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11. ARGANG

LØRDAG 12. MAI 1962

Data i forbindelselmed «reffs»oppgjøref «KENNEDY DRIVER OSS TIL
Som det objektive Landssvikutvalgetikke fant det av betydning å få med

RAPALLO»

(eDET ER SLUTT MED DET TYSKE FOLKS TALMODIGHET» Skriver Deutsche SOldaten-Zeitungs sjefredaktør.

OVERRETTSSAKFØRER SVE KRE HELUKSENS
MATERIALE PASSER TYDELIGVIS IKKE INN I
(~DEN BREDE VURDERIN19'»

SN

O

Oppreisning? Og det har komiteen ikke gjort. Den har i det
hele passet seg omhyggelig jorr
å søke Opplysninger hos ·andre
enn dem som i mere eller mindre
grad er ansvarlige for uretten.
Intet normalt menneske kan
.oppfatte noe -slikt som en objektiv undersøkelse fra komiteens
side slik komiteens sekretær
søker å gi det utseende av i sine
uttalelser til
AFTENPOSTEN.
Det forekommer oss i det hele
tatt at røstem bakom herr Walnum er Ter1e Wolds?
En bekreftelse på denne komiteens manglende vilje til objektivitet
finner
vi
i
dette
at da overrettssakfører Sverre
H e lli k sen
forsøkte
å
,få
med
noen
betraktnmger i
«Kongen og norsk regjering 16. mai 1944 må ha forstått at der denne hØYst objektive vurdering
iklw fantes norsk krigsdeltagelse da de vedtok punkt 6,1fr. 1 og 2,
av «retts»oppgjøret; jikk han
i G.l,tale "med de 3 allierte, Storbritannia, USA og Sovjet». Bildet
besk1ed fra herr Walnum om at
l'is.?r undertegnelsen av avta'len mellom Sovjetsamveldet og Nor«landssvikutvalget har avsluttet
ge, fra venstre sovjetambassactør Lebedev, Nygaardsvold og Trygsitt' arbeid og avgitt sin innve Lie. (Bildet er som det nedenfor hentet fra Trygve Lies bok
stilling. Innstillingen er sendt
,
«J.'icmr1l1cr» I
"
•
;.? 'tTy,1i.niT<n f')n UJuf.cr. di.~S8 ',)111,Mil' "Il""
lill! ~"""",~.,'*'i"_,'--:z"c....~~.~,, Y"~~;'~-<-:~~"''''''''''~''''''i~'··~';'';'':~-''···8te!tighet~~·ti~6···tøce·grunntiZ
Vi har tidligere her i FOLK
LAND meddelt at den komite
sam ble ned.~att på foranledning
av stortingsmann L y n g for å
bearbeide og «tilrettelegge») materialet fra landssvikoppgjøret i
Norge er ferdig med sitt arbeide
og har sendt innstillingen til
trylming. Det har efter hva det
meit-deles på forhånd blitt et
stort verk på omkring 700 sider.
l de opplysninger som AFTENPOSTEN gav, med komiteens
sekretær Wa l num som kilde,
llei det at komiteen i sin innstilling har «tatt med bl. a. alle
tau til belysning av oppgjørets
omfang, en oversikt over lovregler som kom til anvendelse,
littr.ratur omkring oppgjøret, angrep, og i det hele tatt den oflenilige diskusjon omkring det.
K':'1niteen
gir derimot ingen

on

4 ta opp spørsmålet om 11
medta Deres skrivelse som bilag».
Til orientering kan netmBs at
overrettssakfører Helliksens henvend,else til, komiteen er datert
10. mars,
mens
innstillingen
fremdeles ikke foreligger ferdigtrykt da dette skrives. En burde
alts4 hatt svært god tid til
ytterligere «objektiviet».
Siden komiteen ikke vil ta med
llellikserns henvendelse som bilag, gjengir vi den her slik at
stortingsmennene likevel kan få
anledning til å skaffe seg den
objektive vurdering, som komiteen tydeligvis ikke har anstrengt seg så synderlig for å
gi., Helliksens breverstilet til
justissekretær Jacob Walnum og
lyder slik:

kommentarer til sitt materiale,
men har beflittet 8eg pd ute·
lukk ende å fremlegge jakta».
Vi er redd det er noe helt annet denne Joomite har 'beflittet
seg p4 enn 4 «fremlegge fakta»,
nemlig å forsøke 4 gi en siste og
hØyst nØdvendig avstivning av
dette skamløse politiske oppgjør
under rettens maske. A gi de
stortingsmenn, som er fullt klar
over uretten, men som ikke vil
eller våger 4 rette p4 den, en
ny sovepute for den dårlige
samvittighet.
For hvorfor har komiteen ellers ikke SØkt opPlysninger der
den naturligvis først og fremst
burde ha gjort det når det gjelder å legge frem «Jakta» } om
angrep på rettsoppgjøret og den
offe,ntlige diskusjon omkring det,
nemlig hos Forbundet for Sosial

Ogs4 Eisenhower sjakret med Europas skjebne. Her diskuterer han
med Krustsjov delingen av jordkloden

Vi har før her, i bladet uttalt 00,. Jorui8ming om at USA
kommer til 4 forr4de sin vesttyske forbundsfelle i sin evige
og ~oraktelige hestehandel med den røde konkurrent om ver~
densmakten, t;lik statene har sjakretbort en halv verden
snart i den «utenrikspolitikk» som har vært drevet siden
Roosevelts dager. De siste hendels~r i forbindelse med Tysk-t-. _ " . '
. 1 _.
.
-'
lø'l'l4!SpØrsf1f4fet s1/lie3 å skulle' gi oss rett i dette som-i S4
meget annet. Vi har ogs4 bebudet at den dag vil komme
da tyskerne har fått nok av dette spill og vil vende sine
ØJjne østover. I den forbindelse gjemgir vi som et tidens tegn
em stort oppslått artikkel i det meget utbredte nasjonale
blad «Deutsche Soldatenzeitung und Natiornal-zeitung» skrevet av bladets s1efredaktør dr. Q-erhard Frey:
~

I de siste dage har Ken- Sovjet blØtgjØres. Den 13nedYi-administrasjonens vir- august - med samtykke fra
kelige innstilling til sin ster·· USA-regjeringen, som det
keste forbundsfelle, Bundes- ikke sjelden hevdes - trukne
republikken Tyskland tydelig mur gjennom Berlin fål'
avtegnet seg såvel gjennom Kennedys offisielle garanti:
offisielle meddelelser som Fordi USA vil unngå den
gjennom indiskreSjoner. De formelle folkerettslige aner-o
avgjØrende punkter i USA- kjennelse av
sovjetsonen
holdningen likeoverfor Tysk- som et altfor dristig brudd
land er:
på sine i Tysklandsavtalen
Vestberlin blir skilt fra fastlagte forpliktelser, har
Bundesrepublikken. Med en det foreslått S\ovjet de
eftergivende, ja svak Berlin- facto-anerkjennelsen
aVl
politikk, slik den blir kjen- .. DDR», til og med i dobbelt
netegnet ved tilbakekanel-I forstand: I de fremtidige
sen
av den i Kennedys øyne kontrollmyndigheter ved tilAd landssvikoppgjørets data.
«harde» general Clay, skal
("orts. Mde 6.)
I. Av Aftenposten for 19.
januar 1962 ser jeg at De,
herr justissekretær, er sekretær for komiteen fjor tilrettelegging og bearbeidelse av
materialet for landssvikoppgjøret.
Materialet sees å ha til

bensikt å legge frem fakta
som kan bidra. til en bred
vurdering, slik at Stortinget
kan få seg forelagt en melding.

Iler undertegner Eisenhower og Trygve Lie avtalen.
for Storbritan.tMa uMer~'/fi8t tfAJ Eden.

Avtalen ble

\

Likeledes ser jeg at komiteen tar med litteratur, angrep og i det hele tatt den
offentlige diskUSjon om opp.
gjøret, so,m mer og mer for-l
fForu. $ide Z)

UretlJen$ hcmedkvarter: Kings'ton House i Lofr401t,, 1wor In1uWIt.
Tefl1er~ holdt tr1.
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Data om «retts»oppg] øret

