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Til slutt lyktes det ham
både å få krigen i stand og å
trekke Norge inn. 9. april
1940 var Norge okkupert.
På stortingsmøtet på Hamar 9. april 1940 kl. 6 em.
var regjeringen, og et enstemmig Storting enige om
at det burde dannes en regjering som kunne holde
Norges suverenitet og nøytralitet oppe gjennom et
samarbeide med den seirende
okkupasjonsmakt.
Men kong Haakon alene
sa «Nei», og reiste sin vei.
Storting og regjering ble
sittende alene. Regjeringen
fulgte-efter. Stortinget reiste I få det norske Storting til å te: «Seiren er vår».
hjem.
gi lover med tilbakevirkende
Men det er den ikke.
Dette var Kongens be- kraft, til å innføre ulikhet
I dag øyner vi seiren.
rømte «Nei», på Elverum.
for loven, til å innføre dØds-I Churchill og Kongen tapte
Det hadde lykkes Chur- straff, kollektivt ansvar og krigen.
chill å trekke Norge inn i erstatning. De innførte noe
De tapte den moralsk, de
krigen på Englands side.
~om aldri hadde vært straff tap~e ~en. p::Jlitis~. ~Iange
I Som vi alle sammen vet, l Norge før - tap av almen I ærlIge Jøssmger sler l dag:

I

samle alle de krefter som
har den samme positive innstilling, i en aktiv nasjonal
og soeial bevegelse på tvers
av partiene.»

og sociale utvikling i vårt
land gir anledning til alvorlig bekymring, berører direkte enhver nordmanns eksistens og kan bli avgjørende
for hele vårt folks fremtid.»
«De store gamle partier
har uttømt sin oppgave i forgangne forhold. De er alle
mere eller mindre klassepartier. - De er så innkapslet i det gamle, at en tilstrekkelig omlegning innenfra er ugjørlig.»
«Når situasjonen er slik,
er folket nødt til å finne tilbake til grunnlaget for sin
kraft. Den eneste farbare vei
ut av uføret er resolutt å
oppta arbeidet for en åndelig og nasjonal vekkelse, og

Dette var ny tale, og ung:.:
dommen lyttet.
Tusenvis av norsk ungdom
sluttet opp om de norske faner. Begeistret ungdom og
dypt grepet manndom samlet seg til store Riksmøter
på Hamar, i Stavanger, i
Trondheim - i Oslo og hørte
Quisling tale om den nye tid
som skulle komme.
Foran valget 1936 holdt
Quisling et møte på Y oungstorget hvor minst 40 tusen
mennesker stod og hørte på.
Og i Birkelunden lyttet
norske arbeidere til hans tale. Det var nære på at det
skulle ha lykkes for ham å
vekke folket. - .
Men motkreftene våknet.
pe fedrelandsløse kosmopoliter og deres hjelpere i
alle partier satte terroren
i gang og det hele frøs likesom fast. Det stivnet, og utviklet seg til stillingskrig.
Det var Quislings mening
å vekke folket ikke bare politisk, men også moralsk og
religiøst. Men det hele ble
stoppet av ytre begivenheter.
Churchill trakk Norge inn i
krigen.
Quisling ville et nøytralt
Norge, men kosmopolitene,
ville ha Norge inn på Englands side mot den voksende
nasjonalisme i Tyskland.
Churchill arbeidet bevisst og
uten å ta det minste hensyn, på å få i stand en preventiv krig mot Tyskland,
og trekke Norge inn.

O

Det er nu 30 år siden Quisling 17. mai 1933, sendte ut
sin Oppfordring til Nasjonal
Samling. Han skriver her:
«Den økonomiske, politiske

så lyktes det disse kosmopo-I tillit, og samtidig med det «Det ble ikke slik som vi
litene å gi Qubding og Na- kalte de nasjonalstaten Nor- hadde tenkt.» «De skulle
ikke ha skutt Quisling.» Desjonal Samling skylden for I ge for en rettsstat.
(FortJ. J. 7)
det hele. Det lyktes dem å i Disse kosmopolitene rop-
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Prost Hedem om «et aktuelt problem»
En av de meget få kir kens menn som ikke klarer å
tie til uretten og som gjennom en lang rekke av år h
ar ført en seig og konsekvent kamp mot «retts»oppgjøret i skrift og i tale er prost A. E. He dem. Hvor
de som vakt skulle være over den norske rettsstat
henviser til «historiens dom» over den begåtte urett,
krever Hedem at uretten skal gjøres god Istraks.
I et innlegg i NATIONEN for 29. april skriver prost
Hedem følgende om «et aktuelt problem»:

Njardarheim

1. mai i Oslo
Min vane tro gikk jeg også denne l, mai ned på Rådhusplassen for å se på demonstrasjonstoget. Aldri før
har det vært så lite begeistring å se. Det var som om
det var et tQg av døde som
langsomt snek seg hen gjennom gatene. Toget var delt i
to deler som gikk kl. 11 med
Akers Mek. som spiss i annen halvpart og med 50
skritts avstand fra første
halvpart. De hadde rene
røde flagg, mens første halvpart bar unionsmerket hammeren på flagget. Toget passerte forbi på 45 min., altså
omtrent så stort som i fjor.
Men ikke nok med at det
ikke fantes en eneste ny tanke eller noe lyspunkt på noe
område. Som topp på bedrøveligheten var der et stort
mørkt punkt i spissen. Der
hvor før 1. mai-komiteen
har hatt sin plass, der var
det nu plasert en negergruppe på en 10-12 stykker.
De demonstrerte. i Norge
for boikott av sitt eget land,
og for' at de hvite i SydAfrika som skaffer deres
frender arbeidsplasser, skulle kastes ut.

