta fra det,
ke på ~appen som bringer oss dypfryst fØde eller beveger men vi vil gjerne arrestere Hitler som tysk statschef i en
Och resultatet? - Vid krigets
de forkrøblede nydemokratiske legemer uten egen innsats bladets bemerkning om at fredsvadjan till England utlovat, slut forklarade Winston Churchill,
att han garna ville stalla onskat anfra sted til sted.
det var Langes fortj eneste
att han icke amnade gå till histotal divisioner av den tyska krigsHva vil man mere?
at Norge «brØt med den uhy- makten till britternas forfogande rien som den mann som likviderat
And? Er det ikke ånd som skaper atombomber og farge- re sterke nØytralitetstradi- till forsvar av Imperiet vilket Hit- det· brittiska imperiet. Han slapp
fjernsyn med utsendelse av churchilske sannheter om hi- sj on som nærmest var blitt ler ansåg vara ett av den vaster- ju också att gora det, ty det eng«en uskreven del av forfat- landska kulturens oundgiingligaste elska folket i val var nog fOrtankstorien eller sosialdemokratisk selvtilbedeise?
samt, att kora bort honom från riningen:..
fundament. 'Londonregeringen' viTro? Er det ikke tilstrekkelig tro dette å bØye seg !Or
Nei det bruddet skjedde i sade hilnfullt tillbaka denna fram- kets ledning omedelbart efter det
de nydemokratiske dogmer, tabuer og pavebud?
1939-40, da Nygaardsvold- strackta hand, ty Hitler hade som han halsats som alla tiders storste
10, visselig! Dette er det nydemokratiske tusenårige regjeringen og dens promi- motprestation kravt, att han utan brittiske statsmann och segerherre.
robotrike! Synd bare at ånd ikke kan dØ, ikke kan utryddes nente bakspill~e ofret norsk brittisk inblanding skulle få fri Det blev istiillet WC:s eftertradare,
hertar Attlee, Eden och Macmillan,
hverken på kjetterbålet eller foran eksekusjonspelotongene. nØytralitet på det engelske hand att gora upp rakningen med
alter og påfØrte Norge ok- Vasterlandets dodsfiende i oster - som fingo ta på sig, plikten att
Ei heller i de konsentrasjonsleire som bærer nydemokratiets kupasj onen og all annen
tjanstgora som det brittiska konapprobasjonssegl. Fordi de som er fØdt av" ånd er ånd og elendighet.
.
kursboets utforsaljare. De tvingare, og som med assIStanse av des avskriva vad Churchill forsloselvom bare de få er utvalgte.
eva,nger
og langfeldter for-, sat i var.ldshistor.iens onodigaste och
Men disse få er det som er jordens og alle tiders salt.
veksler
materialistisk
sivilisa- vanvettlgaste kng. En efter en foll
De har overlevet alle angrep fra den stigende materielle krater forakter så dypt, var
sjon
med
ånd
og
kultur.
Men juvelerna ur Imperiekronan: Insivilisasjon. De har, som Bjørneboe sier, skapt menneskenes det ofte slike menn fra ånd t
f fØl
så.
dien, Pakistan, Ceylon, Vastindien,
kultur. Fordi de også er borgere aven annen verden. Fordi dens verden: som styrte. I den er or or ges og
sann- Malaeka, Sudan, Suez! Och nu
de ser og tror på noe annet enn den materielle «virkelighet~ nydeniokratiske fremskritts- heten i alle land, derfor for- knackar odet på porten till Britanmed alle dens slagord og statsautoriserte trossetninger. 'verden er det partipolitikerne falskes historien og derfor niens sista koloniala skans Central- och 6stafrika.
I de gamle «tilbakeliggende~ tider som allegode,nydemo- som er alle dårers formynde- fornektes retten.

Ad Bjørneboe
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BAK KULISSENE:

OLAF HOLM:

Frankrikes satnmen brudd

"SITUASJONEN"

i luften. Han overveier: Hva kan «Nv- går han under naVn av
der gjøres? Er det overhodet mu- mumie
lig å gjøre noe lenger?
og er derhos aldeLes død".
Klokken kvart over tre er det
I.
magre måltid forbi og engelskVi fjlkk altså for en tid s,imennene begir seg tilbake til
del fra Dffilsiøst om ikke offiprefekturet.
s~elt hold fastslått gjennom
I prefekturets møtesal begynner kl. 3,30 de alliertes øverste Kringkastingen, at den berømEarverums-«fullmakt»
krigsråd sine f.orhandlinger ved melige
er
avgått
ved døden. Dødsdet grønne bord. Paul Reynaud,
attesten
lød
på: Dødfødt! Det
den franske ministerpresident er
nå endelig kommet fra slottet stamme gjorde SDm kjent. proChissay. Ved siden av ham sitter fessor Skeie oppmerksom på
Georges Mandel og general Wey- allerede i 1945. Senere har den
gand. Også marskalk Petain og skarpsindige prost Hedem pågeneral Georges er kommet, likeså rvist det samme' gje[)Jnom sine
admiral Darlan. Av engelskmenn brosjyrer. Disse er forresten.
ønsketenkere
deltar: Churchill, Lord Halifax, å anbefai e alle
Castberg utstedte dØds· l"
d 19
som
en
grun
eKSJon l. l.0-· Frede
Lord Beaverbrook, den engelsk
attesten.
luftfartsminister, general Ironside gisk te'lkn:m.g.
og to høyere offiserer. Som den
IL
sjonen», som skal holde fDr
første taler general Weygand - og
Man
må
spørre,
hrva
er
årsom grunnlag for den mengir nå engelskmennene på samme
som
har
måte som ministerrådet iforgårs saken til at man omsider har Ineskeforlølging»,
bestemt
seg for å innrømme funnet sted etter okkupasjoet bilde av den fortvilede situasjon. Påny taler han ganske ro- dette, etteret man nu har ridd Inen gj€illlIlJOm særdomstoler.
lig, ja kalt - men desto mere ned- høyt på denne «fullmakten» i· Og har fortsatt utenom domslående virker denne ubarmhjer- n:a~e ~, og 'Ve~ 'Også etter-! sto,lene.
Det arr' utformet derhen, at
tige, saklige frelIlBtilling. Han h~ ~ømmet at den er
slutter: «Hvis det ennu kan red- sørg€[~ .IIlil'sbrukt, endog mot den utøvende makts resoludes noe her, så må det være med ~ Vitende. Sannsynligvis sjoner må baseres på selve
engelsk hjelp. Vi trenger straks fOf(h man er komme::. fare- den såtulasjon. som ble skapt
engelske infanteridivisjoner, artil- truende nær å måtte stå til ~'Or vårt la~ den 9. april
leri og fremfor alt jagerfly og ~p ror, hv'Orfor det ste- 1940. Den jurlildislk-lbeloretiske
nograflSke
refel"at
fre det
stor- beret40:~l~a V en slik
l ære l.
atter jagerfly !»
.
h
o
""i5=
.
«Vi sender dere straks tre divi- tingsmøte, vor det pastodes sin almiinneliglhet, kan de lærsjoner med 72 kanoner!» sier at d€n var vedtatt,. ble «ret- de studere. Den ligger utentet». .A rette StorIt.i;ngets ste-: for denne sak.
Churchill.
«Er det alt?!» sPØr general nografl!;ke referater mange årl
etter er oppsikitsvekkende.
'I1hi den situasjon, som man
Weygand Qitende.,,,,,.
påberoper seg, er følgende: I
«Hva vil De egentlig?» sier Meget" D'PPsikts'V'Mclænde.'
erkjennelse arv, art situasjonen
Churchill hef.tig. «Jeg har selv
i!kike ga dette grunnlag for reikke mere, men jeg forsikrer Dem
Istedet er det altså «situa- solusjoner utover dIen i grunnom at i oktober får De 25 divilovens pargt;af 17 bestemte
sjoner til!:.
ramm.e, ble det gjort et for«Det forekomm.er meg~, bemer- ~"""""~ søk på å Sllmffe regjeringen
ker Reynaud, «som om man gir annet hadde De da å gjøre da fu1l:makt til å foreba slike
en reisende som har forvillet seg De så geværene og revolverne ret- skritt. Det gikk ikke. Det er
i Sahara og holder på å tørste tet mot Dem enn å strekke hen- dette fOI1SØk,som nu erkjenihjel håp om at det sikkert vil dene i været?! Vi er nøyaktig i nes å være dddfødt. Stotinget
samme situasjon!»
bli regn om tre måneder!»
V'ar for våkent den gang. ReØyeblikket er kommet da det
Churchill vender seg til general
gjerilngen ble henvist til å
Weygand: «Herr general, tenk dog forekommer Reynaud gunstig å hoMe seg til Grunnl<wens
på forrige krig! Hvilke fortvilede komme inn på det aller vanske- skreVDJe ord. Det er hva som
situasjoner gjennomlevet vi ikke ligste. «Hva ville England gjøre ble fastslått på Elverum hin
da, og dog vendte bladet seg til hvis Frankrike så seg tvunget til dag.
å slutte en separatfred?» spØr
seir!»
«De mener sansynligvis, herr han Ohurchill.
IV.
Churchill sitter der stor og
ministerpresident", svarer WeyIngen
tBomtiOd
dette bedre
gand uten å nØle et sekund, «det tung. Han har halvveis lukket
enn regjeringen selv. Derfor
øynene.
Han
tier
noen
sekunder.
øyeblikk da den engelske front på
påstod den i s[n utlendighet
våren 19·18 ble gjennombrutt av Men han kan ikke unddra seg veklikeve~ å ha fått den fullinakt
tyskere. Jeg tillater meg å minne ten av de kjennsgjerninger han
som man forgjeves. hadde fDrom at vi da straks sendte dere 25
Forts. side 6
søkt å skaffe den, og påJbedivisjoner til hjelp og derefter
ropte seg til. den ende det steennu engang 15 divisjoner nografiJske I1ef,erat av f'Orhanddessuten hadde vi ennu 10 divilingene. Så oppdaget den, at
sj oner i reserve. Idag har jeg
høner ikke dette V'ar tilstrekalt i alt som reserve ett eneste
kelig 'Og så ble det stenograregiment, og det blir satt inn i
fi.Ske ~ferat «r,erttet». Dermed
de nærmeste timer. Ieftermiddag
g~kk muligheten for å påberokaster vi våre siste stridsvogner
pe seg det stenografiske ref.
inn i slaget - de kommer nye
også ut av histori~n 'Og det
fra fabrikken og er ikke engang
hele over i rekken av de «hismalt!»
toræsk kuriosa», som denne tid
General Weygand har disse tall
byr på.
så nøyaktig i hodet, fordi det var
han som dengang, som F10chs
V.
generalstabssjef, bestemte over«Rettls»-oppgjøret
henger
føringen av disse tropper, og for
fremdeles i luft.en.Før eller,sedette svar tier Churchill forlegen.
nere må også det ned på
Men Weygand fortsetter ubarmlandjorden, selvom det blir en
hjertig: «Undskyld herr Churchill
gjeIlltlagelse av begivenheten
- men dengang i boerkrigen da
på Hundorp.
det tog De satt i ble stanset av
Olaf Holm.
boerne og De måtte stige ut sam-I Paul Reynaud som drevet hemmen med Deres kamerater - hva
melig spill med Churchill.