Dødsfall
Einar S,kjærbekk

meget alle anordninger, slik Nygaardsvolds
«Beretning~
svares som et politisk opp- Skeie hevdet.
fremgår også at det var
Så er da Einar Skjærbekk I - Var du redd noengang?
gjør, mens det er gjennomUlovligheten for medlems- «Elverumsfullmakten», ikke gått over til sine falne kame- Ja, to ganger. En gang
fØrt som rettslig oppgjør og skap i et legalt politisk par- krigsdeltagelse, som var den rater. 25. mars avsluttet han lekte jeg sisten med noen
ikke iflg. grl. § 100 kunne ti NS byggedes derpå i dom- benyttede lovgivningshjem- her i jammerdalen efter et russerpansere som kom over
gjennomfØres polItisk.
mene, at dets styre skulle mel. Straffelovkomiteen reg- hardt liv som skogsarbeider oss da vi lå i en russerlandslI. Jeg tør vel anta au støtte tysk krigsfØrsel mot net ultimo 1941 ikke med krig og frontkjemper.
by. Vi hadde ikke tyngre våkomiteen medtar
eksilre- Norge, som var opphØrt fØr fØr der inntraff et nytt «feltHan var av Trysilætt, vandt pen enn Mausere og maskingjeringens
justisminister" 22. januar 1942, men av tog». Påtalemyndigheten har med Øksa, skogen og harde pistoler, det var som å skvethØyesterettsjustitiarius Terje domstolene gjennomfØrt en- ikke kunnet påvise noe felt- kår. Han meldte seg fØrste te vann på gåsa. En kom efWolds artikkel i Samtiden, dog på dem, som mest kjem·· tc;g under norsk operativ dag oppropet om frivillige til ter meg i full fart. Jeg lØp
hefte 3 for 1961. WPld er den pet mot tyskerne da krigen ledelse, men dommerne sy- Waffen SS kom, og han var inn i et hus, gjorde tigerdesidert mest ansvarlige for pågikk inntil de fikk vite at nes formOdentlig idag at det med til siste dag og stod vakt sprang gjennom en glugge
det særnorske fenomen med l"egal norsk regjering
for e::- tilstrekkelig, at de selv en- om Quisling den siste natt i på baksiden, og trodde jeg
lovgivningsmakt hos eksil- Norge ved
forsvarssjefen gang trodde det også etter Gimle have fØr de skriftkloke var frelst. Men jomen kjØrte
regjeringen imot de da eksi- hadde inngått
våpenstill- 10. juni 1940. Det· passet og farisæerne overtok.
svinet gjennom huset og
sterende legale norske stor- standsavtale nied Tyskland dem da godt at bevisspørs~
Da undertegnede omsider skulde ta meg der!
tingsgivne lover, som Haager- ved tysk overkommando. Det, målet ikke
disse saker kom efter til Ilebu i juli 1945,
Andre gangen var ved Kakonv. enndog pålegger okku- skjedde i Trondheim den 10. hørte under jurien, som ropte det «Mor'n» til meg fra prolat mai 1944. Da så jeg
panten - der faktisk styrte juni 1910. Mange av de Stortinget hadde vedtatt for et cellevindu øverst oppe. Det bare en jordsprut rundt meg
landet - å respektere.
dØmte hadde lest den eller aUe landets
borgere
om var Einar. Han hadde klØvet i 48 timer og nesten alle faUt
Amerikansk professor Und- kopier, andre fått den beret- straff nettopp for handlinger opp på en taburett for å se, eller ble hardt såret. Syv
stad i Universitetsskrift
tet. De festet seg ved at det under Norges krigsdeltagel- og stod og pratet med meg mann reddet seg ved å svØmhelt utsolgt blant norsk- nevnes
almen våpenned- se. Jurien ble opphevet ved nede i en kolonne av ny kom- ,me over en sjø mens russeramerikanere
påpeker leggeise (§~ 1 1:16 3) og anordning 16. februar 1945, ne slaver, til vakta i tårnet kulene fikk vannet til å koke
og Norge (~8). Ingen hadde men anvendtes på handlin- skjØt på ham så glasbiter og omkring dem. Jeg ålet og lå
Wolds ansvar herfor
og gikk mellom svermer av
også for «den bevisst pro- slik juridisk tolkningsvilje ger i hele Dkkupasjonstiden. murpuss fØk.
duserte legende» om Norges som HØyesterett i Rt. 1948 s.
Anordningene
ble
ikke
Han datt ned av taburet- russere, to regimenter øste de
aktive krigsdeltagelse etter 1e4-65, at de kunne ane at lamngjo:::-t slik Stortinget ten, men var ikke verre fa- på oss, et arme forsterket
10. juni 1940. Wolds artikkel avtalen bare gjaldt Nord- hadde bestemt og kunne ren enn at han lyste velsig-· kompani, og jeg kom nå fra
er imØtegått ved en artikkel Norge, eller som HØyesteretts ikke eksekveres. De anven- nelsen over den. overmodige det, sulten og sliten.
av meg, som han fikk Sam- kjæremålsutvalg i 1962, som des
ved
gjenopptagelser skytter i tårnet.
Vi frØs og svalt mye, men
tiden til ikke å innta. Isteden nektet gjenopptagelse for fremdeles. Kjæremålsutvalget Efter soninga kopl han på jeg var ikke syk en dag. ble den inntatt i 3 numre av den offiser som kjempet. har imidlertid innfØrt veto besØk. _. Hvor lenge var du
- -- Tiden tar oss alle om
vi berget livet og pelsen den
Folk og Land, spm jeg her- mot Tysldand, leste avtalen mot gjenopptagelser SkjØnt i tjeneste, Einar?
ved tillater meg å oversende og av sin generallØytnant § 25 i anordning 16. februar
_ Jeg er vel den som har gang Europa hadde en sjanse.
Dem i 2 eksemplarer av Ruge fikk henstilling om å 1945 fornuftsmessig faller lengst tjeneste. For jeg
- Nå er Einar Skjærbekk
hvert. Denne artikkel er vel avgi æresord. Det var for sammen med den vanlige meldte meg fØrste dagen 'logSå borte, og vi lyser fred
forØvrig så Viktig for at forsvarets skyld den dØmte bestemmelse i straffeprosess- oppropet kom, og jeg er ikke, over hans minne.
komiteens hensikt skal nåes, offiser ble medlem av NiS. lovens S 414, 1 og 2, om gjen- dimitert til dags dato _
I
Ola.
at den ikke bØr nektes å Anordningen som gjorde Idet cpptagelse når falske dokukomme med. Den er dess- straffbart var til og med menter påvises (slik som u- ~'"''''''''''''''''-''''''''''''''''''''''-'''''''''''''':'''''''''''''''''''''".....
uten et forsvar for de- ca. litgitt. ved en misf6rståelse riktig oversettelse av § 1 "i
Den 28. april 1962. [v~ndighet. BØndene er lukket
50.000, som er dØmt etter av regjeringen, som bygget, avtalen 10. juni 1940) eller
.
.
.
inne i en snever nasj onalrostraffelovens § 86. Vår stør- pi en fiksjon om delegasjon nye beviser eller kjennsgjerDen 28 .. a?rIl VII bl~ en mantikk, og kristenfolket
ste kapaSitet på området., av- fra Stortinget (<<Elverums- ninger (som punkt 6 i avn:-erkedag l vart folks hlStO- bærer sekteriets umiskjennedØde professor Skeie skrev i fullmakten»), som der ikke talen av 16. mai 1944).
r~e, den da~ valgte 113 stor- lige preg. Begge talte de Rosin
brosjyre
«Landssvik" ble votert over, så der har
Ved komiteens arbeide vil tmgsmenn a begynne vand- rna midt imot de får fortsette
allerede i 1945 at anordnin- ikke foreligget noen beslut- Stortinget få anledning til å ringen fra nordmannen til med det.
'
gene var ulovlige og derfor ning. Idag er dette erkjent kvitte Norge med skammen europeer.
Tanken om et samarbeiugyldige. AvdØde professor selv blant forsvarerne for I for at domstolene har påVåre to eldste politiske par- dende, fredeligt og forbundet
Keilhau var formann i ko- IlandssvikoppgjØret, eks. pro-I fØrt sitt land rekord i lands- tier, HØyre og Venstre, viste
miteen i London for provi- I fessor Castberg. Han bygger I forrederi og i egeninteresse, seg sine tradisjoner verdig, Europa er ikke ny, men til n~
sorisk anordning av 22. ja- ist.edet på HØyesteretts ut- nekter de ca. 50·000 dØmte å de valgte av heil hug tilslut- har storparten av det norske
nuar 1942, gjort anvendelig taleise i Haalandssaken, hvor- få en eneste hØyesteretts- ning til Europa. Arbeiderpar- folk avvist den ut fra et ØYforut for sin utgivelse, tross etter 2.dministrasjonen «måt- dom på uforfalsket dloku- tiet har sin rot i den inter- syn. Men Øy-riket, dette hangrl. § 97 forbyr lov med til- te» ha lovgivningsmakt imot ment istedenfor den over- nasj onale arbeiderbevegelse, garskip ute i havet, har utbakevirkende kraft og tross ~ru.nnloven og Haagerlwn- setteIse som politiet etter det har i adskillige år sittet spilt sin historiske rolle, i dag
gitt av
administrasjonen, vensjonen for å kunne lede statsadvokatens
pålegg med det ansvar regjerings- er det fastlandsmaktene som
«krigsdeltagelse», gjorde av det riktige tyske makten er, partiet viste seg teller og som fullbytder den
skjØnt både· grunnlov og Norges
Haagerkonvensjonen, sank- hvilket også vai' en fiksjon. ekf'emplar
av
våpenstill- på høyde med sin 'historie og historiske nØdvendighet.
Det som Skjedde lØrdagen
sjonert av Norge, er til hin- Regjeringen visste nemlig da standsoverenskomst 10. juni sitt ansvar, det valgte fellesden
28. april vil få gjennomder herfor. Denne anordning den fra London utga i juli 1940, som utenriksminister skapet med Europa. Det var
gripende
innflytelse på norsk
især gjorde Norge til alle 1940 sine fØrste anordninger Halvard Lange sendte på- Landsorganisasj onens forretpolitikk.
For
de fleste vil det
tiders største forredernasjon. at krigsdeltagelse ikke på- taJemyndigheten ultimo 1947. ningsfØrer i sin tale som
Visselig
bli
en
vanskelig omDer var således fem ganger gikk. Samtidig ga nemlig
Ill. Jeg vedlegger også fra tingmann som dypest og
stillingsprosess,
men også her
så mange dØmte ved norske statsministeren på regjerin- Kjelstadlies dokt")rdisputas: mest brennende tolket solivil
de
få
se
og
klart
erkj enne
som ved det danske oppgjør, gens vegne samtykke til mitt foredrag i U.niversitetet dariteten mellom Europas
fremtidens land Jeg vil kun
hvor de straffebegjærliges hjemreise for 1. diVisjon, in- som opponent ifØlge referat, folk. Det ble utenompartiene,
forsØk på å bygge på at temert i bverigee, som uten inntatt blant annet i l<""olk og Senterpartiet og Kristelig si: Velkomne efter!
A. D.
landet hadde vært
krig- alle parters enighet (Norges, Land i to numre. Referatet Folkeparti, som stillet seg
fØrende av juristene ble for.. Sveriges og Tysklands) iflg. oversendes, hvert i to ek- lite forstående til tidens nØdhindret, men istedet brygget Haagerkonvensjonen
fØrst semplarer.
på en tilbakevirkende til- skal hjemsendes efter fredsIV. «Professor Castbergs
Nordiska
leggslov. I Danmark hadde slutningen. Både Tyskland artikkel om rettsoppgjØret» Erler ved det anerkjente
man ikke noen grl. § 97 eller og Sverige tolket avtalen tillater jeg meg også å over- Universitet i Gottingen tolRikspartiet
avtale som var
av
10. av 10. juni 1940 som krigs- sende Dem i to eksemplarer. ker på grunnlag av overVill Ni veta mer om
juni 1940. Keilhau har i en slutt og okkupasjonstilstand. Også denne imøtegåelse avenskomsten 10. juni 1940
Nordiska Rikspartiet och
artikkel i Aftenposten 16. Det burde den norske re- Castberg er av betydning ikke situasjonen
etterpå
vår kamp, rekvirera då
mai 1951 skrevet at han var gjering også gjort men der for en objektiv bedØmmelse Isom krigstilstand og § 86
vårt partiprogram. Pris
uenig med landssvikanord- var meningen divergerende. I selv om
komiteen
ikke fordrer enndog
krigsdel2 kr. Adresse Nordiska
ningen 15. desember 19<14 Kong Haakon tolket den i- skulle ha medtatt professo- tagelse. Professor Undstad.
Rikspartiet, Boks 2149,
som stridende mot grl. S 97 hvertfall slik. Det fremgår rens artikkel i materialet tolker situasjonen som en de
StOCkholm 2.
Men det gjelder like av hans siste setning i for bedØmmelse av den til- fact'o fredstilstand, nærmest
skriftvekslen
hØsten 1946 stand Norge er kommet i. I som foran i Il påpekt som J-QRAN ASSAR OREDSSON
Nordiska Rikspartiets Ledare.
med Englands regjering. Av ProfesSlO'rene Hubatsch og
(Forts. s. 6)
(Forts. fra side 1)
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Redaktører:

ODD M6LSOM. ansvarlig
ALEXANDER LANGE
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I engelsk slepetau.