I bladet «Skogeieren»kliP-llumre
løgnpropagandaen,
per vi dette innlegget:
som engelske statsmenn selv
«Stort sett kan man vel si sier var nødvendig for å
at «Skogeieren»s spalter har gjøre forholdene under okholdt seg godt fri av parti- kupasjonen så umulig som
politisk hykleri og heseble- vel mulig; at deres dårlige
sende hets mot annerledes samvittighet aldri lar dem i
tenkende.
ro, men tvinger dem stadig
Men når man leser artik- til «forsvarsangrep». - Dette
kelen «Njardarheim Veide- «forsvarsangrep» gir seg utmark» aven hr. Trygve slag i stadig gjentagende tiOdden, så ser man igjen ty- rader om så og så grufulle og
delig
hestehoven
stikke lumske handlemåter av de
fram.
som måtte stå som støtpute
I passusen der han omta- under okkupasjonen.
ler opptakten til at nevnte
Selv om disse løgnfulle på«Veidemark» ble en realitet, stander kan gjendrives og
kan han ikke tilkjenne Quis- bevises å være usanne, ref.
ling å ha annet enn dårlige rettssakene og bl. a. mot den
grunner også for dette. Enn store hovedstadsavisen, så
videre slipper han ut selvla- kjøres det opp i samme dur.
gede formodede påstander
Men en dag må djevelskaom at hr. Heiberg måtte pen avdekkes og forstumme.
selge under tvang.
- Skal vi her, i vårt fedreMåten han framsetter det land, oppnå et samfunn som
på viser jo at det ikke har bygger på full rettferdighet
grunnlag, men hvorfor da og redelighet, så må skamslik nidkjærhet for å få kas- pletten: «retts»oppgjøret gis
tet enda mer stein. «Den en nøytral betenkning og
som mener seg ren kaster la paragraf 86 råde og ikke
den . . . . »
lage lover med tilbakevirEnn videre var det så galt kende kraft. Det synes å
at denne nat.urparken fikk et måtte være uavvikelig med
heilnorsk navn, nei, sjølv- en revisjon. Samtidig skal
sagt burde det etter hr. Od- «snikmorderheltene» måtte
dens mening vært et engelsk. innordne seg uten å få æresFor han har også tydelig bevisninger istedet.
fått men av «den engelske
Det er mangen traust
syke». Karer som hr.
Forts, side 7
Odden er av de som har engasjert seg så mye i all den
Amerika blir det en kata..,..~~
strofe.
,
Men Sør-Afrika har gull.
at AmerIka mangler gull.
Det
er et av verdens største
Hvis ikke Amerika snart kan
gull-land.
Og dette gullet
S k a ff e seg b'll'
l 19 guIl , sao rnao
kan
kapitalistene
i Amerika
dollaren devalueres. Og for
få billig, hvis de bare klarer
å få hivd ut de hvite europeere i Sør-Afrika. Og i hu29 manitetens og brorskapets
navn ødelegger den amerikanske storfinans gjerne et
helt folk, og gjør millioner
hjemløse, hvis den bare kan
få gull.
Det er disse internasjonale
kapitalister som negrene i 1.
mai-toget var lakeier for.
Men hva skal man si om
den norske arbeider som
flokker seg under den internasjonale kapitals faner, og
gjør lakeitjeneste for gullets
herrer?
Ikke det spor bedre var
resten av 1. mai-toget, som
startet 3 % time senere fra
samme plass.
Der var nesten ikke flagg
i det hele tatt. Musikk var
det sparsomt med også, og
idealene var like døde. Det
var kommunistene og folkesosialistene som skulle vise
hva de dugde til. Men det
var bare et meget dårlig
oppkok av den suppe so~
arbeiderbevegelsen serverte
for 30 år siden. Og suppen
var i mellomtiden blitt sur.
Toget paserte på 10min.
1. mai-traver.
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I Nationen for 13. d. m. re-I der:for neppe være til heder
fererer herr Arild Ham sun og ære for de menn som har
fra den «innstilling» som satt sitt navn under «innstilvedkommende komite nå har Hngen».
avgitt til behandling i StorI Morgenbladet for 29.
tinget. Saken angår etter- mars har overlege Johan
krigstidens rettsoppgjør og Sch a r f fen ber g
tatt
konkluderer med «at noen problemet opp og spør: «Hva
virkelig vurdering av lands- vil regjeringen skjule? Hvem
svikoppgjøret kan vanskelig vil den dekke?», og her komtenkes før man kan se oppmer han også inn på vedgjøret i historisk lys».
kommende konges forhold.
Dette er j o i grunnen en
høyst eiendommelig og i seg Scharffenberg påpeker at
selv en megetsigende uttalel- regjeringen har best.emt at
se. For det første må jo ko- den militære undersøkelsesmiteens medlemmer ansees kommisjons «rapport og arsom opplyste og innsiktsful- kiv» ikke skal offentligle personer, og for d. a. er: jo gjøres, men meget mer
konklusjonen en faktisk inn- hemmeligholdes. Han fremrømmelse av at landssvik- hever også at han i samoppgjøret ikke ble avgjort ut me blad for 13. februar hadfra den bakenforliggende hi- de gjort oppmerksom på «at
storiske sammenheng, men Stortinget har i sin makt å
at det må være skjedd på framtvinge en offentliggjøgrunnlag av et av påtale- relse». Men komiteen har altnå faktisk innstilt på, at
myndigheten foretatt utvalg så
det materiale som regjerinEnhver arbeider i Norge
av momenter som den har gen sitter inne med, og som vet at skulle Norge bli utfunnet tjenlige og tilstrekke- k
h
satt for internasjonal boia innvirket på rettsopp- k tt
o
'l d t bl' t
t
lig til fremme av dens ensi- an
,
t
'kk
kIk
'1
o, sa VI l e
l rang
les a
omme
tI om arb'd
l evedige syn på saken. Rettsprø- gJøre,
k
el
sp
asser,
og
·
d t
k f Ik k
ven må da anses som væren- De nors. e o s .unns 'ap. s t an d ard en VI'11'
e l a Il f a Il
et erl'kIkke merkehg
at
han
'kk
bl'
h
de av tendensiøs karakter.
h
.
S l e løyere. At d e t sams l som an gJør. tor. Id S Af'k
k 11
Her står man nok over- spør
tingets avgjørelse imøtesees me g~e er ør- rI a, s.u ~
for en parallell til den be- nok derfo
d
'
det Ikke være vanskehg a
handling
som
Dreyfuss- for ent . rgme spennmg og forstå. Alle vet dette hvis de
v
nln.
VI'1 ,
saken fikk. Det avgjørenA. E. Hedem.
Men hva ikke alle vet er
de i saken var nemlig
hemmelige
dokumenter,
framskaffet av bakenforstående, inflytelsesrike inst an- FOLK OG LANDS MINNEALBUM :
ser, kompromitterende for
den anklagede uten at denne
•
•
var gitt adgang til å uttale
I
I
seg om hva de anførte. Saken
ble således ikke sett «i historisk lys», slik som redelige
rettsprøver krever. Det samme tør faktisk ha vært tilfelle med det norske rettsoppgj.ør. Konklusjonen kan
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kampen for Europa

BLADPENGENE
Vi ber alle efternølerne
om å ordne saken omgående.

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

fi'OLK

OG

LAND ____

I Sprelsk motstandshelt
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Red akt øre r :
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

Aktuell programpost
De nylig avsluttede forhandlinger mellom Landsorganisasjonen og Arbeidsgiverforeningen om ny lønnsavtale,
og de manipulasjoner regjering og Storting har foretatt i
forbindelse hermed, viser på en frapperende måte at i all
fall punkt 11 i Nasjonal Samlings program på ingen måte
er foreldet.
Av frykt for en streik eller lockout fører faktisk ;regjeringen hele folket bak lyset, og presterer det kunststykke å løfte seg selv i håret i økonomisk forstand.

Den store motstandshelt og
. skapsprenger Anker Rogstad er
sannelig en mangfoldig herremann og har tydeligvis de aller
beste forbindelser på innflydelsesrikt hold.
Nå er han knepet i ferd med a
bryte seg gjennom fengselsmuren
og utstyrt med det nødvendige
verktøy hertil - blant annet et
brekkjern.
En skulle jo tro at det efter
skapsprengerens tidligere meritter
og utbrytningsforsøk ble holdt
ekstra godt vakt om ham. Det ble
det visst også efter siste rømningsforsøket, men fengselsdirektør
Niels Juell opplyser:

och

Korsen
AV KORKOHERDE EM. VIKTOR VALLBERG
I WXRENDSBLADET
Vi ham tar annu en intressant artikel i det svemka bladet
Warendsbladet som redaktor Nils Rydstrom ger ut i Moheda:

For att komma inn i de
gamla religionernas vasen
måste man utgå från deras
egenskap att vara astrologiska religioner.
Vi lasa
flerstades i skriften att de
frammande folk en tillbådo
«himmelens har». Men inte
heller «det utvalda folket»
kunde avhålla sig från den
saken. I Stefanos domstal
over dem forebrår han dem,
att de i oknen hade burit
guden Romfans stjarna (Apg.
7 kap.). Det var en stjarngud, vars bild oeh dyrkan de
forde med sig från Egypten .
I Egypten ha de den aven
namnet Chiun, ett namn,
som man finner i Arnos 5:26.
Araberna dyrkade samma
sta rna under namn av Chajvan oeh rom erna under
namn av Saturnus.
Sjudagarsveekan var uppkallad efter de sju planeterna. Vi finna denna sjudagarsinndelning redan
e:a
1500 år f. Kr. under den
ovan namnda okenvandringen, dar just Saturnusdagen
bestamdes som Israeliternas
hogtidsdag, namligen lordagen. Den från Egypten medforda stjarnan,
Saturnus,
blev således den namnkunniga femuddiga stjarnan.
De nordisk a folken voro
soldyrkare. Deras hogtidsdag var Solens dag, sondagen. De ovriga dagarna voro
helga de till føljande planeter: måndagen - Månen; tisdagen - Thyr (Mars); ons'"
dagen - Oden (Hermes, Apollo); torsdagen - Thor (Jupiter); fredagen - (Frey, -a,
Venus); lordagen - Saturnus
(i engelsk an Saturday).
Soldyrkarna ha de naturligtvis en bild av solen. Denna bild blev i en eller annan
form ett hjul med ett kors
såsom ekrar. Aven lapparna
ha de ett solkors, som kanske
var ett lån från den bofasta
befolkningen, ehuru aven
sarskild utformning. En form
av solkorset ha de avbrutna
lotar, varav uppkom hakkorset. Troligtvis ville man
darigenom få fram en form,
som gav intryek av rorelse.
Darvid kunde man utmarka
rorelsen åt vanster eller til
hoger genom att rikta hakarna åt den ena eller den andra
sidan. Troligtvis ar hakk orset med rorelse till vanster
det ursprungliga. Darmed
beteeknas namligen solski-
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«Ved årsskiftet ble imidlertid fengslet utsatt for et meget
sterkt press. Man ville ha oss til
å lempe på restriksjonene. Det
Det har vært påvist i en rekke artikler i dette blad
gjorde vi _ _»
av ingeniør Fliesberg at inflasjonen er en internasjonal
ARBEIDERBLADET, som beforeteelse som skyldes det økonomiske system verden retter dette, spurte fengselsdireksliter med, og at den naturnødvendig m å fortsette som den tøren hvor dette presset kom fra,
har gjort det gjennom alle år hittil inntil det endelige men hertil svarte han bare
sammenbrudd. Ser vi på forholdene her i Norge, så er det
«Det sier jeg ikke.»
.
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Når alt kommer til alt, så kanJO tI stre e 19 ~ ten ~ ~a pengeve~ len or ~H.:sempe ør skje han var påtenkt fremvist fra
første verdenskrIg for a mnse at Fhesberg ma ha rett. Og Iscenen på Klingenberg under pade som ikke opplevet hine gamle dager, kan klare seg I triotshowet?
langt med å tenke på hva kronen er verdt i dag i sammen-!
ligning med la oss si for 10 år siden.
I
I tillegg hertil kommer for Norges vedkommende at
vår eksport svikter og at handelsbalansen stadig utvikler \.
seg til det verre. Når lønnstagerne under slike forhold
Nå skal «Norges frihetskamp»
presser seg til en stadig økning av lønningene istedenfor fremføres også for et amerikansk
å ta konsekvensen av situasjonen og ispenne livremmen Plublbi~umB· RedPrest~ntanstert for ChO•
o
••
••
•
•
um la roa cas mg ys em ar
mn, sa er VI hVIrvlet mn l selve mflasJonsdragsuget.
vært i Oslo for å foreta opptak
Og mot det hjelper naturligvis ingen kunstig subsidi- under ledelse av TV-produsenten
ering av visse varer oppført på levekostnadsindeksen. Det Burton Benjamin. MORGENBLAer bare å kaste blår i øynene på folk, for når alt kommer DET oppgir som aktører i denne
til alt, å må jo lønnstagerne selv betale de 150 millioner Jnye «Bcahttle Hfor NorwbaY»tladvtokatt
ens
r.
auge, o ers øy nan
sub:sldlekroner som de «far» av regJermg og Stortmg som H. Sollie, major Knut Haugland,
bidrag til lønnsoppgjøret. Det betyr kort og godt det vi direktør Max Manus og cand.
skrev ovenfor: at regjeringen forsøker å løfte seg selv i oecon m. v. Harry Koritzinsky.
håret.
Der.til k0!llmer da Kor:gen som
skal mtervJues av amenkanerne,
Dertil kommer da at det er bøndene som påny skal
men som vi oppriktig talt synes
stilles ut som prisfordyrere hvis varer må subsidieres. er kommet i dårlig selskap nå
Hvilket ramaskrik vil det ikke reise seg i DAGBLADET igjen. Våre utenlandske venner
og lignende bonde fiendtlige organer, og hvilket politisk og beskyttere sveivet ellers flittig
misbruk vil det ikke bli gjort av det, når eller hvis sub- Garden, hva nå den måtte ha å
gjøre i den forbindelse. Eller
sidiene for eksempel på melken bortfaller fra nyttår når husker vi så feil?
de 150 millioner er oppbrukt og melkeprisen farer i været
med 10 øre literen?
Det var ellers noe av den samme svindlen som ble dre- NESTE NUMMER
vet her i Norge av de tyske «eksperter», som dessverre hadde
av FOLK OG LAND
svært liten forståelse av nasjonalsosialismens bærende
kommer lørdag 1. juni.
prinsipper. De manipulerte også med levekostnadsindeksen
for å vise at det ikke bare var lønnsstopp men også prisstopp. Det gale var bare at det den gang ikke lot seg gjøre nellS verste dragsug, så kan
å få kjøpt disse varene som stod oppført på indeksen. En ikke arbeidsgiver og lønnstamåtte enten kjøpe noe annet og dyrere som var å 'få, eller ger fritt få lov til å kaste
betale ganske andre priser på svartebørsen enn kostnads- samfunnet ut i ulykken og
indeksens. Det var det barnetillegg som NS fikk drevet tvinge staten til allslags økoigjennom og som dagens makthavere har adoptert, som nomisk svindel. Da må de
reddet situasjonen for de vanskeligst stillede.
styrende kunne støtte seg på
Det sier seg forøvrig selv at de enkelte lønnstagere en lov bygget på N a!sjonal
aldri vil kunne ha over:sikt over det hele, over landets Samlings 11. programpost:
økonomi og muligheter, over nødvendigheten av å spenne Lockout og streik forbys. En
livremmen inn, Det kan bare de styrende ha. Og det er arbeidets lov fastsetter arderes plikt å vise folket den vei som må gåes selvom det beidsgivernes og lønnsmotkan være både ubehagelig og politisk belastende. For i tagernes rettigheter og plikhvem sier at det skal være noe-n lett og behagelig jobb å ter, der~s innbyrdes samarlede et folk?
beid og bestemmer hvorledes
Men ska I det kunne ledes, ska l det kunne handles interessetvister i arbeidslivet
fornuftig og ska l det norske folk reddes ut av inflasjo- skal avgjøres.»