O
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Situasjonen 17. juni 1940. Allerede 14. juni marsjerte tyske tropper
gjen,nom Paris. Langs kysten hat tyskerne trengt frem over Havre
til Caen. Fremskutte tyske avdelinger fra Paris til Orleans har
nådd det franske rustningssentrum Le Creusot. Verdun faller
dagen efter Paris, 15. juni. Samme dag blir Maginotlinjen gjennombrutt på bred front syd for Saarbriicken. Nord for Miilhausen
har de tyske tropper overskredÆt Rhinen, knust Maginotlinien,
mens et annet innbrudd har funnet sted· gjennom den bUr(Jitndiske port ved Belfort.

o

Hva na, herr Churchill ?

De må (påny i bil) krysse Sporvognene kjemper seg med
jernbaneplassen, Og nok engang klingende klokker og sentimeterser Churchill flyktningeelendig- vis ad gangen gjennom vrimlen.
heten, Qg her i en opphioping som Det er bare med nØd og nePQe
ikke kan overgås. UaVlatelig det lykkes politiet å lIose bilene
strømmer regnet ned - og i med engelskmennene over til
vannstrømmene står tusener av Grand Hotel.
mepnesker sammentrengt foran Hotelrestauranten i fØrste etasje
stasjonsJ::lygningen. De er Ikom- har ikke sin like vidt og bredt.
met enten tilfots eller med tog De store vinduer i det lyse og
og venter på nye tog som kan rummelige lokale vender ut mot
føre dem videre mot syd. Midt stasjonsplassen, og skyvedØrer
på plassen en brakke -, her de- gjør det mulig å dele det opp i
ler Røde Kors ut mat til flykt- mindre rum. Monsieur FeId har
ningene. Uendelige kØer venter. \ hentet innehaveren og denne har
kalt sammen hele sitt personale
- ialt to mann, en fornem hovmester og kelneren. Alle de andre
er innkalt til krigstjeneste. Den
fornemme hovmester og kelneren
lukker skyvedØrene og så har
engelskmenriene et rum for seg
selv.
Men med maten ser det dårlig
ut. Den engelske offiser som fungerer som tolk går gj ennom spisekartet med hovmesteren, men
stadig sier denne beklagende
«Fini !» Det finnes ikke en eneste
varmrett lenger - to kalde egg,
men uten mayonnaise som forrett
og så litt kalt kjØtt og ost ~
det må herrene slå. seg tiltåls
med. Mens de spiser ~itter understatssekretær Baudoin taus ved
General Weygand, som krevet I· siden av dem. Han ser ikke på
våpenstillstand.
det som serveres, men stirrer ut
4
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Noen betraktninger
omkring den
kommunistiske ide

Nasjonal Samling
og arbeiderne

Som faktisk er rettesnoren for Vesten
like vel som for østen
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e1:1er har OIverf,lod, men de har
alle ting feales, for at de kan
være brødre».
Esseern0ls samfunnssystem
hIe opptIatt av de første krist~;ad~sererte ~el ko~~sti~ ne, før Paulus.
] eer u n a nevne I eene
I Apostlenes gjerning'er hena;n. Det k~e derfor o kan- ter det: «Og aHe de troende
skje være .av mteresse a un- hoMt Sleg sammen og ,hadde
~ersø~_e lItt. ~krme~de, h~a alt fell:es, og sline ei~deler og
o .K.lOmmurustis e I e
gar sitt gods solg1te de og delte det
u
haer definert begrepet ut til aHe, .ettersom noen
. . '.le o -1 __ 8
. .LL
hadde trang tIl».
l sm ta
pa UW1 • sOvJeW:\.onDer srtår også en ber~tning
gress. Han sa her:
om et ektepar Ananias og
«l kommunismens høyeste fa- Saffira, som g~kk ilon i samSe er det herskende prinsipp: fundet. De solgte sin eiendom
enhveer ydecr etter sine evner, og etter lovene skulle de leenhver får etter sine behov». vere aLt til mJetnighetsforstanDet 'sramrme sier Buoharin i deren. Men de leverte ikke
Slin bok Kommunismens ABC: alt. De beholdt noe for seg
«Hvert produikt kommer til å selv. Det bIe fOil'hør. Og enIffinnes å. rikelig mengde, og en- den ble at dJ6I begge to døde.
hv€tr' 'VIiJl kunne' ta så meget
Vi SIer i denne beretn~
som ihian behøver».
komLmuni:slmen:s skyggeSlider 1
I det kommunistiske sam- et nøtltskall.
. .
fund skal det illclre være n.oetn
I et hvert kommu:nastisk
sammøniheng m.eliliom prodJuk- samfunn O'ppsrtJår det med en
sjonsiamsalts og lØlUl.
Men.- gang !bre gtrIUpper, etliler Mlasneskene sikal få produkter et- ser. Den første er die SIOlll har
ter belh.ov .' og ikke i forhold materiell fQa"del av å gå inn
til detarbeio. de! yter.
i Slamlfundet, de som (produIden er ikke ny. Den er roe- serer må.ndre enn de får, beget gammel. Vi finn.er den oovsJclassen.
igjen hos en jødisk sekt, nemDen andre klas'SIEm er den
1ig EssOOrne, før Krist.i. fødsel. som får ilavere levestlandard
FThavius Josefus en jødisk enn før ved å gå illIn i sammstorieskralver ~ levde UIIl- fundet. La oss ikWle den gå.1Vder keiSer Tå.tus og deltok i jø- erne eller produiksjonsk1assen.
daues krig moIt romerne år 70
Og til sluIDt de som får i
e. Kr., har i ~in bok av, srun- O'ppdrag å tJa eNer få fre prome navn, skildret Ess~mes duksjOiIl!Slki1assen og gi til. besamf\lIUlSlSYStem.. Han skriver: hovsik.1assen. La oSig lkalJ:e dem
«~ er ~ o 1~:" bI:mt dem, at fordelerne. Vii) får da, belhovsnar noen gar mn [ deres sal!1- klassen
produiksjolIlSkiLassen
fund, skJæ han gå. hva han .eim og fordelerklassen.
til feilles hruk, så at der ikke
er noen som enten lider nød
Fort.. I. ,
Vi har i dag tbO' soore verdensriker som begge bekjenner seg til kO'mmunismen MO'skvariket O'g Pekingriket.
Til det kommer at også FN