Nydelig «Kamp mot
kommunismen» !

Hvem er det som tramper på minbro-?

Mens allverdens nydemokrafiske hyklere fortsatt driver sin
besynderlige «kamp not kommunismen» og i den anledning har
bundet Europa i sine NATO- og
FELLESMARKED-lenker, lJå'lår
det fortsatt en livlig klappjakt
på folk som v i r kei i 9 har satt
bdde liv og velferd inn i cenne
kamp.
Det Belgia som så lenge har

Så har da det stortingsflertall som mere og mere undertrykket sitt flamske befolk~
fjerner seg! fra -folkemeningen, påny demonstrert for all ningselemen nøyer seg ikke med
verden at Norge intet annet og mere er enn en slags
engelSk koloni. SJik som England i 1940 hensynsløst trakk
oss inn i krigen mot Europa, slik trekker det oss nå inn i
det Fellesmarked hvis oppgave det er evig å holde Europa
delt ved å lenke den ene halvpart til den vestlige krigs-

de frontkjempere det allerede har
fått avlivet eller innesperret, men
driver_ fortsatt kl::tppjalct

vaden

over efter mulig unnslupne

be-

kjempere av kommunismen.

Nå

har "den belgis~cc motstand3be~
vegeIse» oppsporet en slik farlig
«krigsforbryter» i
WiEn, den
flamske SS-offiser Ve r bel e n
og har fått de østerrikske myn~

blokk og den annen til den østlige.
De som ikke er altfor glemske, de husker vel fremdeles
hvorledes den ensrettede norske presse dengang England
stablet Fellesmarked-konkurrenten EFTA på henene, tutet digheter til å an·estere ham. Det
drives nå forha71ilinger om å jå
oss Ørene fulle med hvor velsignelsesrikt det var for Norge

Verbelen, som i mellomtiden har

FOLK OG LAND har ved en tidligere anled;:ing 01~talt en
melding i AFTENPOSTEN om at et amerikansk fjcrnsyns~
selskap overveier å sende ut en rekonstruksjon av Fcldmann~
saken i Norge. Det sier seg selv at denne ;,tiiige roting i
gamle mord vakte ubehag i visse patriotkretse;· eg bec:re blir
det vel ikke når Anders Langes HUNDEAVISEN i sitt ngm~
mer for 1. mai skriver dette:

«Man kunne lese i Aftenpostens aftennr. for 5. januar 1962 den sensasjonelle
melding at et amerikansk
fj ernsynsselskap som
har
speSialisert seg på rekonstrUksjon av spesielle rettssaker i disse dager driver
forarbeider til en rekonstrUksjon av den beryktede
Feldmann-saken i Norge
hvor ekteparet JAOOB og
RACHEL FELDMANN
ble
myr det (Ja, Aftenposten
skriver myrdet) 27. oktober
1942 av to flyktningeførere.
Karsten L ø ve sta d hadde
den 22. oktober samme år
skutt
grensepolitikonstabel
Arne Hvam på toget i
nærheten av Halden, da
denne i tjenestens medfØr
skulle visitere passene til
noen som senere viste seg
å være jØdiSke flyktninger.
Skytningen var uforsvarlig,
visstnok utfØrt under innflyteIse av alkohol. Skytningen utlØste den tiYske
jØdeakSjon i Norge. Dette
ble benektet av forsvareren,
nuværende direktØr i IDUN,
Kaare W eid e r.
Under rettssaken i Eidsivating Lagmannsrett hevdet
begge drapsmennene
Haakon LØvestad og Peder
Pedersen at de hadde
handlet i en tvangSSituasjon.
Dommen lØd på frifinnelse
av begge. Domm0n vakte en
storm av indignasjon over
hele Norge, og avisene Val"
fulle av innlegg som kritiserte dommen som man hev-

O

i k k e å lenke oss til den kontinentale sammenslutning, jått østerriksk statsborg,~rskap,
men å fØlge England inn i det EFTA som ikke bant oss utlevert. Verbe'lel! levet stille og

PATRIOTISK UBEHAG I FOR,BINDELSE IUED GJENOPPFRISKING AV FELDMANN-GAI~EN

fredelig i Wien i fattiqe jorholi
med kone og fire barn.
De belgiske NATO-ulver hyler
nå efter mere blod fra virkelige
kjempere mot kommunismen, Ofl
regner