Stjarnan
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vans rorelse kring sin egen
medelpunkt. Det var ju sjalva foremålet, Solen, som
dyrkades; men på samma
gång såg man Solen såsom
ett uttryek for den makt,
som personligen verka de livet oeh ljuset i varlden (kom
sarskilt till uttryek i farao
Aehnatons från Sy rien genom modern arvd religionsform). Denna form av korset
tyeks oekså ha varit den allmannaste att doma av de
aldsta lamningarna. Det var
den formen som Goring
.forde med sig från Roekelstad till Tyskland. -- Nar
hakarna aro åt motsatta
hållet, då korset går «medsols», får man symbol en av
solens gång over himlavalvet.
Hakkorset har varit allmant hos den svenska a11mogen, synnerligast i vissa
trakter, andå till slutet av
forra århundradet. Innan
skrivkunnigheten var alm an,
dvs. till for 100 år sen,
skrevs bomarken. Darvid
var detta kors i olika former
myeket allmant. Sina trakaril teeknade bonden of ta
med hakkorset..JOarmed invigdes dessa for att erhålla
skyddskraft. Korset teeknades oekså på uthusdorrar
osv. såsom skydd mot onda
makter. Harvid kom under
senare tid det kristna korset
till anvandning.
Korset var ieke de kristnas symbol ifrån borjan, åtminstone ieke i den form,
som det sedan erhållit. De
kristnas igenkanningsteeken,
såsom man kanner dem sarskilt ifrån katakomberna,
voro tvanne, dels fiskmarket
(iehthys), dels den grekiska
bokstaven ehi, formad i likhet med vårt X, den forsta
bokstaven i Christos. Så
småningom ble doek korset
under den form, som vi nu
kanna det, det spiee11t kristna teeknet, antigen såsom
krueifixet eller som det nakna korset sålunda blev
«forbannelsens teeken» till
valsigneisens teeken.
Det kristna korset har
doek ieke alltid fått behå11a
sin stallning såsom symbol
ens i trakter, . dar det en
gång varit allmant rådande.
På 6-700-talen gingo de
muhammedanska
hararna
fram over framre Asien,
Forts. side 7
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Oberst Konrad Sundlo:

NARVIK 1940

Dødsdans
•

«BYEN MED KANONEN»