uJ:n

S:im

O

IV.
Jeg har ved noen anledninger i
denne artikkelser.ie
nevnt dert merkelige og fritttalende blad NORSK ARBEIDSLIV, som LO's presseavdeding gav ut under okkupasjonen. Bladet, slOm utkom
hver uke i stort ottes'Ldig
avisformat, startet 1. mars
1942, og gikk tildels ut i
meget store opplag.
I dag da msse ting ligger så
langt till!bakei i tiden og både
skolebøkeer og historiikere vet
å fortelle at i disse okkupasjonsår fikk ingen Øve kritikk og alle måtte bare snakIre tyskerne etter munnen,
mn diet ha sin iinteresse å
friske opp Litt fra lederne i dir€lkte. «Muligens har brev-I men V1i. w !diirek:teskadelige
NORSK ARBEIDSLIV. Disse skriveren trodd at Norsk Ar- tlåJper. Vrår oppgave er ttleIIllig
små k!1ipp, som aHe stammer beidsJå.vs redaksjon er et slags å fremnre nO' r s ke interesfm året 1943, forteller også pol.itåkanuner, SIOm en må om- ser. Og det har vi trodd at vi
lirtt om parbietsSOlSliiale illIn- gåes forsilktig for ikilæ å kom- etter omSitencl!ighetene og ev:
stilling.
roe i heisen» skriver bLad€lt. nerhar gjort. Vi har levd [
Jeg k'an kJanskje begyn:ne En kan jo iiltro disse tyske den tro at V1i. har bragt også
med å nevne bladets omtale hjelperne alt.
lesel"lI1e >l;1i.[ å tro dJeit samme.
av et anonymt brev redaksjoDe har jo hatt syn for sagn.
nen hadde motta;tt. I dette
«Og derved er vi ved saDet er så!kk~ mange dyk~ ble det påstått 'at bladet· Irens kjerne. Norsk Arbeids- tige folk både i og utenfor
«skamiløs't går tyskernes er- l~v går t~ ~der, m~ Norge som varetar tyske inind». Redaksjonen peker på ner han. Gl.ør VI det? HVII.~ teresser. Føl'Slt og fremst tysat 'brevet dessverre er ano- det var tilfeihlie, da ~: VI kerne seliv. Men vi har ikke
nymt, så det ingen anlednå.ng handllet .galt. Da h~r 'Yl. ~e den oppgaven. Hvis tyske og
-har ,tlil å svare brevskriveren bare mIsforstått var mISJon, non~ke arbeidsinlteresser og
sosiale interesser står mot
lw~andre, da hevder vi de
norske intel'!esser så uavkortet som det er ~jørl.ig».

K.:

Bbdet

. .

lrnJ.terer

se~ over

myndå.gh~es h~eliighets:

En av okkupasjonstidens plakate r fra LO. Den krever at ikke bare
arbeiderne skal bære byrdene.

kremmem og sikrivetr: «Det VIJ.
forlanger er rimilld1ertid O'~e:n,
rettferd og sunn fornuft I tiltak som gjøres, og V1i. er nå en
gang sijlik innrettet at vi gjerne
vil vite ih vor f O' l' de forskjel1i1;ie tiltak treffes. Vel er
det så at VIi. ikke trviler på at
de som har fått et embede
også har fått den nødvendige
forsIband til å bestyre det,
men vi andre ihar også i almiIllIlJelligihet fått så pass mye
fOl'stand utlevert at vi gjerne
vil ha rime~ige fokrlaringør
på det SiQm skjer. Den nødvendige vekselvirkning her
mellom folket og die' styrende av alle kategorier tror vi
er både nyttiig og nødvendig
hvis vi skal komme i tritt og
tlakt. Vi fO'rstår utmerket godt
ait det 6r ting og spørsmål som
ikke kan være allielmannseie i
tider som disse, og vi ser også
klart svakheten i det demokratiske system på dette område, men når enhver lioon
byråkrntiisk sniled'isk 'vil lage
krigsviktige spørsmål ut av de
selvfølgemgst,e ting og skjule
sine tåpeligheter bak en mis(Forts. s. 7)
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Bak kuli •• ene:
(PortL fra L .,.