med

oyså å kunne

få

stillet Verbelen opp jeran ekse~
kusjonspelotongen, Og alje NATOland applauderer begeistret jor
denne nye innsats i kampn mot
kommunismen!

~~~.o~
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politiSk og som ikke gjorde inngrep i vår temmelig frynsede «suverenitet».
Hvorfor er det ingen av våre berømmelige partipolitikere som sier rett ut det som Braadland antydet, og
som skaffet ham en slik skyllebØtte av ukvemsord over
hodet fra det FellesmarkedfIertall, som ellers synes alle
motargumentene ligger på et så «lavt nivå», nemlig at vi
absolutt intet har vi skulle ha sagt i denne forbindelse.
Det er nå som hele tiden siden 1905 England som styrer
Norge, og derfor traver også de berømmelige norske arbeiderpartisosialister så trofast i helene på Englands konservative regjering, mens deres engelske partifeller bekjemper McMillans fellesmarkedsplaner med nebb og klØr.
Vi tror det var Senterpartiets Borten som i debatten
hevdet at nå fikk en snart begynne å ta hensyn til Nor g e s
interesser og ikke bare dilte i helene på England og Danmark, og Senterpartiets Undheim understreket det som
FRITT FOLK har hevdet, nemlig at Norge naturligvis må
være glad for og respektere det økonomiske og politiske
samarbeide mellom de seks EEC-land, men når det er
spørsmål om å slutte Norge til dette fellesskapet, da er det
god grunn til å stoppe opp, fordi Norge geografisk ikke
tiIhøl~er kontinental blokken.
Alt dette underskriver vi fortsatt fullt ut, men vi er
riktignok uten illusjoner når det gjelder norske politikeres
evne og vilje til å gjøre noe som helst annet enn det
andre bestemmer for oss. Det skjebnesvangre som hendte
med Norge og med Norden i 1905 skal tydeligvis fortsatt
hvile som en grufull forbannelse over oss og 1!ringe oss ny
krig og okkupasjon, ny ufrihet og splittelse, nye rettsbrudd
og «landssvikoppgjør>, og annen politisk svindel. Og nasjonalt tenkende ledere med vidsyn avliver man jo fortrinns-

vis i dette land.
En av de alvorligste fØlger av vår fellesmarkedpolitikk
synes dette å være at den permanent splitter ikke bare
1- og kl a rt vær t
Europa, men også Norden. Det har ty d elg
sagt fra at USA - hva det nå måtte ha med det europeiske Fellesmarked å gJøre? i k k e ønsi{er Sverige,
Østerrike og de andre nØytrale stater som assosierte
medlemmer av EEC, og da kan en visselig gå ut fra at
det skjer som gUllets herrer bestemmer. I ngen f agre
hønsvaldske talemåter kan iallfall dekke over den kjennsgjerning at Norge og Danmark nå kommer til å gå en vei
og Sverige og Finnland en annen.
Den splittelse som ble innledet med Norges tilSlutning
til den amerikanske NAT.O-blokken, kommer na til å bli
ytterligere befestet, og den som fra et norsk synspunkt i

\

SO år.

En av Forbundets og avisens trofaste venner og støtter gjennom alle år, bonde
Marthinius Moseid, Mm:eidgaard, Vikeland st. fyller 80
år torsdag 24. mai. Vi sender
ham v:år beste hilsen og tal~l{
for trofast vakthold over
sannhet, rett og virkelig nasjonalt sinnelag.
»

det var et klart uttrykk f~r

denne forbindelse kan snak- ulikhet for loven, sett på
!re om en «s:tmling av Eu- bakgrunn av for eks. landsropa» kan efter vår opp fat- svikoppgjØret. Til tross for
at det var på. det rene at
ning ikke være riktig vel be- de myrdede hadde hatt et
varet.
betydelig pengebelØp på seg
Den eneste lysning vi kan - ble imidlertid gj erningsse i den foreliggende situa- mennene
ved
Rakkestad
sjon, er dette at det frem- herredsrett gitt en bagatellmessig dom for underSlag av
deles er en korsvei tilba!{e ca. 12.000 kroner.
for Norge, og at våre par1;iLeiebetjent Lorang Hanpolitikere, som så lenge har sen vitnet i E1dsivating at
ført folket bak lyset, da for- ban var ansatt i Feldmanns
håpentlig faller i den grav forretning, Grand Konfeksjonshus, til november 1942.
de selv har gravet. For selv
Han forteller at den dag
om en ensrettet presse ved Feldmann reiste, tok Feldden lovede folkeavstemning mann en hel del penger ut
hamrer inn hvor nødvendig av pengeskapet. Vitnet mendet er for Norge å følg·e te at det var min i m u m
100·000 kroner som han putEngland, men uten samtidig
tet i lommene på dressen og
å fortelle at vi egentlig intet en grå gabardinfrakk han
valg har, så er det jo en hadde på seg.
sjanse for at det norske
.folk tar herrene på ordet svilldelpolitikere gjøre
og faktisk foretar et fritt foH::et sier en ting
valg. Og hva skal de norske England noe annet?

Tidligere fJyktningerfØ>rer,
politibetjent Alf P ett e rsen ga eL vesentlig vitneprov gående
ut
på at
gj erningsmen nene i;-;tedenfor
å hale og dra det korpulente
ektepar over
myrene til
Skrikerucl-tjcrnet
(hva jo
ikke førte
i retning av
svenskegrensen) --- kunne ha
fØrt Feldmanns på en pen
og skjult vei til grensen, «og
når de aUiI:cvel ikke tek den
veien», sa Pettersen, «tyder
det på at (1e gH{k for å
drepe».
* * *
Det ble u~talt i f:lrbindelse
med denne saken at dette
var ikke dell stygge;3te handling som val· begått mot
slike flyktninger av foll{ i
hvis varetekt de (for god
betaling) hadde overgitt seg.
Man er fremdeles redd for
å uttale seg om dellne og
lignende saker i TrØgstad og
omegn. HovedspØrsmålet er:
Hvor mange var m~:l o:n
m')rdene, og fordelinrre:l av
byttet, OD hvor stor~ var
dette?
* * *'
Så har vi Karl Orderudsaken. KarlOrderud b!e funnet dØd i HemnessjØen.
Visste han for meget om
Feldmann-affær::m eller om
lignende Baker? På gruml av
den valne be:ilandling av
disse saker, florerer rykter.
Læge og politI ble budsent
og Orderuds lik ble oendt
til Oslo til ob(~uksjon. Det
sies i TrØgstad [',t en blodklump ble funnet i veien,
den ble tatt for å sende3 til
undersØkelse, men forsvant
på en mystisk m~tte. Det sies
(Igså at obduksjOllen av lilæt
viste - at dØdsårsaken ildm
var drukning.
Saken ble
henlagt. Disse opplysninger
gjengis m~d alt forbehold.

* ,. *
Imidlertid skrev Dagbladot
24. mai lS'l:7 en kraftig artikkt'l for å få klarlagt F'eldmann- 0[; Orderud-sakellc
«disse to s8.kene som nil.
et årstid bar forårsaket et
meget uheldig folkesnakk i
TrØgst::1d-distriktet;:.
Lensmannen i SØndre HØland, W.
Han e il or g, sV8.rte nokså
sint at. D3.gbladet
hadde
skrevet «en re!cke uvederheftige ting~>.

* * *
Når så alvorlige saker som
for eks. Felclmann- og Orderud-saken e lwker bort i kålen, skal man ikke undre
seg over ungdom'3kriminaliteten».
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Hans Egede-Nissen:

Pastorale erindringer
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men prest vilde jeg bli.

I .

En roman om pragerrevolusjonenlii dager
i

Michelsen sd jeg -
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-

-
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1945

av OLCA BARENYI

XXI.
«Mine damer og herrer sier vår side er seks mennesker
noen tett vled henne, men det er døde, på tysk side til nu bor1;ingen der skjØnt man skyver im!ot tre tusen».
«Bra-vo, nazdar, hurra!»
stoler og det høres flere stem«Et ø'yeblikk, mine damer eg
mer. Opptagerapparatet er sjaltet inn, den minste hosting i herrer, det er noen som forlanstudio blir overfØrt i siderummet. ger ordet. Vær så god, kamerat
«Jeg har den ære å hilse mot- Martin!»
«Det er bare et spørsmål jeg
standsgruppen "Den sorte Ørn"
på vegne av det kommunistiske gjerne vil stille til de ærede tilparti i den tsjekkoslovakiske re- stedeværende. Kjemper vi mot
publikk 'eg samtidig å takke .den de tyske ,okkkupanter elLer mot
vergeløse kvinner J::arn log krøpfor det fremragende arbeide».
linger!?»
HØflig, bifallende mumling.
Taushet. så piping.
«Jeg har videre fått i oppdrag av vår regjering, der som
«Du var jo i Spania, Martin».
dere vet befInner seg i Kaschau, I sier Emil, formannen i denne
8. fØre oppsikt med den p::>litiske forsamling, rolig.
. _
side av revolusjonen».
«Nettopp derfor. Jeg vil Ikke
Liten, hØflig applaus.
gjerne at vår revo~usjioill skal gå
«Av dette fØlger automatisk at inn i historien som den spanske
jeg stadig må være informert om revolusjon» .
«Og Lidice?» skriker en kvinden tekniske ledelse av revolusjlOnen. Herrene ira forsvarsmi- nestemme hysterisk.
«Skal vi altså efter De:re5
nisteriet har nettopp møte
mening kopiere tys!cernes gruBartholomausgasse» .
Alminnelig munter11et, for i somme gjerninger i Lidice. bare
BarthollomausgaslSe befL.'mer poIi- med den lille fiorskjell at vi
gjør hele republikken t.il et
tipresidiet seg.
«Da saken vår går planmessig Lidice?»
for seg, vil besettelsen
av
«De allierte ga lOSS frie henbI10ene begynne 10m senest en der», sier Emil meget rolig. Alle
time, Det vil imidlertid bli skrilcer bravo.
nødvendig å putte inn i sen«Det er mulig, men ansval'et
ciingen en tekst som sier at ficr de myrdede tyske barn komtyskerne har forlatt venstre Mol- mer vi til å bære!»
daul::.redd uten kamp. Ved denne
Nå snakker alle i munnen på
list blir tyskerne i det mins1fl2' hverandre, enhver forsøker å
lokket vekk fra enkelte broer».
(overdøve den annen· \Emil til·lrtter det rolig, han har sine erBegei:s,tret applaus.
«Kurerer må stadig cppret.- faringer om h1mrledes man bØr
holde forbindelsen mellom na- gjøl'e med slike stonnende de::.;jonalul.valgene
de enkelte betiter. Vent.e til de har l(l"ølt
kvartaler
Prag.
P3.SSIJrdet ~eg trett.e eller hendene tas igjelder bare til klokken fem. bruk
istedenfor
argumenter.
Det nye passord blir bekjengjort Martin vet det også. men han
gjennom tillitsmenn til aJlsvar- har glemt alle spilleregler og
lige folk. Så tilslutt tapene. På ville helst ha gått løs på hele
de1me feige bande, som så sent
som igår krøp servilt for tyskerne. Han var j10 en av de
sl;:ytt.erne
der nede i
Spania. Men hva ville det nytte
a ga lps på dem? I kringkastingshuset finnes delt jo hundrevis av lØR"Slopne fanatikere
og utenfor hundretusner.
Man
mf~ kjempe med samme
våpen.
Med kieks, med list. med svik.
Han teller til tyve fior å bli rolig
igjen. slå hever han hånden.
Emil nikker vennlig til ham. Han
er sannelig en Sinnatagg, denne
ungdommer!. men ellers abr;olutt
pålitelig. det har han vist.