1

Prag
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«De blir her med Deres på tyskerne, men ikke på enEn roman om pragerrevolusjonens dager
tropp», sa jeg. «De kan ikke gelskmenn, idet klokka var
gå ut på Framnes-ryggen nå blitt så mange at jeg også
i 1945
når hele kaptein Bjørnsons hadde fått skyteordre fra distyrke går tilbake. Jeg har I visjonen.
BARNETS ARHUNDRE. ' og lette efter arresterte slektninger
nettopp gitt kapteinen ordre
Efter hva divisjonskontoDa nyttårsklokkene feiret det og venner.
om dette».
ret selv opplyste under retts- nyfødte tyvende århundre døpte
Revolusjonen ble nesten glemt
Jeg rømte altså Framnes- forhandlingene mot meg, var verden det med det vakre navn under alt dette, men den måtte jo
ryggen, da jo tyskerne gikk det kl. 4,45 den 9. april at «Barnets århundre». Utallige avis- gå planmessig videre. Bølge 418
iland i havna, og således ville kontoret gav meg ordre om artikler dryppet av rørelse og be- yar nødt til å bringe noe nytt. Så
komme opp i ryggen på stil- å skyte.
geistring, på legekongressene svor fant man opp de myrdede tsjeklingen. - Alle krefter måtte
Men da hadde jeg forlengst man å bekjempe barnesykdom- kiske barn i Pankratz og de unge
nå samles til et motangrep.
bestemt ildgivning mot tyske mene med all sin kraft, juristene «Werwolfe», Hitlerjugend, som
Så kom major Spjeldnes styrker. Både kvelden før, da krevet de strengeste straffer for skjøt koldblodig fra bakhold og
ut av skoleporten:
maskinkanonbatteriets sjef, barnemishandlinger, pedagogene forberedte sabotasje mot den røde
«Nå får du jaggu se å få fenrik Munthe-Kaas, møtte holdt endeløse foredrag om den hær. Uskadeliggjør altså hele den
I frem bataljonen din og hive
på kontoret til konferanse og humanitære oppdragelse av barnet tyske yngel. Barna som flakket omC. Så kom 9. april
ut tyskerne», sa jeg.
ordremottakning, og senete til etikk, de kirkelige ledere bad kring ble fanget inn av de revoluI «Det er nettopp det jeg om morgenen ca. kl. 4, da jeg himlen om velsignelse for de små sjonære, og alle barn over seks år
Jeg skal til å springe ned holder på med», sa majoren. anmodet innsetting av batal- uskyldige barn, politikerne bygget som ikke snakket perfekt tsjekkisk
til maJ·or Sp]·eldens, som had- «Første kompani har fått J·onen.
sine programmer pao de mest mo- ble arrestert som medlemmer av
de sitt standkvarter ca. 100 m ordre om å gå mot brua og
Jeg vil i denne forbindelse derne og fremskredne barnehaver, Hitl~rjugend og sendt på tvangsnedenfor regimentsboligen, åpne :ild».
ikke unnlate å nevne at alle dikterne dr sset kjærlighetens roser ~rbe~de.. De andre lot ma~ l~pe
da major Omdal kommer og
Første kompani, sjef kap- de opplysninger jeg her komr v gge~e.
mntt! Videre, blant dem ogsa LIlly
. S trømsta,
d var a l tsao og- mer med, er dokumentert un- oveF moafirti
u
. ·dl
rapporterer:
tem
år senere krøn to 1 og Jan. De f·k
I l,,;: Iml
ertt·d streng
«Major Spjeldnes og jeg er så kommet til byen.
der rettssaken mot meg.
sult~e, fillete barn, Lilly o~ Jan b,:skffjed om 19je.nn.om. forkeldrenhe å
blitt enige om å sende en miMed «brua», mente majoo .
. sammen på en kullhaug i en kjel. s~a e se.g eglmltasjon; ort os
traljøsetropp nedover «gate ren den brua som fra vår side
Det er best a Sl noen ord l r og var l kkelige over å ha lokalkomlteen, noe de sakalte koll» mot havna».
førte over til byens sentrum. om bata~jonens fremrykking. f:~net dette y oppholdssted. Da l:boratører naturligvis ikke ville
Men jeg sa: «Vi skal feie Under brua gikk jernbane- Det ble Ikke ~oe av den.
tsjekkerne søndag klokken fire om fao
.
o
.
tyskerne på sjøen», og løper sporene fra jernbanestasjoDa ~aptem ~trømstads eftermiddagen hadde satt igang . Derfor gikk ~ltsa.den ltlle tys~e
så sammen med majoren ned- nen og ned til Malmbolagets komp am støtte pa otyske:ne, jakten på Hitlerjugend og barn pike og den tSjekkiske gutten ttl
over bakken for å få fatt i område.
b~e begge parter staende a s; av kollaboratører _ opphisset av Podol, hvor .Jan bodde. Han var
major Spjeldnes.
. . .
pa hverandre, men uten a kringkastingen som hadde påstått fast overbeVist om at h~n søster
Major Omdal fulgte imidSom Jeg har s~gt ~'IdlIgere, s k y t e . .
. at SS i Pankratz hadde revet spe- forlengst var komn:et h)e~, ?g
lertid ikke med helt ned. Han var det mange ar SIden ma- I Da saken mm var oppe tIl barna ut av armene på de tsjek- hennes mann, som JO var tSjekkisk
måtte til sitt hjem for å ta på jo~ Spjeldnes hadde tatt. av- i behandling i «EIDSIVATING kiske mødre og ombragt dem på offiser vill 7 nok på en elle: anseg uniformen, da han kom skJed som fastlønnet offIser. MILITÆRE
LAGMANNS- den mest grusomme måte _ var nen måte hjelpe Ltlly. Trass I den
til meg i sivil. .Jeg var ikke sikker på om RETT» i april-mai 1947 og Lilly og Jan på vei tilbake til tyske onkel, trodde han nemlig at
Da jeg ikke så noe til ma- han var noe videre dreven i major Spjeldnes ble spurt Podol. De kunne ikke ta seg frem piken var tsjekkisk. Det fantes jo
jor Spjeldnes nede i bakken, ~ disponere en bat~ljoon,. så o~ hvorfor bataljonen ikke til Holleschowitz skjønt de hadde i Prag tusenvis a~ tsjekke~e som
fant jeg det riktig å treffe et Jeg bestemte meg tIl a gl go- skJøt, svarte han:
forsøkt ved nesten alle broene å hadde tyske slektnmger. Ltlly var
par anordninger, som egent- de rå,?:
.
.
«Oberst S,:ndl?s. ordre ~ar komme over på den annen side av glad over å få følge. n:ed ham og
lig hørte inn under majoren.
«Na sk~l Jeg Sl d~g noe.·-:- klar, men. nar VI Ikke skJøt Moldau. De revolusjonære jaget hun var kl?~ no~ ttl Ikke å røpe
Jeg fikk tak i en soldat Jeg har gItt ordre tIl kaptem var det mm skyld».
dem hver gang vekk uten å spørre seg. Hun sa JO sa mange myrdede
som stod nede i bakken:
Bjørnson om å komme tilbaMens jeg nå sto og så på om noe men ellers lot man dem tyskere, så det var sikkert ikke hel«Spring straks ut på Fram- ke ed hele sty::ken. Du. vill hva major Spjeldnes foretok ifred. Det/løp jo så mange barn dig å si at ~un ikke var tsjekk~r.
nes-ryggen og si til kaptein da fa 3 komp~mer,. og dIsse seg, kom e~ soldat og osa at omkring som lette efter foreldrene
D~ kom tt~ Wenzelsplatz og vilBjørnson at han skal komme skal du sette ll~m slIk: o
en tysk offIser ønsket a tale sine eller ikke kunndwmme hjem le Videre gjenn?m Wa~sergasse.
tilbake hit med hele st yr«Du lar batalJonen ga frem med meg.
fordi leilighetene var beslaglagt. Ved kontrollen gikk alt pany glatt,
ken».
langs gate ~ I:?0t havna, med . «D~ får bli med», sa jeg Ingen hadde tid tilovers for barn, I men så ble en omkring tolv år
Fenrik Ovesen var sjef for ett kompa~I tIl høyre fo~ ga- hl SpJeldnes. «Det kan være for man hadde jo viktigere saker g~mmel g~tt ~om utgav seg ~or
bataljonens
bombekaster- ta og ett hl venstre. Mltral- bra a være to».
å ta seg av. Man røvet og plynd-I tSjekker gjenkjent aven gardiSt.
tropp. Han kom marsjerende jøsene setter du i stilling på
~å gikk vi, og ~n hundre ret, man hevnet seg, man moret Denne gardist hadde forsynt hans
.oppover mot meg, da major torget, slik at de kan støtte skrItt 17ngere bort l gata,. for- seg, man gikk på jakt efter stil- far med sigaretter fra svartebørsen
Spjeldnes hadde gitt ham or- I fremrykkingen ..- Men du an losJelokalet. traff VI en linger som lovet makt og et sorg- til 10 kroner stykket, herre~ betalte
dre til å ta stilling ytterst på I må rappe deg».
oberstløytnant l følge med en løst liv man løp fra kino til kino
Forts. Side 8
Framnesryggen og åpne ild'l Og samtidig gav jeg nok hel del andre tyske offiserer.'
,
mot tyskerne:
, en gang en ordre om å skyte
Oberstløytnanten presen- ~;.cu.!f:/<~~~~~~~~~~~~~~!"/'i~'<;~~
terte seg, og så sa jeg:
«Hvis dere ikke straks går
tilbake, åpner jeg ild».
Oberstløytnanten kom med
noen innvendinger.
«Vi åpner ild om 15 min.»
sa jeg.
Major Spjeldnes: «Du må
gi dem lengere frist. Jeg kan
ikke få bataljonen iorden på
15 min.»
- Hva skulle jeg gjøre?
Jeg alene kunne ikke hive
ut tyskerne. Jeg måtte ha bataljonen til hjelp, og derfor
sa jeg:
«Dere kan forresten få en
Tyske tropper har gått iland i Narvik:
halv time».
Jeg håpet at jeg ved min
Også utenfor Elvegården 1.1 det tyske krigsfartøyer.
Forts. side 6
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OG ET BREV FRA HANS HAND SOM BEKREFTER DEN NORSKE REGJERINGS
SAMARBEIDE MED VORDENDE BRITISKE OKKUPA NTER

The Right Honourable
Hankey avgikk for en
'tid siden ved døden og har
fått stor og anerkjennende
omtale i den britiske presse,
som rimelig kan være i betraktning av den uhyre store
rolle han har spillet bak kulissene i de to verdenskriger.
Under første verdenskrig var
Ihan
kabinettsekretær
og
selv om han ikke var så
kjent av offentligheten, var
hans innsats og innflytelse
uvurderlig. Både Asquith og
Lloyd George gav ham til og
med æren for seiren. I 1938
la Hankey ned sine offentHussland .. Har~ hadd~ ::::att lige verv og ble opphøyet i
seg g.odt mn l marxismel:s adelstanden for sine fortjetar.kemnhold, 05 var bmskje nester. Da krigen kom i 1939
en av de aller første som for- gikk han så efter inntrengstod faren ved denll? lære ende oppfordring fra Chamfor Russland og fo~ F.ar?pao• berlain inn i regjeringen
Han hadde. anl.ednm~ ;I~ a so.m. kabinetts~inister, e~
se lærens vIrkmnger l r rak- stIllmg han ogsa fortsatte l
si.s og, forsto~ hvil~<:en elen- da Churchill overtok tøylene.
dlghet de~ VIlle ?nn~e over Han forlot regjeringen i
Norge hVIS den fIkk fotfeste stillhet i 1942. Selv var han
her..
.
altfor diskret til å angi grunMarx.ls~e~s grul1l:tank: er nen, men det er alminnelig
at det. l .Jmverset fmne~ en a~ta.tt at hans uttreden av re~at~n~ll makt ~o~n gnper gJermgen skyldtes at denne
mn l lIvet her pa lorden og godtok den såkalte Lindeformer ?et efter formelen mann-plan om bombingen
tese, .a~tItese ,og syntese.
av den tyske sivilbefolkninQUlslmgs store forkynnels~ gen. Straks efter at krigen
er ~t denn~ makt er ,'en. l var avsluttet trådte han da
l!mverset lb,oe~d~ koll~ktn~ også offentlig frem med et
and», som QUls!mg SIer l skarpt angrep på de barba«Russland og VI»,. en. mo: riske metoder som var blitt
1'.alsk mak~ ~om gnper mn l benyttet under krigen.
~v~t ~~r pa Jor~en ogk fo~mer
Men hans rettferdighetse k e er en p ~~ sf ar l av sans fant også utløsning på
ta~ o~ o~ mora ste . ~.e ser. andre felter. Således deltok
a be .dorgertm~ el:Ia Ismen han selv i sin høye alder ivog aro eld erma
Ismen er ng
. og ung d ommel19· ·l k" amt h ena
tIkk
øyes
d
nu pa .e
e. helden panjen for å skaffe rettferd
gang k ns t en ommen
o er f or d e t ysk e k·
F ts side 6
ngs f anger som
or .
av allierte seiersretter var
blitt dømt som «krigsforbry-