Bjørneboes foredrag

--

vinduet i annen etasje. Forskjellen mellom Clhnl"chi11 og R",lifax
""",,--a._
l
her er stillet overfor og han svlt..,. J> -di ~!"o -.;;;~ '~." . . .IL~."",
er groteSK - den ene tykk og
skepsis. I moralens navn under-' Nietzschesk forstand vil si. Dess-·
rer: «De kan være forsikret om kraftig over det gretne ansiktet egen gruppe som hand1er urett, da trykker han sin tr~ng til å spørre,
verre er det for det meste nettopp
at England da ikke vil overfalle en sto; grå hatt med bred brem, skal man være tro imot den. Man han ser det som sm største dyd å
de elever som i borgerlig, tradisjodere evig med bebreidelser. Vi stadig dampende voldsomt på sin
skal slutte opp om sin egen rase, ~delegge sin intell~ktuelle rede- nell forstand er de «gode» elever,.
vil ikke gjøre det enda vanske- sigar~, den annen lang og tynn,
sin
egen religion - man skal inn- l~~het. Det samme gjelder den po- de snille, de lydige, de trofaste.
ligere for en forbundsfelle som med bart hode, om halsen en
har vært uheldig - -». Men så gasmaske, med venstre arm lam- til sin dødsdag være trofast imot lttIsk .troende; han betrakter d~t Allerede på folkeskoletrinnet gjør
reiser han seg. «Undskyld, mine met og ubevegelig, også han på alt som består imot alt som besto som sm «moral» å følge en partI- disse elever som Nietzsche ville
herrer, men vi vil gjeme ha et sin milde og vennlige måte rystet da man ble f~dt. Man skal være linje som andre har tenkt ut for kalle «dårlige» seg gjeldende, de
lrort separatmøte!» Engelskmen- av de uhØrte begivenheter. Bak trofast imot alt dette som andre ham. I samme øyeblikk han be- blir hurtig en maktfaktor, fordi de
nene går samlet ut, og da regnet dem de engelske offiserer med har funnet på, som andre har be- gynner å tenke selv, blir han en er i overveldende majoritet. I
har hørt opp, går de ned i haven, sine luer med skarlagenrØde bånd. sluttet som andre har trodd for at paria, en frafallen, en apostat. Han gymnasiet dominerer de, og som·
hvor de spaserer opp og ned og
Nil kommer engelskmennene tingen~ forblir uforanderlige inn- blir forræder, en s~iker -. han har studenter kan man gjenkjenne dem
snakker halvhøyt sammen.
opp trappen og trer påny inn i til verdens ende. Alt må i all evig- sveket den kollektlve memng, sve- på det intellektuelle hundeblikk,
Også franskmennene har for- salen. Deres svar er meget kort: het bli som det er.
ket de tanker som en annen har hvormed de følger sin professor.
tenkt for ham. I aen grad han derlatt møtesalen. Idet Reynaud de vil ikke overvære ministerDet er besynderlig dette: Man imot lydig og autoritetstro følger Man har på tysk et glimrende ut.
komnier ut i korridoren styrter en rådsmøtet som de er bedt om å
trykk for tilstanden, det heter
av hans sekretærer bort til ham: komme til - dette er et møte i skal være trofast imot andres andres tanker, mottar han anerkjen- «Professorenliebe» professor«Herr ministerpresident, herrene det øverste krigsråd ~, men tanker.
nelse ovenfra. Og man må jo her kjærlighet, og den rammer kvinJeanneny og Herriot må absolutt straks fly tilbake til London.
På ethvert tidspunkt tror men- føye til at for de fleste mennesker ner så vel som menn. Den betyr'
snakke med Dem!» Den ene er
Meningen med denne forblØf- neskene at nu har man funnet den føles anerkjennelsen ovenfra og fra det livsvarige åndelige kjærlighetssenatspresident, den annen presi- fende avgjØrelse er tydelig. En- evige og gyldige form; i religion, gruppens side som langt behage- forhold til læreboken, den livsva.
dent i deputerkammeret, og Rey- gelskmennene finner det best å i vitenskap, i samfunnsdannelser. ligere enn den tvilsomme fornøyel- rige tro på ethvert dogme.
naud benytter pausen til å ta unddra seg ansvaret for Frank- Å sette seg opp imot flertallsrne- se det er å tenke selv. Så når man
Det er ikke disse elever som har
mot dem sammen.
rikes tilintetgjørende nederlag. ningen på disse punkter er - og har valget mellom den relativt an- holdt verden i bevegelse eller bragt
'«Hvorledes går det? Hvorledes Likeoverfor den kjennsgjeming har alltid vært - et forræderi. strengende virksomhet det er å tenden videre. Men de blir trofaste
går det?« spør de hurtig.
Det er her iaften nesten ikke ke på egen hånd, og mellom den embedsmenn. De er imot enhver'
som de har måttet tilstå overfor
«Elendig», svarer Reynaud. general Weygand og Petain, at de nødvendig å føye til at alle frem- langt mindre anstrengende ting å
«Weygand og Petain er for vå- ikke vil sette inn hverken divisjo- skritt, all utvikling, all kultur, all motta ros og anerkjennelse, da forandring som ikke har en solid
majoritet bak seg. Til slutt dør de
penstillstand» .
ner eller fly i en sluttkamp i frihet, skyldes slike forrædere. Det faller valget i alminnelighet ikke av lang og trofast tjeneste. Vi skal'
Da springer de to partipolitiFrankrike, og at det da ikke stå~ skyldes at enkelte har sveket sin tungt.
ikke si noe ondt om dem her.
kere fortvilet opp. «Utelukket!
annet tilbake for Frankrike enn gruppes interesser, og valgt seg en
Og
i tillegg til dette har man
Uteluklæt!» roper Jeanneny, og
De er ikke aftenens tema.
å strekke våpen - trekker de seg større målestokk. Enkeltmennesker den gode samvittighet ved å være
Herriot smeller med ordene som
bort for å undgå å måtte god- har brutt ut av kollektivmeningene, en del av et kollektiv, og ved å
Temaet er svikeren, den troløse
om det fremdeles gjaldt å vinne
kjenne
denne
slutning.
de
har
forrådt
sin
gruppe
og
spotvite
at
man
er
trofast
imot
det.
elev,
han som forråder sin lærer
en seir i deputertkamret: «Det
De bryter opp, og idet C!hur- tet Gud ved å hevde at deres egen,
Uttrykket «intellektuell redelig- og velger sin egen visdom, han
kan kamret ikke godta! Kamp
til slutten er den eneste lØsning!» chill i korridoren ennu en stund ensomme, .avvikende mening var het» skriver seg fra Nietzsche, og som Nietzsche ville kalle den «go-·
blir stående i samtale med Rey- den rette.
han kaller d~t «den yngste dyd». de» elev. Det er mannen man aldri
Og begge to overgår hverandre i
naud
og Mandel, blir rimeligvis
Man må aldri glemme at verden Man kan med full rette bruke nett- kan være sikker på, aldri helt stole·
heftige bebreidelser mot generalmøtets viktigste beslutninger fat- som den er i hele sin samfunns- opp adjektivet «yngste», fordi det på, han som sviker sin gruppes in~
ene.
Da ringer telefonen. Minister~ tet -'- for i dette øyeblikk er struktur er skapt av Gud. De be- er denne dyd, den intellektuelle teresser for en riktig tanke, som
presidenten tar mikrofonen. Poli- begge de to «harde»,oom utle-stående former~F hellige. Og en redelighet som har skapt den yngste, går ut av sitt politiske parti, når
dette er at av de eksj~terendeJiultprer, fl,!!ffilig., .\3-an ,ikke Jen~~i ,tro.rJ?~ Aet~s~~;\
tipresident Langeron i Paris er tinget vil fortsette krigen, und- logisk konsekyeris
på tråden: «Herr ministerpresi- sloppet de militæres kontroll. Her det i denne beste av alle verdener den nuværende, den moderne eu-- går over ttl flenden, hV1S han medent, tyskerne har nærmet seg må da, som senere oogivenheter går det den' gode godt, og den ropeiske kultur, ,den kultur som VI ner at fedrelandet har urett og