Og ffil8dig og uselvisk.
«Mine damer og herrer! » begynner Martin b~Sikjedent, med
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Mine foreldre, sogneprest
Soren Christian
Heinrich
Egede Nissen og
hustru
Anna Christine, ,fØdt Barman ble viet i den gamle
kirken i iKristiansund N 16.
april 1892. En stormfull,
iskald vinternatt 5. februar
1893 kom jeg til denne stridende verden og blev 3.
april samme år dØpt a v
misjonsbiskop Hans Astrup
i Oslo, i Uraniep.borg Kirke,
et tempel som da lå på landet. Jeg blev oppkalt efter
min fjerne ascendent
GrØnlands
apostel,
Hans
Egede, fra hvem jeg stammer i 6. ledd. Astrup sa
noen smukke ord - fortalte
min mor senere, om at dette
navn forpliktet og at hennes
fØrstefØdte måtte få nåde til
å vandre i den store forfars
fotspor. Mine pastorale erindringer som jeg har nedskrevet
vil vise om jeg
har fulgt opp til de hØye
idealer som fØrte til at Hans
Egede drog til Grønland for
å hjelpe de stakkars nordmenn i Vester- og østerbygden, som han trodde.
Nordmennene var forlengst
utdødde, og han blev istedet eskimoenes apostel.
Jeg tør påstå at far hele

sitt liv vandret i Hans
Egedes følge. og eiendomrp.elig nok sØkte og-fant han
sit t Grønland i det daværende Kristiania, hinsides
Akerselven. - Han gjorde et
storartet arbeide som fengselsprest og social foregangsmann, startet grøtstasjoner
i Kristiania og gav støtet
til
de store barnehj elpsdager.
Han stiftet enn
vIdere det fØrste husvillherberge i Kristiania i noen
eldgamle rØnner «Kanten»
på det beryktede Hammers- .Min far Søren Christian Henrik
Egede Nissen.
borg, hvor datidens ungdomsbander
hadde
sine I
smutthuller til stor glede Hennes bestefar satt i «prisofor herværende revolusjo- nen» i England under Napolenære, som redaktØr Schief- onsfeidene 1807-1812. Mors
loe og gelikere. Hjemmets stadige fortellinger om Engegne stamgjester tok mere lands herjinger gjorde et uutenn en gang min far i for- slettelig, livsvarig inntrykk på
svar mot oppviglernes uar- meg, hva der vil fremgå av
tikulerte brøl
i
system- mine erindringer. pressen. Men fars egentlige Hennes medfØdte kjærlighet
livsverk var de store barne- til den norske kirke fikk jeg
hjem som han grunnla og le- i vuggegave. Det var derfor
det. Han begynte i Vestre naturlig, ja selvsagt at jeg
Aker med et guttehjem for allerede som syvårig skole-o
hjemlØs ungdom, og siden i gutt i fØrste klasse erklærte
1899 kjØpte han hele Kirke- at jeg ville bli prest. Det fan··
veien 23 ved Frogner, hvor tes ikke noe altern,tiv - enguttehjemmAt August Her- da jeg som student ble klar
man Francke og Dr. Barnar- over at jeg hadde en viss fra
do holdt til helt til 1916, da fedrene på farssiden nedarhan kjØpte herregården WØi- vet interesse for medisin og
en av rittmester Ebbe Astrup sykdomslære. - Dette var i
og tillike østre WØien. Her og for seg ikke underlig. Min
ble det god plass for over 100 farfar, oldefar var fremraforeldrelØse gutter.
gende leger og oldefars mor
fra Wilster ved Kiel var legeI sitt sosiale arbeide hadde datter og aven slekt Hemmin far uvurderlig støtte i pel, som hadde mange medistatsminister Gunnar Knud~ sinere i sin midte fra reforsen. Likeledes stiftet far masjonstiden av. Dessuten
Sundnes Barnehjem ved Le- hadde jeg en forkjærlighet
vanger, Sortland barnehjem i for indoeuropeisk sprogvitenVesterålen og et stort barne·· simp og sammenlignende
hjem på Vestlandet.
sprogforskning,
som har
Min far hyldet det private forfUlgt
meg
til
denne
initiativ, og sålenge Gunnar dag. Og mange filologiske
Knudsen hadde statens tØyle l: nøtter har jeg knekket i
- møtte han ingen motstand. årenes lØp. At disse interesMen da denne var borte be- ser tildels skygget for teologynte myndighetene mer og Igien er en selvsagt ting, men
mer å blande seg inn i hans prest vilde jeg bli. Jeg levet
virksomhet. Det hele skulde opp i et lykkelig hjem og fØIforegå i velferdsstatens regi. te lite til den selvfØlgelige
Det ble departementsstyre spenning det uvegerlig måtte
med offentlig oppnevnte sty- bli mellom min høykirkelige
lemedlemmer. Særlig hadde I
(Forts. side 7i
far megenuhygge aven her- I
re ved navn biskop Johan
Lunde, som hadde omtrent
lke meget forstand på drif_.en av ba.rnehjem som en
blind. pa arktiske ekspedisjoner. Min far døde hØyt bedaget i 1950, 36 år gammel,
til siste dag opptatt av sitt
evangeliske arbeide. - Min
mor v~r a v en gammel Haugianer-ætt fra Hallingdal
som kom til Hittra. Hennes
far var kirkemann med liv
og sjel -- drev eksport av
klippfisk på Spania og var lidenskapelig hagedyrker. Hennes mors slekt het Vogt.

Dødsdans
1 Prag

I

l

(Forts. side 6)
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Goran Aesar

IJNESUO

Ored~son:

APPELL TIL UNGDOMEN

IIjernevask i verdensformat

Ungdom stall Er frågan.
Tyskland borjade sin kamp
Vad till syftar den ihållande
mot den ruttna Weimarrehetsen mot nationalsocialispubli.ken, mottes de av Hån
men? På mycket kort tid har
och s. k. lustigheter. Hitler
folken matats med filmer
kallades «Skone Adolf», for
som «Kiirlek på Hitlers oratt niimna
ett
exempel.
der». «Våldet får inte segra»,
Teckningar och «lustigheter»
fyllde den demokratiska och
«Krigsforbrytare»,
«Dom i
N'Urnberg»,
«Den blodiga
kommunistiska pressen. Men
tiden» m. fl. Foredrag hållna
en stor ide besegras inte av
i hetsande syfte, i radio och
HAN! Hån ar den svages
TV. Filmer i TV, film i
vapen.
Weimarrepubliken
skolan osv. Samtidigt komfoll,
nationalsocialisterna
mer det bocker. Bocker på
kom till makten på laglig
utlandska, bocker 6versatta
vag 1933. Redan 1928, 29,
till svenska språket, in30, 31 och 1932 var de ett av
hemska f6rfattare griper till
de st6rsta partierna i Tyskpennan i kamp «mot nazis- AR leKE BESElGRAD ! KAN land.
men». Tidningarna trycker ALDRIG BES,ElGRAS! Dårtill
Således visade sig redan i
spaltkilometer efter spalt- ar den aUt for sund och aut slutet av 20-talet, vilka som
kilometer med hets och hat for 6verHigsen demokrati och skulle styra Tyskland en d~g.
mot nationalsocialismen. I bOlsjevism! OCH denna na- Demokrater
kommumsUSA utkommer bildhaften i tionella ide AR PA FRAM-I t~r ~ar hellre mte sena att
samma syften. Utkommer i I MARSCH, inte minst i Nior- tlllgrIpa sitt medel nr. 2
mUj on ex. a v slag som visas den I
HOTET! De hotade med
på bUden harnedan. Sam.
strejk, om nationalsocialistidigt vill amerikanarna påDarfar syftar hetsen fOrst tema skulle
komma
til!
stå, att de ar tyskarnas. och framst till, att ge de makten. De hotade med saenda uppriktiga vanner!!! uppvaxande generationerna botage, handelsbojkott av
Alla filmer alla romaner, en falsk och skrackinjag- utlandet etc. De 6verf611 och
alla artiklar: alla foredrag, ande bild av nationalsocial- mordade enskilde nationalIkke alt er som det synes for de troskyldige - - --osv. saga: «Nationalsocialis- ismen. Kan de uppvaxande socialister. (Om detta tales
men ar besegrad». «Faran for generationernas intresse for inget, vare sig i b6cker,
Det ansees gjerne for å væ- Stat. Barn og ungdom skal få
en ny nationalsociaUsmen nationalsocialismen stavjas, foredrag eller filmer.) Natio- re e;c ære om en norsk ung- opplæring til verdensmentadog med Hitler i hans bunker kan ungdomen
skrammas nalsocialisterna
tvingades dom blir begunstiget med et litet. Der skal ikke lenger
i Berlin» etc. etc.
från de nationella leden och att i tid bygga upp en Unesco-stipendium.
være noen fedrelandskjærligOm då detta
ar sant. i demokratin se något av effektiv skyddsmakt. Tack Men hvor mange vet hva het, ingen skal lenger synge
VARFOR DA DENNA UT- «DET ANDA RATTA», DA vare
denna
skyddsmakt UNESCO egentlig står for?
«Ja, vi elsker dette landet-:>
BREiDDA OCH TILLTAGAN- hal' hetsen vunnit sitt §yfte._ kunde oCkså .. maktovert~gog allikevel er retningslin- eller «Gud signe vårt dyre
DE HETS? OM DEN NATIO- Uppvaxende generationer i andet genomforas utan stor-liene for Unesco~utdannelsen fedreland».
Handelsboj~ott.en ingen hemmelighet.
UNESCO ble satt ut i livet
NALSOCIALISTISKA IDOO- demokratins garn ar vågen ni~gar.
LOGIN VAR SA DALlG, till rasblanding och uppl6s- fran .. utlandet tog sno~l1gt
Et grunnleggende prinsipp under all forvirringen høsten
SOM DEN FRAMSTALLES, ande internationalism!
slut for det demokratIska er å omforme den oPPvok-1194!). fem måneder ef, ter at
VARFoR DA SPILLA DETTA
Demokratins medel
har utlandet sjalvt. Nar arbetar- sende slekt til verdensbor- «moderorganisasjonenf UNO
«KHUT» PA NAGOT SOM varit HAN, HOT, HAT na i Tyskland fick bevis for, gere. Og der skal ikke l.enger \' (United Nations O~ga.nizatiANDA lNITE KAN ANAM- och HElT S !
att den nationalsocialistiska være selvstendige NasJonal- on), eller FN som VI sIer, ble
MAS»??
ideologin tillvaratog deras stater, bare en En-verden-I
(Forts. side 7)
SVARET AR BARA ETT!
Det forstnamda HANET!
in tresse och fOr dem skapaNATrONALSOClALISMEN
Nar na tionalsocialisterna
(Forts. side 8)
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Kennedy driver -
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sitt mest innsmigrende smil.
«Jeg var igår :flormiddageilter
oppdrag av kamerat Emil i
Pankratzer fengs.let. Jeg •skulle
sondere stemningen hioss SS.
SS tenker ikke på å kapitulere
mine damer og herrer! Godt l~
oss anta a,t den rØde hær' vil
tvinge SS til kapitulasjon men
foreløbig er den rØde hær' ennu
langt borte. SS kunne myrde
ti tsjekkiske barn for hvert
myrdede tyske. SS har panserv:ogner, SS har kanoner - -»
«Det betyr ikke noe», knurrer
en av ørnene. «SIS gjemmer seg
bak Pankratzer-murene».
«Jeg tror, mine damer og
herrer», avbryter Emil med en
liten håndbevegelse. «at kamerat
Mal'tin i denne henseende kan
ha rett. Jeg takker dere fore ..
lØbig, alt /alIDet vil vi snakke
om på neste møte, som antagelig vil finne sted ennu fØr
midnatt. Jeg må nå til politipresidiet» .
Påny t-lir stoler flyttet, en
eller annen slår med neven mo,t
en blikkplate. En tordnende lyd
følger. Ein stund li!r det ,-}tille
så sier Emil meget sakte: «iIvlor~
for ville du bedra meg, Martin?»
«Deg?>.'