I Lord

I

I

I

tere». Han samarbeidet her
med menn som biskop Bell,
admiral Earl of Cork, general Fuller, Liddell Hart, kaptein Russell Grenfell, F. J. P.
Ve ale med flere, og oppnådde
også å få nedsatt undersøkelsesutvalg som gjennomgikk
og fikk revidert en rekke av
de avsagte dommer.
For dette blads lesere vil
Lord Hankey særlig være
kjent for sin bok «Politics,
Trials and Errors», som utkom i 1950 og som under behandlingen av Niirnbergdommene bl. a. understreket
at Englands og Frankrikes
skyld for at Norge ble trukket inn i krigen var minst
like stor som Tysklands, idet
dette siste land ønsket et
nøytralt Norge.
Hva som kanskje er mindre kjent er at Lord Hankey
også interesserte seg for den
urett som ble begått under
det norske «retts»oppgjøret
og førte korrespondanse- med
bl. a. Harald Franklin Knudsen om Rroblemer i forbindelse med dette politiske
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Forts. fra side 1
mokratiets forbrytelser blir
for mange syndene for store. Folket begynner så smått
å forstå. Den evige rettferdighet er i anmarsj. Materialismen begynner å dø enten
den har form som arbeidermarxisme i Russland eller
som borgermarxisme i FN
og i Norge.
På en måte er situasjonen
i dag meget lik den i 1933.
Quislings oppfordring til Nasjonal Samling' er like aktUell i dag som i 1933. Det hele
er bare i en la:r..gt større
målestokk. Russland har på
en måte Inntatt Tysklands
plass som den sterke kontinentalmakt. og skulle det bli
krig, kan E~gland og Amerika like lite f~rsvare oss, som
England kunne det i 1940.
England kunne bare trekke oss inn i krigen -- ikke
forsvare oss. Det samme gjelder Amerika i dag. Dei kan
ff
b are ø d el eMge
oss. S toppe 8n
okkupasjon kan det iki<.e
P ao en annen mao t e er Sl.t uasjonen helt ulik. Kosmopolitene turde g:1 til en preventiv krig mot Tyskland. De
våger ikke å gjøre det samme
med Russlar'.d. Det er derfor
mulig at Russland og Europa
kan komme til en u~s{)nJ.l1g.
Fanskje kan vi oppleve som
Qvisling skriver i «R.us~laLd
Ol' Vi» for 30 år siden «pn
f~~'ening, på en eller annen
måte, av Europas og Russlands folkeslag?».
IvIen da må alle kosmopoliiene i Russldnd og Europa
forlate kontinentet og flytte
til England og Amel"ika. Da
kan et fedrelandenes E 1lropa
La Ural til Atlanterhavet
samles. Det kan samles på
sosi.alismens, nasjonalismens
og idealismens grm'.l'l. Quis1111gs lære om Guddcm',men,
og hans vei til sosiaH;~men
hm danne grunnlaget for en
fredelig forening av det nye
Europa.
En ny tid vil bryte frem
med en ny forklaring på tilværelsen.
Da Quisling i 1933 dannet
Kusjonal Samling, hadde han
nt>ttopp komrnet hjf'm fra

oppgjøret som ble maskert
som et «retts»oppgjør mot
«landssvikere».
Det kan i denne forbindelse ha sin interesse å komme
inn på et spesielt punkt som
den meget vel orienterte,
men når det gjaldt sin embetsførsel uhyre diskrete
Lord Hankey nevner i et
brev til Franklin Knudsen.
Lord Hankey kjente naturligvis godt til de begivenheter og de handlinger fra
både britisk og norsk side
som førte til 9. april. Han
satt jo midt i krigsregjeringens hjerte som kabinettminister og måtte nødvendigvis være godt orientert.
Imidlertid var det som nevnt
et prinsipp hos Lord Hankey
at han måtte vise den ytterste tilbakeholdenhet og
diskresjon når det gjaldt saker han hadde fått kjennskap til som britisk regjeringsmedlem. Han kjente natur ligvis til det renkespill
som fra den norske regjerings side ble drevet med
den høytidelig proklamerte
(møytralitet», blant annet
dette at det med den norske
regjerings samtykke ble drevet rekognoseringer på forhånd for å tilrettelegge en
britisk-fransk okkupasjon av
Norge eller eventuelt deler
av Norge.
Han så gjerne at dette
kom frem i den offisielle
beretning som dr. Derry
skrev om felttoget i Norge og
førte i den anledning en korespondanse med dr. Derry
om disse spørsmål. I brevet
til .Franklin Knudsen kommer han inn på dette, idet
han skriver:
«Når det gjelder dr. Derry, ,så er jeg tilbøyelig til
å mene at det vil væl'e tilrådelig at vi to møtes alene
først. Jeg har ennu ikke
truffet ham, men har hatt
endel korrespondan!se med
ham. Hans bok om Norge
er den første i en serie
Official Histories som skal
offentliggjøres av regjeringen. I min korrespondanse
fant jeg ham temmelig
undvikende, for ekisempel
når det gjelder landsettingen av et engelsk-fransk
rekognoscerings
«party»
få uker før 9. april med
den norske regjerings vitende. Skjønt han ikke er
offentlig tjenestemann tviler jeg på at han er fri for
offisielle bånd idet, boken
hans er bygget på offisielle informasjoner».
Vi synes beviset for den
norske regjerings unøytrale
og folkerettsstridige holdning
(Forts. s. B)
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Narvik
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opptreden hadde gitt tyskerne inntrykk av at det var
sterke styrker i Narvik, og
at det ville få dem til å stanse opp eller iallfall gå langsomt og forsiktig frem.
" Samtidig tenkte jeg meg
muligheten av at bataljonen
ville være iorden så den ~un
ne gå frem over bred front
når halvtimen var gått.

I
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stand, men gir efter og glir
mere og mere over i jUdaiS-1
men og materialismen. Men
vi ser veien. Den går gjen-

SN

;

,

mln lørdagsavis

Hver lørdag leser jeg Far- snippene som får holde for,
mand, denne lørdagen var og blant andre eksempler
den særlig innholdsrik.
dras frem at hundre tusener
Utenrikskronikken hevder aktive tyskerarbeidere gikk
at på grunn av Kennedys fri for enhver forfølgning etvimring og vimsing i sin ter krigen. Et meget dårlig
utenriks- og ,innenrikspoli- valgt eksempel, professoren
tikk er det blitt det rene kaos har hentet sitt stoff fra
i Vest-Europa, når onkel Sam strafferettspleien, Farmand
nyser får Europa astmatiske kommer med et eksempel fra
anfall. Efter dette synes jeg det makt-politiske felt. De
at vi må be Forsynet om å andre: danskene, hollenderinnsette en Stålmann (Sta- ne, belgierne, franskmennene
lin betyr stålmannen) som var ærlige, de sa vi har mak;"
president i U. S. slik at det ten og vi bruker den. Vi derikan bli ro, orden og trygge mot var løgnaktige, nordkår i Vest-Europa. Men en mannen gjorde det samme,
kan gjøre selv en skjelm men kalte det rettsoppgjør.
urett. Det er hendt at ChiLandets parlamentarisme
nas Mao har hånledd de to må reddes, det skje ved at
«store» K-er rett opp i an- Stortinget utvides til 160 resiktet, bedt dem om å avgjø- presentanter, 120 velges som
re sin lusne A-bombekrig el- nå, 40 oppnevnes. De oppler holde munn. «Men husk, nevnte skal være høyt aktede
hvordan det enn går, tre personer i samfunnet, og de
hundre millioner kinesere vil skal ikke være forpliktet på
overleve». de Gaulle har sagt noe bestemt; partis program,
at England er anti-europeisk utpekingsretten skal tilligge
og kan derfor ikke opptas i den personlige Konge, Høy~
det europeiske fellesskap, og esterett, Universitetet, bispehar handlet ut fra dette sitt kollegiet o.s.v. Ja, så nå spørs
syn. Det er kineseren Mao og det om Norges syke mann
franskmannen de Gaulle som kan reddes ved denne end",
i dag skaker verden, de er ring i dietten.
verden~ to s~ore. De .to store
Dette med utpekte styresK-er sI~ter l hver sm krok, I menn lyder ikke bare bra,
de er gardagen~ menn.
jeg synes at jeg minnes - .
. En polsk emIgrant har ut- I Har virkelig den brune pest
gItt en bok der han anklager også angrepet liberiokratene?
England for forrederi mot Hva har det norske folk
Polen i siste krig, Churchill utrettelig kjempet for siden
tvang b.ru~alt d~n polske Lon-I den 9. april 1940? Det norske
donregJermg til a akseptere folk har kjempet innbitt for
Stalins krav. Engl~nd sv.a- de politiske partiers integri...
rer: o Hadd~ ChurchII~ steIlt et og den hellige, alminne",
avslatt Sta1ms krav, VIlle den lige stemmerett.
Store Allianse gått i oppløs21. 4. 63.
ning. Ja, så måtte Polen ofA. D.
res, selges. Jeg husker nå
ikke så grant, men var det ................................................................ ,
ikke England som gikk i krigen for Polens frihet?
En norsk professor har,
foretatt en undersøkelse av
straffutmålingen i to tusen
dommer og funnet at hvitsnippene blir mildere behandlet enn overallene, og
dette har han skrevet stort
om i Arbeiderbladet. Farmand mener tvert om, det er, ....................................................... ........-