Paris fra sydvest og marsjerer .viser, planene for et nytt spill dårlige dårlig. Jo bedre og verdi- nu ser gå i oppløsning omkring fienden rett, kort sagt mannen som
av Reynaud og Mandel mot det
fullere et menneske er, desto høy- oss.
nettopp inn i byen!»
tror på sine egne øyne og sin egen
egne m.ini.sterråd og mot Weygand
Ministerpresidenten gj entar be- og Petain være trukket opp.
Til uttrykket «den intellektuelle tanke, og som tar denne tro al-.
ere oppe befinner det seg i den ofskjeden for de to politikere Foran prefekturet står nå den fentlige administrasjon, desto bedre redelighet, den yngste dyd» kan vorlig.
og da 'blir de tause. Paris tapt - btitiske amba.ssadoo store bil, og hus har vedkommende, desto høy- man knytte et annet Nietzsche-ord:
Ingen borger i landet er så halJe forlater ruInnlet SODl tutntet- i den tar Churchill, Halifax, Be- ere gasj~ har han, desto hø~ere står «Det er en dårlig elev som alltid tet av autoritetene som ham. Det
gjort.
averbrook og general Ironside han ~osl.alt. ~en enes~e mal~stokk f?rblir trofast .mot sin lær~r», for- er noe forferdelig anstøtelig ved
lIerriot, som Churchill engang plass. Efter kort tids kjØring kom- ' som l vl:kehgheten gJelder. l dag, dl en anstendlg grad av mtellek- ham; og han er dømt til døden og
hadde utsett til Daladiers efter- mer de til flyplassen. Nå er man det er var suksess, var soslaIe og tuell redelighet alltid må føre til henrettet på kors og galge og bål
følger, fordi han kjente ham som rustet for å motta dem i mot- økonomiske fremgang. Andre nOf- brudd m~d vår barnelærdom, og i tusener av ganger. Men han er
en ubetinget og hensynsløs til- setning til da de kom: en fly- mer enn berømmelse og penger har med vår mtellektuelle barnetro, al- udrepelig.
henger av krigen mot Tyskland, general og flere hØyere offiserer vi ikke.
Han har skrevet seg ut av de
lerede fordi tiden går. Den nedforlater prefekturet. Som i Paris hilser dem - men Churchill tar
Vår gjengse moral blir også der- arvede v~sdom m~ på grunnla? av kollektive meningsgrupper, forrådt
når han på «store dager» kom bare til hatten - uten å ytre et etter.
nye e~fannge~ revlderes og utvldes, det vedtatte, og det er forargelsesfra Elysee eller kamret, styrter ord går han til flyet. Går han
Hva vi kaller «moral» består i - Vl må sVlke våre fedres dog- vekkende nok. Men det er ikke det
journalistene seg over ham nå bare i tanker? Eller viser han på at vi ved enhver anledning setter mer for å komme videre. Ellers er verste; hans mest anstøtelige egen-'
også: «Hva er iveien? Hvorledes dette vis sin misnøye med øverst- de konvensjonelle hensyn høyere
vi åndelig talt en bortkastet ge- skap er hans selvrettferdighet; han
går det?»
kommanderende for den franske enn de menneskelige hensyn. For nerasjon.
ser verden fra et annet synspunkt
Det er ikke lenger tiden for hær. som ikke vil kjempe mere den religiøst troende består moral
Ingen vet vel bedre enn nettopp enn andre og anstendige mennepatetiske taler, som han engang f.ordi hans hær ikke kan kjempe i at han undertrykker sin tvil, sin
studenter, hva en «dårlig elev» i sker gjør, og i hans øyne er det
eksellerte i, men patetiske fakter
Churchill stiger inn i det ene
ikke han som er forræderen, men
kan den gamle politikkens skuemere.
""'~\A""'U\Io""'''''''''''-M'''''''\AM~'''''''''''~''\A''''''\Aj~iI''~
tvert imot de andre. Sett fra hans
spiller fremdeles gjøre. Han sky- fly, Lord Halifax i det andre. De
• • • • • • • • • • • • hjørne av verden, har de andre svever de SpØrende fra seg med tra- to ministre bruker aldri samme
ket sin første og største plikt; å
giske geberder og deklamerer fly. Propellene begynner å surre,
bruke øynene til å se med, ørene
mens tårene ruller ned over og så tar maskinene til å rulle,
til å høre med, og hodet til å tenke
kinnene på ham: «Mine barn - de hever seg og flyver vekk ledmed. Sett fra hans side har de
- mine stakkars barn - - for saget av seks Hurricanes. Den di'IK. 44. 75 54
andre forrådt sin egen menneskeen sorgens dag - - ja, mine rekte vei til London ligger i
herrer: en sorgens dag - - nordlig retning - men de flyver
lighet, gang etter gang sviktet seg
Paris - ~ A, Paris». Og han
selv,
og fulgt autoriteter og masselangt mot vest for å komme
fjerner seg hulkende.
tenkning,
forrådt sannheten til forundav de tyske fly.
Franskmennene - ministerpredel for gruppeinteresser, forrådt
(Neste gang: Skuffelse).
Tit. ~4333
sident Reynaud, Mandel, Wey- ----_._-_._--- ---------den enkelte til fordel for flertallet.
gand, marskalk petain og de som
(Forts. neste nr.)
ellers deltok i forhandlingene ANJf.BLISB PA.O..er klokken fem om eftermiddagen
for inneværende år. En
påny samlet i prefekturets møte- ALT I FORSIKRINC
TAJQIIIl.tl i 'N1N6
er også takknemlig for støArkitekt
sal. Men engelskmennene går
nad i annen form.
HUSTAD
Trondbetal
fremdeles opp og ned i haven.
År bie n 8 g t. l - 44 49 94 I SlIde JohllflODlllt. 5 _ V. Latt.eSekretæren.
BærumsY. 5, ø. Ullern
Franskmennene kan se dem fra
Telefon 55 81 2~ - 0810
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Det jødiske bidrag til
(Føru. /ra side 5)
skuffet over ting som skjer. nen måte er blitt rammet tlikldøst i den lengst svunne
fremme av fred
brukt tauS!hetsplilkt, så reage- Men nettopp dertfior føler vi unødig 'hårdt av krigens føl- tid da dat gikk an å ønske
rer det nO'l'ske folk sunt og moralsk forpliktelse til å søke g1er. Det som foreløpig må så hverælidre en «gledelig jul».
og forsoning
naturlig.
å råde bot på det ved selv å være er det intet å gjøre ved,
Vi vet ikke i dag om det
På alle hold i gode gamle
*
gjørle hva vi kan for å fremme men det skader ikke at hver noensinne ;man bli en slik gleNorge er det naturligViS stor
Når det gjaldt fremti:ds- det vi anser er rett og riktig. enkeilt spør seg selv om han delig jul il gammel forstand
og alminnelig medynk med målene skrev bladet redaksjo- Vi kan kanskje si det slik at personlig hail' ofret og re- mere. Vi synes nesten det er
· jØdene. Så stor er denne nelt bl. a.: «FoTiholdet er jo vi:ikke er modige nok til å signer:t for ikke unødig, og av utrolig oppe L all ødeleggelsen
medynk at ikke en sjel rea- det at det ikke er noe!I1 som er rømme fra ansvaret ved å s:elv,isk,
unasjonalsoi:salistisk og hatet. Og dog vet vi at en
gerer når den nye jØdiSke dummere hverken av dem stlutte oss til de negative uten- grunn å ta noe frta germanske gang vif verden - eHer iallstat, eller folk som er knyt- som styres eller av dem som forstående politikeres kanne- ~oIkefeller, som lkanskjeikke full det som er igjen av den
· tet til den intimt, begår blir styrt, enn at de klart inn- støperIaug. Heller ikke om i dag forstår hva kampen - falle til ro igjen og bli normord, bortfØrelser eller ufor- ser at nOl€!I1 dyptgående eUer frontene vakler under horde- egentlig gjelder og viser ufor- mal. En gang vill laft det hat
skammet innblanding i an- avgjørende elndring i den øko- nes stormløp».