«Ja, meg, fior nål' du bedrar
disse idiotene fra den såkalte
«sorte ørn», så bedrar du revOlusjonen».
«Denne sammenheng forstår
jeg ikke. Efter din mening ,er
altså revolusj'onen fØrst idellltisk
med disse idiotene og så med
deg. Er det slik'?»
«På en viss måte ja. Også
du er en del lav re''101us~::men,
Martin, enten du vil eller ikke.
Du snakket nylIg om ansvar.
Også du er ansvarlig for revtolusjonen, for du har forberedt
den sammen med oss bak kulissene, skjønt du visste at det
ikke kom til å dre~e seg om
noen folkefest. Vær diog ingen
narr, det dreier seg om vår ide
og ikke om ertpar barn. Vi to behØver jo ikke å skape oss flor
hverandre. Du vet jo at efter
Efter at denne artikkel var otoberrevolusjenen ble
hundresatt, har TYSklands annen store tusner av barn i RUSiSland myrnasjonale avi.<! Deutsche Wochen- det av russere! Og at de allierte
Zeitung gitt uttrykk for et lig- nå vil la barna krepere i Tysknende syn.
I en stort oppslått land vet du også. Hfls oss dør
",rtikkel
over hele første
side de ihvertfall hurtig og smerte'leter det kort og godt «Forsvar fritt».
av Berlin _ eller ut av NATO!»
«Ml':n for p/:Jkker ~- unnskyld,
Emil! Kanskje du har rett. Du
har sikker.t rett. Jeg innser alt».
«Så? Det er godt, Martin, at
Daglig friske blomster du innser alt. Altså - vi møtes
efterpå, ikke srunt?»
SYNNØVE LIE
«Efterpå, hvorledes det?
Jeg
Blomsterforre tning
trodde vi skulle kjØre sammen
Kranser til alle priser
til politipresidiet?»
Frognerveien 30, Os l o
«Nei! De vil vælj~ hedre lat!
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du blir her. Ste efter at folkene
våre viser litt måtehold. Nå, er
..- - - - - - - - - - - du så tilfreds. Martin?»
Arkitekt
«Altså
ingen
barnemord
mere?»
HUSTAD
«Ingen, gutten min! »
Bærumsv. 5, 0. Ullern
(Fortsatt)
Telefon 55 61 29 - Oslo

(Forts. fra s. 2).
deres barn og familie venter
norsk, svensk og tysk opp- nå på at ,Stortinget griper
fatning ved frigivelsen i juli inn. De har krav på å se en
1940 og av den i Sverige hØyesterettsdom etter riktig
internerte norske første di- tekst av uhildede, dommere.
visjon. Likesom også Kongen
VI. Av Protokollkpmiteens
og norsk regjering 16. mai Innst. O. IX, 1949, fremgår
1944 må ha :I1orstått at der at de fleste foran påpekte
ikke fantes :nors~. krigsdel-; faktorer var ukjent for
tagelse da de vedtok punkt Stortinget dengang, men at
6, jfr. 1 og 2, i avtale med det allikevel vesentlig var
de 3 allierte Storbritannia ved handels- og fangstflåten,
USA og Sovjet om at norsk~ som etter Haagerkonv. VI
bare som frivillige i allierte (Norsk Lovtidende 1910 side
styrker ble med som med- 514 ff) ikke folkerettslig er
lemmer av den allierte ek- krigsmakt at «vår innsats
spedisjonsstyrke ved
den i den felles allierte krigsforestående norske frigjØring fØrsel» manifesterte seg. Det
fra tysk okkupasjlon. Det er rent frivillig innsats, slik
var fØlgelig selvsagt
når også Kjang Haakon og britisk
Kong Haakon og britisk re- regjering konstaterte. Side
gjering konstaterte dette i 35 i O. IX heter det videre
skriftvekslen i Aftenposten at Hjemmefrontens ledelse'
20. september 1946.
Regjeringen og «Kretsen:
Men domstolene bØyet seg motsatte seg aktiv kriglike litet for Kong Haakon føring i Norge, hva der er
som for lov vg rett. Det tydelig efter påvisning i mitt
gjelder imidlertid vesentlig siste prosesskrift for HØyestedommerne i den hØyeste- retts
kjæremålsutvalg
i
rettsdom, som er referert i den sak, som omhandes i
Rettstidende 1948 side 164- Rt. 1948 side 165. Prose65 og især de medlemmer dyren i den sak står til den
av HØyesteretts kjæremåls- nå arbeidende komites og
utvalg som etterpå har nek- Stortingets rådighet. Der er
tet gjenopptagelse for den ogslå professor Undstads på
nettopp nevnte dom etterat bredt norsk og utenlandsk
den riktige istedenfor den materiale byggede artikkel
falske tekst og alt det stadig fremlagt og delvis oversatt.
i~Grekommende nye materiale
De ca. 50.000 norske kviner frembragt. Denne sak ner og menn, som efter prog.ialdt den offiser, som kan- fessor Skeies tolkning er usk.ie lengst og bitrest kjem- lovlig dØmt etter ugyldig
pet mot tyskerne. ANikevel vedtatte anordninger og ufikk han 10 år og gjenopp- riktig forståelse av strfl. §
tagelse nektes. Begrepsmes- 86, og ennu mere etter de
sig intet forrederi, selv om senere fremkomne avtaler
det hadde vært krig etter mellom Norge og Tyskland i
10. juni 1940. Han
som Trondheim 10. juni 1940 og
mange av de dØmte
med de tre allierte 16. mai
hadde lest våpenstillstand,s- 1944, venter med barn og
a vtalen og han fikk henstil- familie og stadig flere symHng av general Ruge om å patisØrer at Stortinget sØrgi æresord på ikke å kjempe ger for at der rettferdigvis
mot tyskerne. Jeg tør hen- tilstedes adgang til gjenoppvise til prosedyren i den sak tagelser i en annen grad ,enn
særlig til mitt sisteprl:Jsess~ kjæremålsutvalgets
diktaskrift for HØyesteretts kjære- toriske nektelse uten forsØk
målsutvalg med bilag.
på å imØtegå de for så vikMan står overfor
den tige . saker reiste vektige
,~roveste og mest omfat-I innsigelser.
tende
rettskrenkelse i Nor-Jeg noterer at d
. te
.
en SIS
geS h'IS t one,
men prestisjen hØyesterettsjustitiarius, Emil
~ork~~drer dommernes
sub- stang, i Farmand nr. 45 o
.cktlVe skyld. De er faktisk 46 for 1961 har skrevet ar~
mere parter selv enn de som tikkelog holdt foredrag for
sØker og nektes gjenopp- dommerforeningen i KjØt~gelse. Dommerne har både benhavn om: «Lev.er vi i en
sm stand og seg selv å for- rettsstat?».
Det
gjelder
svare
mot
skandale
og
forandre
forhold
men
akt
. . ,
er d e t
' .
Ikke utglidning, nesten oPP. V" Jeg tlllat:r meg slutte- lØsning, av rettssikkerheten
hg a vedlegge l to eksempla- som brer seg fra det en~
rer en artikkel i Folk og emne til det andre?
Land ,for 10. mars 1962:
Jeg tillater meg' å sende
~et sakalte rettsoppgjør i kopi herav til stortingsmenorge og dommene i Niirn- nene John Lyng
g st
berg» . og J' e.g h enVlser
.
o
,atll. vang
og til Stortin
ets
redaksJonsartIkkelen
om Presidentskap
g
«Den nVJrske dommerskan. ÆrbØdigst
dale ». De ca. 50·000 ulovlig
dØmte kjenner
kritikken
Sverre Helliksen.
også fra rettferdsforkjemP. S. Jeg tør henstille at
pere, som aldri har vært denne skrivelse med bilag
NS, slike som Langeland og medtas
komiteens utredprost Hedem. 'De dØmte, ning.
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gangsveiene til Vest-Berlin
vil efter det amerikanske tilbud også det separatistiske
regime i Pankow bli representert. Som nr. 2 Ønsker
våre amerikanske venner en
«teknisk kommisjon», hvori
representanter for Bundesrepublikken og «DDR» skal
skal regulere fel!~s problemer.
I en passende form vil
USA i sin overenskomst med
,Sovjetsamveldet . dessuten
anerkjenne alle de nåværende maktforhold i MellomEuropa, innbefattet OderNeisse-grensen.
Det sier seg nesten av
seg selv at regjeringen Kennedy overensstemmende med
sin prinsipielle innstilling til
sin største og sterkeste forbundsfelle ikke Ønsker at
dennes
hær
er
vepnet,
moderne og like berettiget.
USA går til og med så vidt
at det har foreslått Sovjetsamveldet at ingen ytterligere land skal overlate::
atomvåpen eller hemmeligheter om atomvåpen. At
amerikanerne ikke vil overlate oss slike «hemmeligheter» kunne vi jo i nØdsfall
finne oss i, for våre vitenskapsmenn er muligens like
lite henvist til de amerikanske erkjennelser nå som
tidligere i vår lange og
store historie.
Men
det
karakteriserer våre amerikanske venners innstilling,
at vi i nØdsfall riktignok
skal få lov til å kj empe og
dØ for den ,,~felles sak»,
men ikke skal være tilstrekkelig vepnet.
USA har nå uten noen
slags bortforklaringer betingelseslØst avslått tilbakeleveringen a v den rØvede
tyske eiendom i USA. Det
behandler dermed den tyske
forbundsfelle dårligere enn
for eksempel det kommunistIske Polen, hvis eiendom i
USA forlengst er tilbakelevert. Det tydeliggj Ør således
på en måte som neppe kan
overgås den ånd som besjeler det under sitt «vennskap»
med oss.
venner
De amerikanske
går så langt at de direkte
griper inn i affærene til det
europeiske
fellesmarked,
hvorunder det uten falsk skam
ganske' åpet erklærer at det
ikke Ønsker noen assosierinp"
av Østerrike i fellesskapet,
det forlanger til og med ti.
bli sjaItet inn i forhandlingene om lignende forbindelser.
Bundesrepublikken Tyskland har som kjent slått
enhver konkurrent i verdenshandlen av marken i
fair konkurranse, med unntagelse av USA. Avstanden
mellom USA's og Vesttysk-

lands del av verdenshandlen
minsker fra år til år og
statistikere kan temmelig
nØyaktig regne ut den måned. da Tyskland distanserer
også den hittil største verdenshandelsmakt. Av disse
grunner forekommer så å si
ethvert middel riktig for
våre venner på det nye kontinent for å snu denne utvikling. Hver eneste uke
taler en eller annen minister eller statssekretær i
Kennedy -administrasj onell'
til Bonn idet de krever bydende stadig nye forhØyelser
av de så mangfoldige og
veldige bundestyske finansydelser for på den måte å
Ødelegge den forhatte konkurrent efter at man ikke
kan slå oss i normal Økonomisk konkurranse.
Den amerikanske regj ering
er ute av seg og truer i
smukk åpenhet Bundestyskland .med den «repressalie»
at fremtidige USA-forhandlingsforslag slett ikke på
forhånd vil bli gjort kjent
for den tyske forbundsfelle.
våre venner på det nye konat den tyske offentlighet
gj ennom noen kanaler ble
underrettet om deres makkerskap.
Stunden er lar alvorlig til
at vi kan la det mangle pa
tydelighet. Den nåværende
amerikanske regjerings politikk er egnet på fremragende måte til å drive det tyske
folk over i den annen leir.
Kennedy begår vel den mest
sl,:jebnesvangre feiltagelse i
sin korte og så nederlagsrike lØpebane som president
for den største vestlige stat
hvis han tror å kunne be:
handle oss som en slags
"Putzlumpen>?
Det
som
Kennedy og hans «hj ernetrust» har til hensikt, betrakter vi som slutten på det
tysk-amerikanske vennskap
_ selv om vår regjering
skulle dementere det».
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UNES(jO