O

Men ikke noe av dette
hendte.
De tyske avdelinger slakket ikke av på farten, og den
norske bataljon kom aldeles
ikke iorden.
Denne halvtime benyttet
jeg til å gå de ca. 150 mopp
til regimentskontoret for å
ringe til Harstad. Det kunne
være av interesse å høre hva
som egentlig foregikk langs
norskekysten, og om det var
utsikt til at den engelske flåten ville gripe inn. Britiske
krigsskip hadde jo vært observert i Vestfjorden kvelden
før, så jeg tenkte at nå kom
de og tok tyskerne i ryggen.
1 telefonen traff jeg oberst
Mjelde. Ifølge divisjonskontoret fant samtalen sted kl.
6, og jeg redegjorde for situasjonen i Narvik:
«Jeg har nå gitt tyskerne
en halv times frist til å komme seg ut av byen», sa jeg.
~om den kapitalistiske og so- «I denne halvtimen forberesialistiske materialisme frem der vi vårt motangrep. Om
til en ny gudstro, troen på noen minutter går bataljonen
Guddommen som vil lede frem».
Europa frem til et FedrelanDet lot ikke til at obersten
skjønte noe av det jeg sa. Jeg
fikk ikke vite noe om den
store verden, den norske kyst
og de britiske krigsskip, for
obersten brølte bare:
«Narvik skal forsvares. Er
De ikke klar over det? Det
, er De som har det hele og
fulle ansvar».

Av
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i Oslo eller omegn, reflekterer også på våningshus.
Bill. mrk. «Tomt» i Eksp.
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denes samfund, hvor kapital
og arbeide står solidarisk
sammen og hvor Russlands
og Europas folkeslag bygger
det nye rike.
«Det var en stor tid som
:kom til Europa», sa Quisling
i rettssaken 1945, «og som
kommer til Europa», la han
til.
Måtte Nasjonal Samlings
40-årsjubileum kunne feires
Hirden marsjerer.
- - - - , - - - - ' - - - - - - i den tiden.
O. K.
LØRDAG 18. MAI 1963
FOLK OG LAND
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A. L.:

Randbemerkninger til
.'
"retts" oppgjøret
PROFESSOR JOHAN VOGT I DANSK RADIO: Erik Scavenius vinder stadig i respekt, fordi han istod ved sin politikk og sitt ansvar, mens andre politikere løp fra sitt.

MEN SIER ELLERS MANGE SANNHETS)RD.

I «TR0NDER-A VISA» har
oberstløytnant E. F j æ r l i
diskutert det han kaller
«drømmen om et nøytralt
nordisk forsvarsforbund». Han kommer til det resultat
at det nå er for sent, noe vi
ikke er enig i, men ellers gir
han uttrykk for så mange
sunde og riktige synspunkter
at vi gjerne vil gjøre våre lesere nærmere kjent med noen av dem.
Efter å ha pekt på at denne drøm er gammel og gitt
en historisk oversikt over de
tre ganger Norden har vært
samlet sier han om foreningen av Norge og Sverige fra
1814' til 1905:
Vi fikk 100 år som var de
lykkeligste og fredeligste og
mest framgangsrike i vår og
Sveriges historie. Men - det
dukket opp endel politikere som
forstod lite av dette og vi fikk
1905».
Efter å ha omtalt den studenterskandinavisme som led
slikt skibbrudd da det forente Norge - Sverige sviktet
Danmark under krigen i
1864 kommer Fjærli inn på
mellomkrigsårene:
«Det var i mellomkrigsårene,
da det var klart at Storbritannia
hadde kastet sine øyne på Norden. Og vel å merke: Av strategiske defensive gronner. Storbritannia var redd for at Tyskland skulle sette seg fast i Norden og få fly/flybåtebaser for
en framtidig «battle of Atlantic». Tyskland var redd for at
britene skulle sette seg fast i
Norge, og dermed sperre deres
tilgang til havnene og deres adgang til svensk malm over Narvik. Malmen var deres rostningsindustri helt avhengig av.
Sovjetsamveldet var redd for
at Norge eller Finnland skulle
bli nyttet for en oppmarsj mot
Sovjet.
Arsaken til deres frykt var
den skandinaviske - eller skal
vi si nordiske halvøys militære
svakhet. Norge var som sagt
samtidig det land av de tre som
hadde interesse for Tyskland og
Storbritannia, men det var også
via Norge Sovjet fryktet en vest-