stand og til og med ond vilje, og aH den forvirring som fyldre folks indre affærer. Alle nomiske struktur har det
I en stor art,ikkel går bla- men som dog kan reddes for ~er våre hjerter svinne. Vi vil
norske aviser skriker opp om ennu ikke funnet sted hver-I det så til angrep på de na- fremtiden gjennom nasjonal- se tilhake på denne tiden som
en beruset tysker som under! ken her hjemme eller i noe sjonalsosiaHster, I1JO'l1Ske el1eil' soSlialilSitenes eget lysende ek- en. '0.[[1.d og grusom sykdom
trykket av all den ensrette de annet land siden forrige ver- tyske, som svikter:
sempel i en tung tid.
som herjet OS'8 og vi vil Se at
demokratisme skjeller ut jØ- densikrig. Kapitalismen i alle
«Vi regner oss for å være
Vi vet det er vanskelig å gi de uhyrer som vi kjempet mot
dene på en kneipe, men ikke dens aV'Slk:ygninger rår nå som et organ som har både rett og avkaLl på personlige f'Ordeler. i våre feberdrømmer var våre
en sjel lØfter på Øyenbrynene før overalt, selv om man har pliikt til å tale på vegne av de Vi vet at det vanskeligste bUd brødre. Det skader ikke å
engang når de jØdiske blad oppllelVet visse tilløp t retning brede masser på begge sider nasjonalsosilalåJSmen stiller OSs tenke ove.r at vi engang skal
verden over, særlig i Argen- av å gå til storm lInot den av den store kløften - blant er dette med feLlesnytl:ieal for- stå til regnskap orverfor oss
tina, eksellerer i hat og hets faste borg. Og krigen med annet fordi vi ikke anerkjen- an egeInnytten. Men vi vet selv 1001' de føleLser som fyller
og Skjellsord.
dens krav og vanskeligheter ner kløfter av hat og intole- også at døtte er gI"W1I1!kjernen OSS i dag 'Og for de gjerninger
Som en liten prØve på har snarere vendt utviklin- ranse når det gjelder et folks i det nasjo:n.rusosåaltistiske 1»'0- vi begår i dag. Måtte vi: på
dette det uskyldig forfulgte gen i den annen retning. Det liiV'sintElresser - og i dag ta- gram. Og vi vet at disse ret- denne regngkapens dag slipfolks eget sprogbruk og egen konstateres med rette at leve- ler vi til dem som kaller seg ningsHnjer &ke stopper ved pe å våJke tilbake i avsky for
innsats for fred og forsoning' standarden er senket og at 00- nasj'Onalsosialister, enten de Landegrenser, konmnentgren- oss selv. Måtte vi! s![ppe å
mellom menneskene bringer lastnången på det arbeidende er norske eller tyske, enten ser eller partigrenser. Hva ro~ i ruinene av det vi ødte
vi her et utdrag av ~Die Jid- fo~k p~ mange måter ~a~ vært d~ . sitter. i hø~e ellea:- lave skun~ en el~rs ha å bygge i bl~dt hat og ufor~ba~. o .
· dische Zeitung» i Buenos Ai- Un:r~leli.g . stor. Sa~tId!lg tar stilhnger il parti og .s~t, eller f~tiden. p~?
.
Kngen kommer til a ~ ~
res for 24. april 1960:
kapltallilstiske utskeIelser nye ~e bare har høve til a praikSlJSt, men Ik!ke Illi1Il.St, vet VI blodige
og
ubarmhjertige
Hvor meget man også og gro~e former»·o
~se:e de:n .nasj?na~isa1åstå~ a~ storpal'ltlern .av våre lesere ~ d~ jul ~ .d~. forsnakker og skriver og gråter
Ette:r ~ ,ha. pekt pa at en ~v~nnsti~ [ ~ daglige V'tl ~ at slikt .noe .~ en lIlge!. V[ far hell?r rkke l ar se
på grunn av de 6 millioner natUTligvis ikke kan unnd:a swlle a:~~. Va biell'o dem da ~u!liig ~ !o,: til åSI 1 «den <?'pfyl!lelsen av Joul~ evangeav våre brØdre, som dmi- seg de byrder en veirdensikng huske ~ VIlSIlttk0rt:et pa ryg- nasJo!I1ailsooiabstiske
terTor- Hum ~ ~rred pa~'Ortdiettl. Men
schen» (utskUddet) Hitlerhar Ilegger pa Ille!I1!I1esloon~, fort- gen. VI be; dem .Iik~e glem- stlat»: og at dette blads an- kan VIl. i:lclre ~kevel hve;
· myrdet, så er det likevel for setter bladet: . «Men VI k~ever me at 1laSJ~~ .er svarlige ~ktør derfor nep- eneste en. a,v o;s gJ~re n~ for a
lite. ITA (Israelsk telegraf- at hvert s~e brød ~ of- det ~ se;Iv gJølt' den til l Sl~t pe kla!I1 bli stort eldre hverken ~~pe fred l ~re hJe.~. Kan
agentur) meddeler at Israels rer, ihrvert ~l'IlIl!I1 nedad VI tar daglige V1rk~, og at Slearv krig som ~tør el1eir som z:ten: vil i!1clre pr~e a.se pa var bror
president Ben Zvi har. for- når det . gJelder. le;estandard ~ vansker iik~ oer undskyld- neske. Vil går utfra at VI pa m~ fCwståJedse !lsted~?'I' ~
Ei.ngf~~at orde ~ e t k
o _ og fordringer til livet, hvelrt nmger for å gla pa aikikord med denne måte ihar demonstrert blmdt hat? Eau VI ikke gl
dere skal b n tte~ ys ~ ~ rd arbe[dstak i samfundets tje- den tro de kjemper for.
overfor våre hundretusener pftass for en aJldri så liten tan~mordere y. f rdo.Ø mel_ neste, også skal føre oss Her i landet har w vel lov av lesere, at det er en infam ke om at vi egentlig ikke
naZl
«
~ lom e
tri
Jl_""':
·...!.~L løgn at nasJO~. _._1_. __ ! noen av OSIS er saO
l '
llUr
vnnn oppover mo t ti'l ao regne oss for !nOe av no- b nULSK,
O!I1ue .
som
VI
bØ nnen, som l. d'Isse d ager cl nn
ses
_"-_
ila! miLl
t
d
'
det
',_.1..1
•
l!
!Æ_.l__
,e_'
til
_L_
•
ed
· bl'
f
t· Il
. Ød' k
e "",,,,,,re sos e
' .: u ry - VIlSer nar
gJlt'IlUer nasJo- a~smen Uuu:: overtlUr Sine
-:sKaper oss, men at VIl m
Il' . ~e~sagD ltt e Jk IS e deIsen av det kapitaliståske nal~tismøn. Derfor er det henge~abåde i det stille og i våre store ord og klippefaste
:ne.~~g :de\rt~ e:ns t e b~~ system som sltår og faUm- med også naturlig at det 'I1JOrske åpen skrift og tale krever re- meninger når alt kommer til
· ~l er tI
l bb's ~~ i J
dert; nåværende neg>ative pen- folk i første rekke har sme delighet og hederliglhet og na- aJJt 'kanslkje mere er blinde
Je~pe ~v:a k ma e
t e- gesystem».
øyne rettet mot de ty s k e sjonaJsosialli.sme i stort og redskaper fOll"
begivenheter
rusa em. gsa s arpe pro es*
nasjonalsosialiIster, for å se smått, i offentlig vfuoike og i som har tatt :maikten fra oss,
ter. mot de~te Ønske ~v ~en
Litt senere skriver bladet hvorledes de praktiserer sin det private liv».
enn villedende, måLbevisste
~~l ~r bl1t~ offe?,thggJ?rt bl. a.: «Vi hører t:hl dem s'Om llIaSjoIl!aWSOISiaLisme i det dag*
aktører?
l JØdIske a,:ser. Var .«Dala> aktitvt går inn for at den nye lige liv. 1ikke når det gjelder
Julen 1943 hadde Madet
Vi 1engter aIJ.e etter freden,
har for. år SIden . UtgItt en tid virlkelæg s1m~ bli en ny tid, o~d iiI skrift og tale, mern når følgende lifle julebetrtaktning: men deImJe fred kommer ikke
sang «~l ~g glem Ikke», men og !illdæ en oppfernålsert varia- det gjelder deres :rtent person- «Alle er sikkert klar over at et skritt videre om nOlrSke
den blIr. lk~e meget s~nge~. sjon av den garruel. Vi er ilkike lige innstilling. For en nasjo- noen jul i V'aruig forstand kan kulturstedell" brenner og norI ~vert JØdISk hus rna pa så ubegavet at vi ikke ser feil nalsosiali,st eir og blir nasjo- det i!kJ.re biLi i år. Hvorledes ske hroer spenges, om vi øder
mmnedagen for Warzava- som begås av mennesker som nalsosialilst li aH sin ferd enten skulle det også kunne bli det norske verdier og setter norheltene de «(6 lys» tennes, et sWkrter. Heller ikke er vi så han har si1Jt daglige virke i når hvtelrt eneste menneske ske liv på spill. Vi er et Lite
minne
de. 6 millioner slette at vi ikke ofte føler oss TY'stldand, i det svarteste Af- plages av sorger og savn og folk hvis mEmJinger og handmenn, kvmneI' og barn a v .