konstituert. En selvbestaltetl
organisasjon som skal priv iligeres med selve verdensherredØmmet efter at alle
nasjonal-statene er opplØst,
begrepet fedreland og den
nasjonale suverenitet avskaffet.
,For å kunne nå dette fantastiske mål, legges hovedvekten på å bearbeide (hjernevaske) den oppvoksende
slekt, - og det er bl. a. UNESCO som har fått denne spesielle oppgave.
Blandt UNElSCO's retningslinj er nevnes:
- å stimulere til forakt for
fedrelandskj ærligheten og
det nasjonale,
- å bidra til å sjalte ut
hjemmenes og foreldrenes
innflytelse over barna,
- å skape forståelse for at
verden er moden for en
En-verden-regjering og en
Eln-verden-stat.
Hvem som skal sitte i denne allmektige En-verden-regjering sies der intet om
forelØbig.
Det heter videre:
- at familien (foreldrene)
som regel forgifter barna
med nasjonalisme. (Hva
Norge angår vil det da bl.
annet bety at 17. mai må
avskaffes) .
- at sålenge barna innånder
nasjonalismens
(fedrelandskj ærlighetens)
forgiftede luft, så kan opplæring til verdensmentali~>1;efbare· gi små resultater,

Pastorale erindringer
(Forts. fra side 4)

mor og min lavkirkelige far,
som i statskirken så mere en
hindring, enn et redskap til
fremme av sann kristendom!
I barndomshj emmet vanket
derfor alle de kjente sektog frikirkeledere, særlig husker j eg Barratt, tungetalernes hØvding. -

Det samme var lenge ()gså
tilfelle i USA. I de senere år
har det imidlertid reist seg
en kraftig opposisjon. _ Et
Økende antall ansvarsbevisste
personer har fått øynene
opp for denne sammensvergelse mot Vestens kutur og
SivilisaSjon, mot selve kris.tenheten.
Således er av USA State
Departement Appropriation
act vedtatt
en lov som forbyr undervisning i skolene om FN's
En-verdenstat og En-ver·densregjering.

Det heter videre at det må
gjøres klart for den oPPvoksende slekt at nasjonalismen (fedrelandskjærligheten)
er hovedhindringen for verdensmentalitet. Undervisning
i verdenshistorien bØr utset·tes inntil elevene er befridd
for de nasjonale fordommer
som historieundervisningen
er belastet med.
Kjærligheten til eget land
må avskaffes.
Det gamle bud pm at du
skal hedre din far og mor
må vekk.
/
Det må slåes fast:{ at der
ikke er noen Gud eller gUddommelig verdensstyrelse.
Barnehavene skal b i d ra t l'l
il korrigere hjemmenes paVirkning, svekke hensynet til
nedarvede æresbegreper, 10jalitet, moralske normer, ansvarsfølelse.
*
Som man vil forstå står vi
her åpenbart overfor selve
Antikrist's lære.
*
Dr. Chishobn - dEm ver",:
denskjente kanadiske psykiater og direktØr for WHO
(En-Verdens Helseorganisasjon, som den norske helsedirektør Karl Evang såvidtJ
o

Senator Pat McCarran uttalte fØr sin dØd, i forbindelse med ovennevnte lov <~at vi
må vekke det amerikanske
folk til motstand mot alt som
bryter ned fedreJandskjærligheten og forleder amerikansk
ungdom til å tro at li'N står
over den amerikanske regJ·erl·ng".
"
Der er ogsaO offentll'g bll·tt
rettet sterk kritikk mot Kongressen med krav om gransking av State Departements
ulovlige
finansiering
av
UNESCO.
Målet for alle FN organ~sa
sjoner er det samme, enten
det gjelder UNO, UNESCO,
UNICEF',*) WHO (verdens
helseorganisasjon) m. fl. Det
er En-Verden-regjering, en
En-verden-stat, altså avskaffelse av alle suverene nasjonalstater, og for å nå dette
mål er det at verdens ung-

Så meget og så langt om
bakgrunnen og
det salig
E'chopenhauer ville ha sagt
var en tvingende grunn til
at jeg tok latinartium i 1912
ved Aars og Voss skole i
Oslo, Nansens og alle andre
kjente nordmenns spesielle
skole med noe av Etons
glans over seg, dog uten
slips. Og efter en 2. september i Minervas hellige haller
og en halv Øl i Studentersamfundet om kvelden under
russefesten, som jeg ikke
likte
skrev j eg meg et
par dager senere inn ved
Universitetes theologiske fakultet hos fakultetsnotarius
Sigurd Sverdrup, efterkommer av salig biskop Jacob
Sverdrup. Jeg valgte min
fars
kollega
fra
«Syvstj ernen» en slags theologisk
manuduksjonsklubb
som privatpræceptor. Det·
var professor dr. theol. Lyder
Brun, som lik sin forfader
alltid stemte sin cither. Det
ble ikke meget av theologisk
studium fØrste året. For enhver student som Ønsker å
bli prest må fØrst passere den
travers i den akademiske
klatreteknikk
som
heter
gresk og hebraisk, pluss det
man dengang kalte forberedende prØver i filosofi, men
som i virkeligheten
ikke
hadde noe med
ide,ernes
saga å gjøre. Filosofi betyr jo
kjærlighet til visdom.
Hans Egede Nissen.

Det som feiet slike åndelige divergenser tilside var
musikken. Min
mor
var
kunstnerinne og utdannet
som pianistinne av min
Min far hadde en uvurderlig
slektning Erika Lie og senestøtte i Gunnar Knudsen.
re av den kjente tyske klaverpedagog
Theodor Kullack i Berlin. Når mor spilte torieprofessor
Jac Worm
Griegs lyriske småstykker, Miiller i dennes forord til
en mazurka av Chopin, en Schonings dagbØker «fremballade av Schumann eller tvang unionsopplØsningen i
en komposisjon av Beet- 1905 og sprengte regjeringen
hovens u-uttØmmelige rik- Hagerup». Onkel Jacob var
dom på opusnumre eller av republikaner, og kom senere
Wolfgang Amadeus !',!fozarts hen til andre resultater. Han
geniale tonesetninger -- ja fikk øynene opp for at,
da var vi alle enige om at. Francis Hagerup og Sigurd
Martin Lluther hadde r~tt i Ibsen hadde hatt rett. Han
at ved siden av theologien fikk en dyp agg til sin
stod mater musica.
Den gamle venn Christian Michklassiske musikk ble en elsen, som sammen med de
gyllen bro til familiær har- to fettere Fridtjof Nansen og
moni, og min kjærlighet til F'ritz Wedel-Jarlsberg bak
den klassiske komposisjons ryggen på det norske folk.
djatoniske system har reddet fikk prins Carl til Norge
meg fra den abstrakte mu- som de kongemakere de var.
sikks redsler og negertrom- Jacob Schoning forstod litt
menes jungelrytmer. Som en sent at Norge giret over fra
digresjon vil jeg uttale min å være svensk underbruk
sorg over at i Norge synes til å bli engelsk lydrike.
den musikalske- sans å være.. Jeg hadde ellers gjennom
dalende, når man velger en flere av min nærmeste slekt
Armstrongs trompethyl til anledning til å få inside inIrving Berlins intetsigende formations
om
det som
FOLK OG LAND
tonedelirium - fremfor norskei hendte på den politisk(
folkeviser eller en fuge av dreiescene. Min fars yngr{
den lyse årstiden
Bach. 'Selv hadde jeg jo u- bror Adam Egede Nissen sat
Nr. 17, Lørdag 26. mai
forglemmelige lærere i kla- på tinget. Han var intransi
Nr. 18, Lørdag 9. iuni
verspill, nemlig kringkastin- geant republikar,r. To andn
Nr. 19, Lørdag 23. iuni
gens Petra Hendriksen og slektninger satt i regjer·
komponisten Per Winge.
ingen, henholdsvis Stortinget
l juli måned kommer det som
Jeg vil sluttelig nevne at Michelsen så jeg på Stor· fior ingen avis, men så kommer
jeg opplevet unionens opp- tingsplass 7. juni :1905~. Je[
Nr. 20, Lørdag 4. august
løsning på nokså nært hold. glemmer aldri det revefjeset
Nr. 21, Lørdag 18. august
Særlig inntrykk på meg neZ'en alene var som et av
Nr. 22, Lørdag 1. september
gjorde det da far tok en Kittelsens troll. Jo, her var
Nr. 23, Lørdag lS.september
saks og egenhendig klippen en som kunne melodien: Ja,
det gule og blå farvede vi selger dette landet. Jeg
unionsmerke ut av flagget opplevet også folkeavstemTANNLEGE MAAMOEN
og erstattet det med ren ningen 13. august 1905 i
Hansteensgt. 2
rØd duk. F'ars bror, Jacob Nesset Kirke
i BjØrnsons
Tlf. 444333
S,choning,
hadde i hine sogn. Det var strålende tehårde dager vært statsråd ater med et skjær av metai Stockholm og ifØlge his- fysikk over seg. Fader Ibsen
ANNELISE PAROW
sier treffende:
T..,I\:NNINNSETNING
...,...,..., ...,...,...,...,. ...,...,. .." ........,....,...,
Det gjør ei til, ei fm et snus
Trondheim
kir~en er et ihundehus,
dom må gjennom UNESCO's
når folk kun uforstyrret tror, Gisle Johnsonsgt. 5 _ v. Ladehjernevaskeri.
moen kirke - Voldsminde
at den er OJVermåde stor.
Sentinel.
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-- at (UNEsCO) barnehavene
kan korrigere hjemmenes
uheldige innflytelse og
forberede barna for medlernskap
verdenssamfundet .

vites sogner til) forkynte i en
tale i Washington:
«Vi har måttet svelge alle slags giftig påstander bibragt oss i søndagsskoler
og vanlige skoler.
Hvis menneskeheten skal
bli befridd fra dette forkrøblende press om godt
og ondt så må det bli psykiaternes plikt å sørge for at
det kan skje».
WHO, denne verdens «helseorganisasjon» må ogs!'! ha
myndighet til å skille barna
fra foreldrene.
Samme ledende autoritet
innen kanadisk helsevesen,
(som vi kanSkje tør kalle
«Kanada's dr. Evang») avga
i 1945 følgende programerklæring :
"Veien til å unngå fremtidige kriger er en verdensregjering ...... å oppdra
menneskene til verdensborgere ...... det kan skje ved
å bryte ned de tradisjonelle moralske verdier - - gil
en ny tolkning av, ventueUt avskaffe de nedarvede
begreper om rett og galt.
Psykiaterne må ta ansvaret for å avskaffe den forkrøblede forestilling om
godt og ondt».
I Norge er det ikke bare
stille omkring denne verdensorganisasjons egentlige midler og mål, men det synes
som om alt som kan oppfattes som kritikk eller advarsler er belagt med tabu.

O
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*
måtte

SIOm
være spesielt
interessert i denne organisasjons virksomhet, kan søke
nærmere opplysning ved å

*) De

skrive til Mr. Lawrence Tim-

bers, Head of the Anti-subversive Committee The American

Legion,

om

Washington

Sununary, 317 First West, Seattle 99, Washingimt, U SA og be om brosjyren «Facts
aboUIt UNICEF 1959». (25
cellts pr. stk.).

Og kongeinntoget i noTannlege
vember samme år beskuet
MARTIN KJFJLDAAS
jeg fra orkesterplass. Det
Hansteensgt. 2
som ergret meg var å se den
Tlf. 447554
engelske man-of war «Cæsar», et uhorvelig uhyre,
spekket med Kruppkanoner
HUSK
fØlge i «Heimdal»s kjØl-I
vann. liva sa Ibsen: Ja, mot HJELPEORGANISASJONEN
profitt naturligvis. Og så
FOR KRIGSSKADEDE
ble det dans efterpå, som
Rose i sin tid sang.
_______ ._ _ _ _ __

I