lig eller. tysk. oppm;rsj . i Finn-I de to verdenskrig:r og når
land, hvIlket JO ogsa skjedde.
det gjelder anneJ verdensBåde i Sverige og i Finnland krig, slår han fas at
forstod man faren. Vi fikk. ~t
«på tross av stonJmiral R1iders
møte mellom konger og polIttpåtrykk hadde Htler opprinnekere, men det var et ~en: .svenlig imot å angrpe Norge. Det
ville bare svekk ham på hovedskene forstod at det l realIteten
var de som måtte forsvare Norfronten»
ge, som var praktisk talt av- men sier' han
roste~.. Og å hjelI:e Finnland
«d~t er nå sålenge siden krigen
samtIdIg .som de SIkret Norge
at den fulle ,annhet bør sies ( l).
v:r vel lItt foromeget for dem.
Også på allert hold ble det ivSa d.e besluttet a balansere lengst
ret for det samme (å angripe
mulIg.
Norge). Dts fremste talsmann
I følge det som fortelles skal
_ Wnston Churchill»
Per Albin Hansson ha sagt: «Vi
var
kan icke forsvara Norje, inte . ~va sa me~ Norges ~J'llJ;
als.». Finnene forstod Sveriges hl a forsVlre Sl~ nøytralItet..
stilling med den nakne rygg,
«Svare c:r : VI hadde r~dusert
men håpet dog på hjelp i tilforsvaret sa sterkt, og VIste, så
felle av et angrep. Og hva forliten vije til å hevde nø~tralistod vi eller rettere sagt
teten.' dIer ta et ans-:arltg og
våre Mowinckler, Hunseider,
modIg standpunkt, at mgen av
Koht' er og Nygaardsvold' er?
de to ;tolte på vår evne.
De forstod intet. De ville ikke
Vi'ikk kappløpet om Norge.
ha krig, for de var pasifister.
Ty~erne ~om først. De .tok
alle ,åre avgjørende strategIske
Finnene måtte slåss alene da
Sovjet angrep. Men de kjempet
punker på en natt med 8850
så godt at Stalin fant han måtte
mam - og det tok hele Tysknøye seg med. reduserte mål.
landS krigsflåte å transportere
Så kom kappløpet om Norge:
den fram.
nva om vårt lille, ~e.n dog
Tyskernes og vestmaktenes.
fo:svar, hadde vært mobIlIsert?»
Tyskerne kom først, Nygaardsvold og Koht var likevel ikke
Forfatteren kommer som
pasifister ved nærmere efter- sagt til det resultat at Norge
tanke, og derfor sendte de ut og3å i en mulig tredje verunge norske gutter til kamp i denskrig vil være et atrågamle holker (<<Norge» og verdig objekt for begge par«Eidsvoll») eller opp til kamp ter og at et forsvar mot nuVlot tyske stridsvogner med tidens krigsmidler
gamle «kragere», eller opp til
«ligger hinsides - i alle fall
kamp med. avlegse fly mot
Norges _ økonomiske evne/vilje.
«.MesserschmIdt 109». Og f?r
(Vi tror en her skal undersI~e~hets sokyld endreto de ~1n
streke dette med viljen!) At
~aslflsme sa. sent at vare vlksvenskene faktisk sysler med
tlgste strategIske punkter ble tatt
tanken om å klare det for sitt
først. Så kom 1945: Finnland
vedkommende er en annen sak.
var kommet innenfor det SJVDe har utført så mange utrojetiske magnetfelt, Norge og
lige bedrifter i sin historie på
Danmark innenfor det vestkrigens så vel som på vitenskapens, teknikkens område og inallierte, og Sverige balansert
og balanserer fremdeles.
dustrielt, at man ikke skal forNorden var kommet i cen sisverge noe. Men jeg tviler.
tuasjon som marsjall Mannerheim hadde fryktet så særkt og
UTTALELSER OM
hvis noen skal ha skylden er
«RETTS»OPPGJØRET
det våre førkrigspoJitikere!!
Jon Lyng: Der hersker
Altså de norske! Det var de
som veltet det nordiske felles- ikke tvil om at rettsoppgjøret hviler på lovlig norsk
forsvar.
Da forhandlingene om en grunn. (Gjentatt til kjednordisk blokk begynte i 1948 sommelighet).
Professor Skeie: Der har
var det for sent. Det var bare
en vei å gå. Valget var tatt, aldri i Norges historie herikke av oss, men av Mowinckel, sket så lovløse tilstander.
Hundseid, Nygaardsvold og
Professor Castberg: RettsKoht. Av de som var «pasifis- oppgjøret hviler på «seierter» og trodde det var mulig å herrens» rett.
kreve sin nøytralitet respektert
H.r.advokat J. B. Hjort:
uten makt bak kravet.
Det bevisste justismord er
Det var altså forsent med den avskyeligste form for
nordisk nøytral militær blokk forbrytelse, fordi det øves
fordi vi på grunn av tidligere under skinn av rettspleie.
politiske villfarelser er blitt Den er en hån mot rettstrukket inn i en annen sirkel tanken, en virkelig gudsbeenn den nordiske.
spottelse, fordi kravet om
«Fedrenes misgjerninger skal rettferdighet er av guddomhjemsøkes på barna, på dem i melig opprinnelse.
fjerde og på dem i femte
Hva mener Kristelig Folledd.»
keparti? Hva mener partiet
I· en senere artikkel kom- om Haalandsdommen ? H.
mer oberstløytnant Fjærli
FOLK OG LAND
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nærmere inn på forholdene i
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Dansk radio har hatt en
utsendelse hvori Johan Vogt
tok stilling til bedømmelsen
av Erik Scavenius. Vogt slo
fast at Scavenius så det som
vesentlig å skåne landet under verdenskrigen. Dette
lykkedes ham. Danmarks
særlige stilling som besatt
var stadig gjenstand for
andre lands forundring, sa
professoren, og Danmark
kom gjennom besettelsen så
godt som uten tap og med
næringslivet intakt. Dette
var målet Scavenius hadde
satt seg. Det er beundringsverdig at det kunne nås. Scavenius's politikk var ikke
diktert av at han trodde at
Tyskland ville vinne krigen,
men av hans ønske om at
Danmark skulle komme fra
det hele på beste måte.
Professor Johan Vogt.
Hans motstandere var sær-I
lig kommunistene og Dansk
den og føre til Kaos i Staten.
Samling, som ønsket ham
Borgerne må holde sig til hvad
for retten, altså motstandsRegeringen faktisk foretager
bevegelsen, som Johan Vogt
sig».
betegnet som et «unordisk
fenomen». Da forsoningen
Disse meislede setninger
ved
okkupasjonens
slutt
av
Scavenius gjelder .også
mellom politikerne og motden
i 1940 fra sitt folk og
standsbevegelsen ble etablert
var utsoningens pris utleve- land rømte norske regjering,
ringen av dem som hadde som hadde befalt forsvarrettet seg efter regjeringen, sjef Otto Ruge å kapitulere
fastslo Johan Vogt. Scaveni- og slutte avtale om våpenus var stolt over at hans po- stillstand, og som efterpå lot
litikk lykkedes til gavn for overfor hjemmeværende borfolk og land, opplyste Vogt, gere som om denne avtale
og med denne bevissthet ikke eksisterte. gjorde det ham ikke noe at
han ble offer for det partipolitiske spill. Som årene går, sa
Stjarnan och
VOGT videre, stiger respekten for SCAVENlUS. Han
Korsen
var nesten den eneste som
stod ved sin politikk og sitt
(Forts. fra s. 3)
ansvar, mens de andre politikerne lurte seg unna ved norra Afrika och Spanien
forsoning med hjemmefron- anda upp till Sydfrankrike,
ten og utlevering av de dar de hejdades av Karl
mennesker som hadde fulgt MartelIs harar vid Poitiers
dem.år 732. Men korset ha de bli(Fra REVISION nr. 5 - 1963). vit undantrangt från stora
områden av tecknet halvERIK seAVENIUS månen, muhammedanismens
var i Danmark under det tecken.
meste av okkupasjonen anAnnu en gång skulle korsvarlig som utenriksminister set
undantrangas.
Denna
eller statsminister den gång från annu storre områeneste minister som ikke den. Det var nu andra tecstakk fra sitt ansvar. Denne ken, som skulle ersatta det
aristokrat skriver i sin bok kristna tecknet,
namligen
«Forhandlingspolitiken un- den
femuddiga
stjarnan
der besættelsen» (side 122): samt hammaren och skaran.
Men dernæst vil en Betragt- Sålunda ar det kristna korset
ning, hvorefter den enkelte Bor- genom tvenne varldskrig
ger skulde være pligtig til at stallt på avskrivning for att
foretage en for hans Handle- utby tas mot andra symboler.
maade afgørende Vurdering af, Aven hakkorset, de nordiska
hvorvidt Regeringen mener no- folkens tecken, ar utdomt geget med de Foranstaltninger, nom krigen, ett symboliskt
.den træffer,· være ganske op- resultat av dessa.
Jøsende for al Autoritet og Or-

IDrømmen om et nøytralt nordisk forsv1rsOBERSTLØYTNANT FJÆRLI MENER DET ER F(RSENT
forbund
I EN ARTIKKEL I «TRØNDERAVISA"