rika eller i det høYe Norden. bekymringer ikke bare for linger ikke 1Je[l.er med når de
vårt folk, som de brune ut- ~""''''A~~''''~ Han er den moderne korsrid- dagen, men' også ror fremti- stol"e avgjørelser faller. For
skudd har slaktet ned. Her- ikke glemme, men gjØre alt der som er dradd ut for å red- den? Når hvert eneste men- 039 er det intet annet tilbake
under kan Ben Zvis salvel- for å hindre en gjentagelse de en sY'k verden gjennom sitn neske må spørre seg selv med enn å bære vår skjebne med
sesfulle ord bare ergre oss. av det som skjedde. Det tys- mmp og sitt per:sonlige eksem- gru og redsel hva fremtiden fatning og å bevare troen på
Vi må aldri glemme våre ke barn trenger over hodet pel. Han er personlig ansvar- vel kan bringe? Når store ve:r- 'I fremtiden mens vi sysler med.
slaktede brØdre og heller ikke å få vite at Hitler byg- Lig f'Or om ha~ hellige tro densbyer med tusener på .. tu- vår ~aglige dont så langt kriikke tilgi. Det skal være vår get autobanene, at han av- skal kveles l egennyttens sener av små menneskeh]eJll gen tiI1ater det. Og det som er
lov. Talemåtene om at tysk- skaffet arbeidsledigheten at ugras eller skw formå å ska- forvandles til rykende ruin- vår enesite og store oppgave
erne forbedrer seg er bare arbeiderne i Tyskland følte pe en verden. av sosiaJ rett- hoper, når all ,:erdens ~økt ~ å bevare norske. liv og ~rsk
tomt snakk. De var og for- seg vel på hans tid _ alt ferd og høye Idelaler.
og kraft bare blir brukt tia en eIendom så langt V'lkan, a forblir det de alltid har vært, dette er unødvendig. Han må
Vi bell" på vegne av det nor- eneste ting: å fmm.e måter og svare norske interesser ved å
fremmede og fiendtlige over- fremstilles for barna som et ske follk både de norsike og de midler tM mest mulig effek- vise samhold og disriplin, å
for oss.
vilt dyr som drepte 6 milli- tyske nasjonalsosialister om et tivt å tilintetgjøre alt og alle, skape nye verdier for fremtiUndervisningsministeren i on er uskyldige jØder og har øyeblikk å tre ut av ideolJOgi- når de enkelte menneskers den og freden gjennom godt
Vest-Tyskland forsikrer rik- lagt på sitt folk byrden av ens vakre., bje~elunder og liv o.g skjebne ~ tel;er 01€ trofast arbe[de hver på
tignok at ungdommen i alle en evig skyld overfor men- kaste et blikk pa det levende, mer [ ødeleggelsens mf1erno.
var plass.
skoler skal få ~øre om alle neskeheten. Altså, glem aldri lidende liv :nmd~ ~ seg.
N~i, no~o varmo.g ,i ul blir, Vi kan ikke ~nsk~ hver an:
Hitlers redselsgjerninger, en- hva denne Imisch (utskudd) Kast et blikk HUl l de tuse- det l!kke ]J ar. Det bhr en al-I dre en gledelig Jul som VI
ten foreldrene vil det eller, h ' rt V rt folk og frem- ner av norske hjem som voTets jul og kanskje også en i gjorde det før, vi kan ikke få
.ikke! Skulle det hjelpe noe, d:[esgJ~an g~øre efter at han kjemper Ien.. daglig, fo~tvile! ett-e:tankens jul, f'Or?i osorgerl,oI?P~ytlt jcleevang~1i1et ·om fz:ed
spØr vi? Barna skal bære hØ,re
dØd
kamp for ekslstensen, <benk pa og lidelser har I€rvne ml a mod- pa Jorden, men. VI kan be Varom foreldrenes forbrytelser! er
.»
*
de ulY'kkelige familier som ne og aVihlare tanker og roe-I herre om å skjenke oss fred
Rabbiner Marx fra New York,
har m~stet sitt hjem og er ninger som vi kanskje har og f~geliglhet i våre hjersom nylig har besØkt TyskKommentarer
overflØdig blitt presIslet i!I1n i bek!1Jageligie godtatt litt fOIT let,tvint og kri-ten.
land, sier: «Tyskerne vil med for normale mennesker.
og uV'erruge forhold, tenk på ---_.- - - - - - - 7
glede glemme a.lt, men vi må
X.
aUe dem som på en eller an-LØRDAG 18. FEBRUAR 1961
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(Forts. fra, s.1)
den,
makt,!
dd
M.
ter sprengnmgen defJrutivt ble
I
-1
re begav RlOkman seg samblåst A .l!,___
bl
.
'
'
s
T
ds
-;-.;
- _ . . - - - - . .. _.
men med de andre til Oxel6- aV'
. v . ~ grunner e
sund. TiIl slutt fiikk han imid- det senere ikke foretatt noe SVART HØNE FINNER OGSA hvite og farvede. Og nå er lØse. Apartheid er rasehaterda alle' de ellers så moralske nes middel til å holde 10 milleti~ ordre om å oppgi sabo- m~;..l h "
'1 ank,l~~ ET KORN - - -tasJeplanen '
~
eIl!Syn ti
=e"'M
b
t
K
aviser
iferd med å renvaske lioner underkuet» forteller
punktet om at Riokman også
o u u, en av
ongos
den
uheldige
svenske frue og Norges spesielle rase organ
Som retten :firemlholder i sm hadde fått penger av den sterke menn og gode nydemoå
angripe
de
grusomme
myn- Verdens Gang i en stor tredom, er det hevist at i tiden fremmede makt flor å drive krater er voldsomt indignert
mellom slutten av januar el- propaganda Slå skjenket ret- over FN's opptreden i Kongo digheter i sør-Afrikasam- spaltet overskrift. Ja, er det
l~r ~ymle1seiI1 av februa~ ?g ten ingen tntl'O til Ridkman's - noe vi godt kan forstå. Han bandet, som ikke lar svenske ikke for galt at en ikke sliptil april 1940 laget de bntis- påstand om at ihan ikke had- uttalte i den forbindelse at fruer få demonstrere sin rase- per alle SØr-Afrikas Lumumbaer lØs på de hvite slik at
ke statsborgere Rickman og de hatt til hensiJkt å skade «det så ut som om ,FN's mål miksing offentlig.
en kan få et nytt Kongo. OgBiggs, og vtidere ELsa Johans- vIå.rt land (Sverige).
var å holde landet håplØst
så det norske fj ernsyn synes
son og den tyske statsborger
*
splittet og skilt på samme må- FRIHETEN BLOMSTRER
I det Cuba som i sin tid ble det er storartet med all den~risch en SIa~vergelse Så langt retJtsreferatet i den te som Korea, Tyskland og
l Stoclkholm. IIieæikten var svenske aViils. Vi vti.l fOr V'år Vietnam». Han er kanskj e qfrigj ort» a v Castro under så ne svarte friheten til å vende
stor jubel i blant annet de tilbake til barbariet og prealt de med sprengmidler, som del henlede oppm.erbomheten inne på noe der?!
norske aviser og blant de senterer oss imellom for disRickman hadde fått aven på den eiendommelighet at savenstreradikale norske stu- se de siste dages motstandsrepr. for en fremmed makt, botasj€lh:arnd!lingetn mot den UHELDIG SVENSK
denter reises det stadig min- og frihetshelter som danser
skulle øde1egg1e1 to av de ~- svenske
malme:ksport
ble PROPAGANDIST
nesmerker
over denne velsig- rundt med noen basttråder
~eggso:n ,ble ~yttet I.OX- planiliagt i februar 1940, om.En av de svenske forkjemelosund tJiJl ~asting ~v Jern- trent samtidig med Mtmark- pere for negrene i deres kamp nede friheten, blant annet i rundt livet.
~m! Tor. ~es a legge affæren, og at sabotørene mot den hvite rase i SØr- form av konsentrasjonsleire.
hindringer l veIen for malm- ffiJkk ordre 1. april 1940 om Afrikasambandet, fru Sara Det var j o ellers det en feiret SPREKKER ARBEIDERe~sporten.
For dette formål, strtaks å sette igang med Lidman reiste for noen tid friheten i N'orge med også i PARTIET?
Det har lenge lydt undersavelso:n :for andre !lloriholds- den spremgnilng det V'ar be/lJailt siden til Johannesburg for på 1945 og ut over. I Castros
~ler ru den fremm~ makts for, mens det 4. eHer 5. april stedet å skaffe journalistisk konsentrasjonsleire sitter det jordiske drØnn fra det formtereSlSB, • bl. a. en VISS pro- kom