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Appell til ungdomen
fra Oklahoma. På et møte
ble det vedtatt et aksjonsprogram, hvori det blant annet kreves at USA skal tre
ut av FN. Videre vil man
tvinge FN til å forlegge sitt
hovedsete utenfor USA. Hargis hevder at det finnes 50
representanter og senatorer
i Kongressen som er åpne
~ilhengere av de oppstille de
mål.

*

SN
*

I

kjente postkontorer med et
besØk. Han stiller seg i ~
ene foran lukene og noterer
hvorledes hans underordnede
oppfØrer
seg. Det
kunne kanskje
være
en
tanke å gjøre noe lignende
i visse offentlige kontorer
her i Norge også. Ellers har
samme minister fått en
eldre kvinnelig posttjenestemann på nakken ,fordi han
i et lettsindig Øyeblikk har
uttalt at han var verdens
største haremsbesidder, Idet
han forføyet
over 80.000
kvinnelige
tjenestemenn.
Kanskje den flersidige pro'testskrivelse som damen presterte var takk for sist efter
et Harun al Richard-besØk?

RAKETTBASER FORAN
HUSn0REN.
Bare 150 til 250 kiometer
fra Florida og omtrent det
samme fra det amerikanske
rakettsentrum Cap CanaveraI
er det blitt opprettet rakettbaser av russerne på
Cuba ved byene Holhuin,
*
Camaguey, Matanzas og Pi- HVEM ER, POMPIDU?
nar del Rio.
For noen uker siden fantes
det knapt et menneske i
STATSMANNSNorges land som hadde hØrt
BEKYMRINGER.
navnet Pompidu. Idag lyder
Som et apropos til den navnet i kringkasting
og
utviklingshjelp det sa~le~e fjernsyn, og det stirrer mot
norske kobbel av partlpoll- oss fra aviser og tidsskriftikere er så begeistret for ter. Hvem er så denne nye
kan vi nevne at da 1>resi- franske
minis!;erpresident,
dent Tubman i Liberia skal som efterfulgte den franske
besØke England i juli har jØde Debre.s? Han er 51 år
han beordret sin London- gammel, er helt fersk som
skredder til Liberia. Hans politiker og har ikke vært
siste bestilling omfatter bare medlem av parlamentet, Til
17 dresser.
gjengjeld er han sjef for
*
Rotschildbanken
i
Paris.
NOE FOR NORGE OGSA?
Blant de nye menn dukker
DEUTSCHE
WOCHEiN- også Gilbert Grandval opp
ZEITUNG forteller at man i som statssekretær for utenBundespostministeriet kaller rikshandlen.
Han
heter
minister Richard Stticklen egentlig
Hirsch-Ollendorff
for Harun al Richard, fordi og var efter krigen hØYdet hØrer til hans yndlings- kommissær for Saar. Her
fornØyelser når han er på gjorde han store, men retjenestereiser å beære u- sultatløse anstrengelser på å
få Saar innlemmet
den
franske stat.

*

O

(Forts. fra s. 5)
j1914. Likaval som programde en battre tillvaro oeh met for inrikespolitiken in te
framtid.
·Gen mf"rd
. var tomma ord, var he11re
VERKLIGHETENo o a OCHl .m t e d enn~ «u..t rI'kespol·t·k
l l » FELL:ESMARKEDET OG USA.
PRAKTIKEN
d d
k o r d ut an mnebord. Men de
Mens en i Norge er ivrig
emo ra- forlorade områdena skulle
. " : .va
opptatt
med å
adlyde
tm endast glVlt som tomma
återvinnas genom fredliga «His Masters Voice» i forlOften, då forstod Tysklands medel.
arbetande folk att demokraSå skedde också. bindelse med tilslutningen
ti inget annat var, och år, SAAR exempel, återlamnades til Fellesmarkedet, har den
an arbetaref6rraderi. Demo- efter folkomrostning under amerikanske
statssekretær
internationelI kontroll 1935. Ball fremkommet med gankratiska ledare hacj,e oekså i
Denna na tionalsocialistiska ske opsiktvekkende uttaleltid stuckit från Tyskland,
utrikespolitik forfalskades av ser om hvorledes en Ønsker
stuekit
undan
folkets hetsarna i de demokra tiska
denne «europeiske samling»
hamnd.
staterna.' I-litler vill erovra ordnet. Ball erklærte åpent,
Tyskland raknade 7 milj. hela varlden
hette det!
arbetslosa vid nationalsoeia- Sådant fiek varlden hora at USA ikke var enig
assosiering av Østerrike og
lismens
maktovertagande. från
demokratiska stater «andre europeiske nØytrale»
Redan 1935 var denna ar- som uppratth611 kolonialvålbetslOshet så gott som over.. den i Asien oell Afrika. Sta- i Fellesmarkedet. Ball ervunnen.
Ingen
arbetar ter som ex. England holl då klærte videre at under slike
skulle efter detta lyssna på Egypten, Cypern osv. Frank- forhandlinger «ventet hans
de som hotat med strejker rike holl IndoKina, Tunisien regjering å bli tilkalt»! Så
det er visselig grunn til ål
och sabotage.
osv. Dessa demokratier taN'ej HOTET fick overges! lade om tysk stråvan att rope hurra for det nye
De till utlandet fOrrymda erovra hela viirlden, nal' «selvstendige Europa».
'"
demokraterna fiek nu istal- Tys_kland ieke kra Yde mer
DET
VAR
IKKE
OAS.
let ta ga till Hatet oeh Hetan EIGNA landområden.
Både Brigitte Bardot og
sen. Beredvilliga demokrater
Hetsen, Hignen oell hatet den vestlige presse fikk bilgav dessa
landsforradare
nådde
sitt syfte 1939. Il. lig henholdsvis reklame og
alla till buds stående medel
varldskriget!
Polen hade av propaganda da filmskuespili sitt hets och hat. Den deEngland
oeh
F'rankrike fått lerinnen kunne fortelle om
mokratiska varlden styrdes
en
garanti
om
stod vid krig utpresningsforsØk fra OAS,
på den tiden, lika lite som
mot
Tyskland.
Garantin
syf- som hun modig hadde avvist
nu av folken i respektiv a
tade
till
krig!
Tyskland
hade
fordi hun «ikke var fascist».
lander. I ledningen sutto
namligen
av
Polen
begart
Det
franske politi, som efter
gennanhatere. Hatare som
underhandlingar
for
återanmeldelse
har efterforsket
inte kunde se det nya Tyskav
den s. k. saken, meddeler nå at utland, darfor att det nya låmnandet
Tyskland blev en monster- polska korridoren, som av- presningsforsØket slett ikke
stat i jamnforeIse med den tratts till Polen 1918. Korri- kom fra OAS, men fra en
profebolsjevikiska ocl1 demokra- doren hadetysk befolkning ganske alminnelig
')ch
tysk
kultur.
Befolksjanell
pengeutpresser.
Men
tiska varlden.
tillbaka
til! så lenge det varte var det jo
Den nationella socialismen ningen ville
Polaekerna en god pØlsebit i nydemogenomfordes programenligt moderlandet.
blev
«styva
i
korken»
efter kratenes propagandasuppe.
i TySkland. Våra dagars
den
engelsk-franska
garanbarnbidrag,
barnbordshus,
sj ukpenning,
sj ukforsakring tin. Ett fruktansvart mor- USA OG FN.
F'1ere hØyregrupper i USA
. etc. ar kopierat efter det dande av tysk befolkning
~og
vid.
TUSEiNDETALS
har
etablert et organisert
nationalsocialistiska
Tyskkvinnar
oeh
barn
mordades
samarbeide
under ledelse av
land! Nationalsocialismen i
och
lemlåstades
a
v
polaebabtistpastoren
Billy Hargis
Tyskland
opererade bort
kerna.
den
ena
kråftsvulsten
Bilder från dessa fruktefter
den
andra
ansvarda
morddagar. Bilder
från
statskroppen.
«Det
'W
dessa
mordade tyskar,
Vad bevisade detta? Det
glada 20-talets Berlin» med
visas
idag
på
film
och
sages
bevisade
åter den nationalsina spelhålor,
gangstrar,
helt
lognaktigt
vara
bilder
socialistiska
ideologins sunda
hallicker
osv.
tvingades
stanga. (for ovrigt ett tack- från TYSKA koneentrations- styrka. På 6 fredsår, ha de
det
nationalsocialistiska
samt amne på bioduken, dal' lager.
Tyskland
åsåg
fnte
detta
Tyskland
lyckats bygga upp
det heter att det var judiska
mordande
av
sitt
folk,
utan
en
stat,
skapa
ett folk så
butiker som utsattes for
att
ingripa.
Den
1. sept. starkt och berett på offer,
overgrepp ). Det kriminella
sloddret sattes i arbetslager 1939 besatt.es polska korri- ATT DET 16 AR KUNDE STA
och fiek lara sig arbeta. - doren! Demokratin, german- MOT EN FRUKTANSVARD
.
På
bioduken
av
idag l.atarna hade antligen vun- OVERMAKT!
:tit
sitt
syfte.
Den
3.
sept.
Blott
en
sann
ideOlogi,
kan
kallas
dessa
gangstrar
1939
forklarade
England
och
så
hogt
anammas
av
ett.
~h hallicker
fOr fackforeTyskland
krig
..
folk,
att
det
kan
stå
emot
F'rankrike
ningsledare, som sattes i
koneentrationsliiger). Arbets- Detta bor ihågkommas aVen hel varlds anstormning
lOsheten overvanns. Bl. a· var och en som talar om mot dess fasten.
oCkupation
av
Men overmakten tog hem
genom de beromda autostra- tyslmrnas
Belgien,
Holland,
Danmark
segern.
Nationalsoeialismen
dorna, som bygg des kors och
oeh
Norge.
Tyskarna
tvinslogs
ned
med vapen! Med
tvars over hela Tyskland.
Fabrikskorstenarna
roko gades gå åt vaster genom vapemakt, blott med vapenkunde
demokratin
åter, maskinhjulen rullade Engelsk-F'ranska krigsforkla- makt
ringen.
återinforas
i
Tyskland!
åter
.Nationalsocialismen
Tyskland stod ensam mot
Tysklands
stader hade
hade riiddat Tyskland oeh
Jvermakten.
I
6 år kampade jamnats med marken. HAMEUROPA.
Jet
nationalsocialistiska BURG, BERLIN, DRESDEIN,
VAD HADE DA DEMO- 'yskland mot en hel varld: BREIMEN, alla låg i ruKRATIN ATT HEn'SA MOT!? F6rsta åren kampade det iner. Detta lidande som gick
Nationalsoeialisterna
i nationalsoeialistiska
Tysk- over Tyskland, detta demoTyskland hade på sitt pro- land SE:GERRIKT! De storajkratins verk, dessa demokragram också, återstållandet demokratierna led sviande tins bombraider, denna deav Tysklands granser från nederlag.
mokratiska grymhet spela-

I

I

des in på film .. OCH spelas
idag upp for unga generati- I
oner OCH presenteras ver- I
ket som NATIONALiSOCIA- I i
LISMENS FORBRYTELSER! i ALT I FOR SIK R ING
I Armens gt. l - Tlf. 444994
*
MEN DEMOKRATIN RA- !
DElS SANNIN1GEN!
Demokratin rades den dag natioOG
nalsocialismen
åter
står
stark!
Detta ar svaret på
K1erschowsgt. 5, Oslo
frågorna som stålldes i borTelefon 37 76 96
j an a", denna artikel.
Boks 3214
Ty
nationalsocialismen
forlorade mot overmal~ten,
Abonnementspriser:
MEN BESEGRADES INTE!
Kr. 30,- pr. år, kr. 15,- pr.
I Norden ar Nordiska Rikshalvår i Skandinavia. Utpartiet på stark frammarsch.
landet
forØvrig: Itr. 36,- pr.
I Elngland ar nationalsociaår, kr. 17,50 pr. halvår. I
lismen på frammarsch, i
~~øytralt omslag kr. 40,- pr.
NederHinderna,
Frankrike,
år, kr. 20,- pr. h8lvår
JA, OVER HELA VARLDEN
AR IDAG SANNINGEN PA
MARSCH. Darfor håller motståndaren panikartat fast
Annonsepris :
vid sin hets. HETS, HETS
32 øre pr. mtllimeter
OCH ATE,R HEITS, tror deove·r en spalte.
mokratin
skall
vara sin
Bruk postgtronr. 16450.
raddning.
Utgitler AlL l"olJL' og Land
Goran Assar Oredsson.
Nordiska Rikspartiets ledare.
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