Njardarheim Veidemark -

(Forts. fra s. 2)
norsk bonde som stupte for
snikskudd fra engelskbetalte
norske lakeier. Alt som var
virkelig forbrytersk efter
norsk lov på begge sider må
straffes.
Det er ikke så få i dag
som nå ser at det vrimler
av justismord i perioden
1945 og utover. Steng
døren . . . men det vil stadig
banke på den. Hevnjustisen
er en bomerang.
At norske bønder 'skulle
være med å bryte grunnloven!
Nore i Numedal, 19. feb. 1963.
Ola S. Guterud.
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være bragt med denne utverne henrettet sine politiske \181.000 farvede innvandrere,
talelse fra selveste kabinetts- GALSKAPEN ØKER
på
løpende fortrinnsvis fra Vestindia til
Nu er det ikke bare Hitler motstandere
ministeren i den britiske
bånd
i
1945
og
utover, England. Tallet på arbeidsog
hans
menn
som
har
forkrigsregjering som satte i
og
hvor
en
fremdeles
den j løse var til gjengjeld i februfulgt
jødene
og
som
derfor
gang aksjonen mot Norge.
skal smake gjengjeldelsen på dag i dag fråtser i beretnin-I ar 1963 hele 878.000. Slik
I For ordens skyld gjengir dem i tredje og på dem i ger om jakt oPå tyske krigs-I e~ det ~år selvmordsvanI vi
vedkommende avsnitt av fjerde ledd, men tilogmed forbrytere bade med og uten I vIddet gnper et helt folk.
Lord Hankeys brev i origi- pave Pius XII skildres som gåseøyne, fortrinnsvis det i
..: nal.
jødeforfølger i et skuespill siste. Høyest skriker kom-Il FRIMURERlET
NATIONALZEITUNG i
av den «tyske forfatter Rolf munistene, som selv er røde
Lord Hankey ble 85 år Hochhuth»! Det sier seg selv ikke bare av sinnelag, men Munchen meddeler at det i
gammeL I en minneartikkel at dette selebre skuespill og- av blodet på henrettede forbindelse med 225 års jubiom ham i NATION EUROPA så er sikret for ~kandinavi.a. motstandere og avvikere in- leet for den eldste tyske frimurerlosje, «Absalom zu den
skriver den britiske jurist Doet ~r L~rs Smldt som slIk nen de egne rekker.
drei Nesseln» i Hamburg ble
F. J. P. Veale, som også vil i gar I spIssen o~ Ingemar
HITLER
NOK
EN
GANG
bekjentgjort at det for tiden
være kjent av dette blads le-I Bergmanr; skal lsc~nesette
Sovjet med Stalin i spissen tinnes 35.000 losjer i verden
sere fra artikler, at han til I stykket pa Dramaten I Stock~
sin død tok livlig del i de holm. Yl vedder en knapp p~ har som kjent hårdnakket med flere millioner medtilfeller av urettferdighet a! det Ikke varer lenge før VI benektet at Hitler døde :t lemmer. I den tyske Bundessom ikke ble beriktiget.·
far ose det pa en Osloscene Berlin i 1945 og har hevdet republikken er det 380 losjer
snart at han oppholdt seg med omkring 20.000 medlem«Utvilsomt påførte denne ogsa.
i Sør-Amerika, snart i Spa- mer. Før 1933 hadde de
virksomhet ham offisiell misnia. Ja, det har til og med tyske losjer i alt 100.000
I Slottsparken i Oslo ble det billigelse og forbitrelse fra I SPANIA
meldt seg geskjeftige journa- medlemmer. I USA er mere
reist en Snorrebaltta Då 9W årsde/- de uvitendes side. I nekroloer den gamle kommunist
lister som hevder å ha sett enn halvparten av kongressgen for Snorres død, 23. reptem- gene ble hans fortjenester Julian Grimau Garcia dømt
ham med egne øyne, <<noe med~emmene frimurere, to
ber 1941. Den ble revet nei igjen for rettferdighetens sak for- til døden og er blitt henret- eldet, med det samme demo- tredjedeler av senatorene og
bigått i taushet. Men vi kan tet. Han ble dømt som såkalt
al) «patriotene» i 1945.
niske blikket». Nu lanseres trefjerdedeler av guvernørevære sikker på at han selv krigsforbryter, idet han skal
det plutselig en ny versjon, ne i de enkelte stater.
håpet på at eftertiden ville ha gjort seg skyldig i gruog også nu --er det de røde
*
verdsette hans
ubøyelige somheter som rød politisjef
som er kilden. En amerika- DEN KRUSTSJOV!
innsats for retten som hans under den spanske borgerner har fått et intervju med, SOZIALPOLITISCHE
største ydelse».
krig. Dette har naturligvis
en sovjetgeneral, som ledet I K?RRESPONDENZ i Linz
Lord Hankeys eksempel' vakt stort røre i den hyk- kampene i Berlin i 1945 og I brmger følgende anekdote:
(Fors. fra s. 4)
burde kanskje være noe å ha lerske vestlige verden, blant han hevder at Hitlers lik ble På et møte i den store faforøvrig uten videre hva han for- for øye for de stortings- annet i Norge hvor maktha- funnet i delvis forkullet til- brikkh~ll i Dsershinsk talte
stand. Liket ble av Hitlers KrustsJovom persondyrkellangte, men han var tysker Ol! menn som nå oppfordres til å *~.!. >.A ...lI;! A hA ."bA
~~~~I1~~~* W'v·A
~
gutten var faktisk i Hitlerjugend.~ begrave uretten uten å rette
v,",
tannlege identifisert på ten- se. Han fordømte påny StaGutten kjente naturligvis også på den ved å henvise den til skriften «Luftvern sand», ved siden nene, heter det. Ellers skal lin Flå det kraftigste. Så ble
gardisten igjen, han smilte sågar. «historiens dom». For han noen visne blomster. Ellers ser Lil- Hitler ha efterlatt seg også det stukket en lapp til ham
til ham og håpet på at han ville hørte til de utvalgte som ly bare noen kvinner som sitter på «et tredje testamente», men og Krustsjov leste: «Hvorfor
hjelpe ham siden faren så ofte for sin samvittighets skyld medbragte kjøkkenstoler. Ett eller hva det går ut på ville ikke sa du ikke fra mens Stalin
hadde hjulpet gardisten da han nektet å la det gro gress annet sted ovenpå skraller den den russiske general si noe levet?» Sedlen var underskulle settes fast for svartebørstra- over begått urett.
tegnet «en kamerat». «Hvem
flotte tsjekkiske marsj i radioen. om.
fikk. Først da gardisten brølte:
har skrevet dette?» spurte
'Sandhaugen, som stadig raser
DEN FARVEDE INN VANKrustsjov. Ingen meldte seg.
sammen,
ser
ut
som
et
langaktig
«Nå har jeg deg, ditt tyske svin»,
begynte gutten å løpe. Gardisten
«Der kan dere se», flirte
fjell. De to små barn plaprer mun- DRING FORTSETTER
skjøt efter ham, også de andre på ren og kullhaugen er det bare li- tert og bygger den stadig opp
(KBZ) Til tross for alle Krustsjov, «det var av sambarrikaden begynte å skyte vilt om- ten plass, men det er nok for de igjen. Lilly interesserer seg imid- forsikringer om det motsa,tte m~ grunn jeg også tidde
kring seg og såret og drepte noen to barn.
lertid for et avbitt kakestykke som fra den britiske regjerings stIlle den gang!»
tsjekkere som passerte. Det utartet
Først våger de nesten ikke å ligger rett foran den istykkerslåtte side, har innvandringen av ------------------------.
til alminnelig skyting og slagsmål, puste skjønt larmen utenfor er så vindusrute. Hun kunne uten videre farvede tiltatt ytterligere det FORBBUNDETS KONTOR
folk som kom til sloss innbyrdes kraftig at man uten videre kunne ta det, og sulten råder henne iv- siste år. I 1962 strømmet det
i Kierschows gt. 5, Oslo er åpent
uten å vite hvorfor, inntil gardisten skrike uten å bli hørt. Men for- rig til det, men forstanden advarer.
alle hverdager undtatt lørdage fra
som håpet å skaffe seg en høyere følgerne kunne komme. De venter Hvis barna ble skremt - nei, det
kl. 10 til 15. Sekretæren treffes
jobb ved sin påpasselighet, brølte skjelvende, men ingen kommer, går ikke.
«Ja, det er det, men du kan få bare onsdag - torsdag og fredag
ut: «Arrester barna! Alle sammen! kjellerdøren forblir lukket. Der
«Hva er det det skal forestille?» den hvis du vil», og piken gir i hver uke mellom kl. 11 og 15.
De er jo Werwolfe! Jeg kjenner oppe, over hodene til de to barn
spør hun sakte. «Jeg er her i vin- Lilly den sandstrødde kaken.
Telefon 377696.
dem!»
er et lite skjevt vindu.
duet! Hva skal det forestille? Et
Lilly biter straks i den, hun biNoen barn ble grepet og slått
I en av de rustne rammer er
fjell eller et hus?»
ter nok et stort stykke av, sanden
tiIblods, de fleste var imidlertid ruten istykker og gjennom hullet
OG
Barna
finner
ikke
noe
rart
i
at
gnisser
mellom tennene hennes,
forlengst borte. Lilly og Jan løp ser man fire barnehender som toRiknoen
ser
på
bak
kjellervinduet.
De
men
ellers
smaker
den
deilig.
Kierschowsgt.
5, Oslo
pesende, jaget av den forferdelige ter i sanden.
fryder
seg
tvertimot
over
å
ha
tig,
Jan
må
også
få
et
stykke.
Hun
Telefon
377696
redsel. Gardister bak, gardister for«Se, de leker», Lilly puffer til
Boks 32 14
an - hvorhen nå?? Den første kameraten sin med albuen. «Gar- funnet noen som de kan fortelle brekker kaken i to halvdeler og
sin store nyhet.
lar den ene halvdel trille ned over
Ekspedisjonstid
alle hverdatverrgate, bratt og temmelig smal distene er altså ikke der lenger.
den bratte muren. Kaken får et
ger
undtatt
lørdage
kl. 10«Det er jo en grav til pappa»,
som forbinder Wassergasse med Skal jeg lukke opp vinduet og se
svart dekke av kullstøv" men Jan
15.
Redaktør
Melsom
treffes
Stefansgasse, heter Jama. Heldig- efter?»
sier gutten og gjør seg viktig. sluker den lynsnart uten å tørre
onsdag - torsdag og fredag
vis står det mennesker tett i tett
«Nei, er du gal!»
«Han trenger jo en grav, skjønner av den.
kl. 11 til 15.
der. Etpar sprang til, tett innved
«Godt. Så hjelp meg opp, jeg
Abonnementspriser:
husveggen, bak ryggen på meng- vil pusse av ruten med forkleet,
g:::
blom-I··········· ..
I
Kr. 36,- pr. år, kr. 18,den - til en åpen husdør, huset bare litt, skjønner du, vi må jo få
pr. halvår i Skandinavia. Ut«Ja naturligvis. Han er skutt.
synes å være en offentlig bygning, greie på hva som foregår derute.
HUSTAD
landet: Kr. 40,- pr. år, kr.
I hodet!»
alle kontorene er tomme. Det går Vi skal jo hjem til deg!»
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern
20,-- pr. halvår. - I nøy«Han ligger i kjøkkenet på
imidlertid ikke, der kan man ikke
Lilly ligger altså flat på maven
Telefon 55 61 29 - Oslo
tralt omslag innenlands:
gjemme seg. På gårdsplassen? Det på det skrå vindusframspring, sofaen», forteller nå den lille
går heller ikke. Der er det imidler- spytter på ruten og bearbeider den piken.
Kr. 46,-pr. ar, kr. 23,«Mamma har vasket ansiktet på
tid en smal trapp av nedtrådte så godt det lar seg gjøre. De to
pr. halvår.
MALERARBEIDE OG
mursten, den fører sikkert ned i små barn foran vinduet er så for- ham, han kan ikke vaske seg selv
Løssalg kr. 0,85.
RENGJØRING
bryggerhuset eller i kjelleren. Det dypet i leken at de slett ikke leg- fordi han er død».
Annonsepris kr. 0,40 pr.
«Kom ut her og se på pappan
var en kjeller, lav og mørk og ger merke til piken. Gutten kan
mm og spalte.
UTFØRES
helt tom bortsett fra kUllhaugen'l være seks, piken kanskje fem år vår! Der er han, på alteret!»
Bruk postgironr. 16450.
Men det er bare bra, så kommer gammeL På fortautet ligger en
«Jeg kan ikke nå, jeg - er det
Henv. Miller - Tlf. 677671
Utgiver A/L Folk og Land
det sikkert ingen hit. Mellom mu- istykkerrevet papirsekk med på- dere som eier kaken?»
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