lrontraordre og hele hetsstoff mot de formastelige nå efter pålitelige beretninger spiste Arbeiderpartiet med
pagandavIrksomhet
~€(taltJe sprengningen ble avlyst. Hang hvite som vil forsvare sine ca. 15000 mennesker. Og det dets mangehånde standpunkde~ !remmede makt l for- J1kke dette sammen med at det rettigheter. Imidlertid endte er jo ikke så værst tatt i be- ter og nå synes sprekkdans~Je~ge rater 35.000 kroner piJ:anlag!tJe britiske angrep på det med en skandale av de traktning det store antall nelsene å bli åpenbare. Noen
av folkene omkring Orientet:l RlCkm~n. Av dette beløp Norge var rede til å settes i store, idet den svenske frue som ble slaktet ned direkte.
ring truer med å danne et
flikk Behr~scih utbetalt 10.000 gang, hvorefter man mente å som er 38 år ble arrestert
nytt parti og innkalte også
kroner, hViorav han ,beholdt komm.e i den situaSjon selv å sammen med en 32 årig neger APNE DØRER - - 4.000 kl'oner for seg selv,
kunne tvinge Sv,arige til å for å ha overtrådt forbudet
I «Europarådets meddelel- den danske kommunistiske
Etterat Rickman hadde tatt oppgi ma:lmeksporten?
om seksuell omgang mellom ser» nr. 1 for 1961 gis det en utbryter Aksel Larsen til O~
på seg å arlbeide tiJ fordel f o r l - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - forblØffende opplysning, som lo for å få gode råd og såden fremmede makts interesde styrende later til å ville dant mere. Det er ellers proser li vårt hmd (Sverige), behemmelighOlde for det norske fessor Guttorm Gjessing, forsluttet han sammen med Biggs
folk. Det heter der at fra 1. fatteren SigbjØrn HØlmebakk
og Ersa Joihannsson å gjen(Forts
a'
januar iår trenger ikke flykt- og magister Per Maurseth
nomføre den foran nevnte sa. jr !t7.de SJ
Menneskene eIsker sine eg- ninger som vil reise til Bel- som står i spissen for oppbotaSljehandling. Behrisch som
Vi ser i beretningen ihvor- ne barn høyere enn andres, gia, Danmark, F'rankrike, Ne- rØrerne, mens selveste fluordeltok i Iforhandlingene' her- d~n prod~tene forsøker å og sørger ror ~ i, n e først.
derIand, Norge eller Sverige direktørEvang lurer i vannom erlklær1Je seg rede til å s1liikke unna, litt. I et moderne/ Og kOmnIUIlIl:smen fører a11- noe visum mere. Og det er da skorpen. Pussig nok gir FRIdelta. For å undersøke muJig- kommunistisk ~fUlllld kal- tid med, seg disse tre kla;sser: også tydelig nok å se på ga- HEI'EN åpent uttrykk for
hetenefior , sarbotasjevti.rksom- les dette kOrT'UPSJon og sabo-"lbehOVskliasisen,' , P,rod,'UksJons- tene i Oslo og andre steder. misnØye med at noen vil napihet begav Rickman Elsa Jo- ilasje.
Massen og fordelerklassen, og Hva slags flyktninger det her pe det fete valgflesket med ..
~sson og Belhris~h seg til
Vi sr ogoså fordeleren, hvor- ~tid oppstår. maiktikonsentra- dreier seg om vet vi av tid- motstand mot atom- og
NlATO-politikken bort for neOxel6sund. Bilturen ble på dan han far rett over andre s~on, korrupSJon og æbota- ligere erfaring.
sen på kommunistene nå fØr
Riclmrums ønske gjentatt kort m~esker.
SlJe.
valget.
etter. Denne gang deltok forPa .. tross av a~ ekte~et Dessuten skaPffi' den en sta- MERE KONGO!
u~ Riokman og Behrisch og- Ananiias og Saf1iIra ~r glirt! dig økende menneskemengde,
«SØr-Afrikas fargede rettssa 2 andre per\SlOner. I bilen ~rt.nesten alt det de eIer, sa som krever av andre at de
Daø'lig fAske blomster
ble det Valtt IIlI€id 4 kufferter :f~r ~el forSitJan~e~en i me- sikai gi dem en ihøyere leve- """'v"'VVVV\l',"IVVVV',""'~
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være ti!lstrekkehlg til a gJen-\ em og. ømme em..
g ,t seg seW. De vil skape et ab- fra Moskva, så er det i,ue
Blomsterforretning
~o~ør~ ød.elegg~, En fikk ulykkel!ig1e resultat blir dø~en. salutt uløselig prolblem f'Or de men Illår de ,kommer fra
imudil..ert;id høl1err ikke denne' I det mooeliIle kommunIst- som p:md'U:8erer mere enn de
N
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.
er e pa ~ behøver !leIv, og som blir sta:Men de kommunistiske idelagte sprengillI1n.g. Heller:. ikke som
:mn~r
~orstander.en~ dig færre ~ forihold til meng- er skaper intJelt Gudsrike å
Fregnerveien 39, Os 1 •
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Under disse reiser var det
Partiet fOI1Standeren ell r verge seg mot mengden.
Qun:sil,ing skriV'e:r i Russland
OG
Behmsohsom studerte tJenn- «den n~ IkJlasse
' 'Mile
Hadde kommunås:rmm føll'lt og vil:
anorclningene. Ved tå:lJbak.e- lvan D'ms kaMe:' flQ~erkla~ frem, så hadde iktkede krist«Det er ikke bare kommuKierschowsgt. 5, Oslo
komsten meldte han hver gang sen fJar
o uihyre, ",uvr
_"-_
nismen som således på tusen
Telefon 37 76 96
ma'kt ne rorll.att dJelIl.
a~ pLanen iikke hadde kunnet SIO~ de ~ bruJkJel til å gjøre d~
På tross av alt dette, er de måter har vist sin ubrukbarBoks 3214
gJo~om.røres. F<:rsøkene ble' beste og mestproduserende ~ommun:ilstiske ideer om lønn ?e~. Men også h?le det sosiai~ mnstillet, en tid. Da. man :mennesker til slaver..
etter behov, alminnelig aner- lstl!sk~ økono~slke system,
Abonnementspriser:
l!gJen tok planen opp 1 anDen tredje kiLasse som får kjent av alle verdens politik- har fatt atl.e SIne SViakhetJer
Kr. 30,- pr. år, kr. 15,- pr.
nen halVlooI av mars 1940, er- mere enn d
prod~ærlell' for- ere.
blottJagt ~ RUlSSl.and».
halvår i Skandimwia. utklærte Beihrisoh at han ikke stå det
og miss~r de
Den såkalte velferdsstaten
O. K.
landet forøvrig: kr. 35,- pr.
v?le ha mere med saken å so~ gir. Å
imot mere enn er bygget på denne ide, utår, kr. 17,50 pr. halvår. I
gJøre.
man gjør rett for, skaper ihat, jamningspoliti:mken og hjelp
nØytralt omslag kr. 40,- pr.
Så fikk rubkman 1. april ikke taikknemligihet.
til «utvillclin.gslandene».
.. •
år, kr. 20,- pr. halvår
en rtlelegva!frusk ordre fra den
Det kommUIlillstiske samNår det i dag er uoverensInneh. ALF T. LljNDE,
fremmede makt om nå ende- I!1undJssy:silem førte ikke frem stemmeIse mellom øst og vest,
Løssalg 75 Øre
MOS3eveien 8, Oltl"
lig å handle, De to følgende fOll" 2000 år siden.
Slå er det ikikiel ideene man er
Tlf. 688817, priv. 6'70779
dage reiste han og Elsa JoDe første kristne forlot teo- uenige om, det er midlene
Annonsepris:
OOnnS'SOll
sammen med tre mene. Siden ble det prøvet som må bruJkes for å nå dem.
32 Øre pr. millimeter
Skyvestiger olj et m.1 eadiandre personer til Oxelosund igjen i klostrene.
østen holder på «proletariover en spalte.
for på stedet å studere muligDet kan føre frem blaIlIt en- atets diktatur». Vesten holder merte beslag. Taksiiger a.v
Bruk postgironr. 16450.
hetJene f'Or sprengningen. Den- keltindi'Vlider, som ~ kloster på «,merta~Ls-ikommunismen»,
l M,en sao osn.a~ . eiillJ'eir som clet iL
d
d
jern, m.alertrapper og h ...
ne gang ble det ,1..1..
llia.e tatt m, eu:lJe~ ? f engse.
~~eter « eneutgiver AlL Fol], og Land
sprengstoff. Dagen deretter famIlien krommer Inn, sa glar mokratilsilæ sosialisme».
bare 10ftø....pper.
kom det en ny anvisning fra sys~ ldiJkk.
Mange mener at når 001 _____________
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