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16. ÅRGANG

Franklin Knudsens bok
Hjemmefrontens svenske leiemorder skriver hok
pa engelsk
«MORDERNE IBLANT OSS»:

o

Mord i Sverige li kr. 5-8000 pr. stk.

Forlaget gir stor mottagelse for presse og publikum.
Norsk flagg utlånt av ambassaden og utstilling av FOLK
OG LAND og AFTENPOSTEN med Wieseners artikkel

Det er som kjent ikke bare i Tyskland og Østerrike det går
mordere omkring blant oss, for å tale med Wiesenthal. I siu
tid som rikspolitisjef medga jo Aulie at det var endel slike
\ her i No~ge og gikk ut fra at de ville komme for retten. Men
ikke i rettsstaten Norge, nei. Det ble iallfall taU!st om mordene da Aulie' selv ble riksadvokat. Og ved nyttårsskiftet
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London, 1. desember
som har trykket et første
. .
. opplag på 3 000 slik at boken
går han jo av, så skal han gjøre noe haster det s.annelig.
?~~ «offls;elle Norge» vIli:gjen kan skaffes av dem som
Rent bortsett fra at overlagt drap og mord i Norge fremdeles
bh leI over a høre at Harald leter efter den historiske
efter 25 års forløp. Så kan enhver selv regne ut.
Franklin Knudsens bok «Jeg sannhet.
d
k
var Quislings sekretær» kom
d
l ·
I Sverige har en slik svensk mor er, eIet aven nors e
ut i London 29. november og
Boken kan vel knapt ignohjemmefronten nå stått frem med shie bekjennelser i en
fikk «a flying start».
reres i Norge heller sidenBribok han har skrevet. Han har på forhånd undersøkt at de
«Lei» fordi Knudsen er en ton er et kjent britisk forsvnske mord han beskriver er preskribert og det står intet
av de få overlevende nord- lag - medlem av the Pubom hvorvidt han og hans feller også har opptrådt i Norge.
•menn som opplevet hendel- lishers Association - ~g har
Imidlertid har han J·o hatt norske oppdragsgivere og det er
sene 9. april 1940 inside fra, sendt ut bøker som «Pnsoner
de hendelser som førte til at of Peaee» (Rudolf Hess), som
ikke så sikkert at der e s ugjerninger er preskribert. Det
Quisling proklamerte seg selv gikk som føljetong i den stobør være grunnlag for en efterforskning fa norsk side nu i
som statsminister kl. 19.30 re SUNDAY EXPRESS.
siste liten - Christer Stromholm er kanskje villig til å avdenne historiske dag, og som
Selskanets sekretær, Mr.
sløre bakmennene nu. Her har da riksadvokat Aulie en
3.11ikevel ikke fikk lov til å Timothy
Tindal-Robertson,
smukk oppgave på fallrepet. Det er fremdeles tid til å innfri
avgi .sitt fullstendige vitne- fortalte meg at til og med den
prov under rettssaken mot norske. amba,ssade i London
rikspolitisjefordene fra 1 9 4 5 . '
Quisling i '1945, og ikke var skaffet tilveie et ~tort norsk
Det er SVENSKA DAGBLADET Isom i sin utgave for
istand til å finne en norsk flagg for receps]onen som
søndag 26. november forteller om denne oppsiktsvekkende '1 d _~
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MORGENPOSTEN
som ble utgJltt prIvat l 19;)1. nue, Trafalgar Square, Lon,
Hvem skulle tro om. denl kjenner han 1 sm bok P.0STE
ble faktisk bannlyst i norske don, 27. november.
kanskje ikke helt sy~patIs~e, RESTANTE. I den bek]enn~
bokhandler _ på samme måmen likevel temmeilig «ofor- han at han som løytnant l LIKVIDERINGEN
te som så meget annet «uibeDen eneste ibetingelse amarglige» figuren «Myglaren» den norske In:0tstan~sbeve«Det var en ganske enkel leili,g» nytt bevis senere _ bassaden satte var at det iki Jan Myrda'ls og Rune Has- gelsen (l) her l Svenge tok affæ1re på Valhallaviigen. Vi 00" kan fremdeles ikke skaf- ke skulle an'bringes mat eller
sene>rs omskrevne film, at han livet aven mann ved først hadde fått bestemt beskjed f;s for et norsk publikum, noe annet på flagget og at det
var en koldblodig . «likvida- å skyte ham. og derefter se~- om når vedkommende skulle trass iny interesse omkring skulle beihandles «with restør» av tyske naZIster? De ke kroppen l vannet ved So- komme ut av porten. Vi visste begivenhetene i 1940, spesielt peet as we love it». Denne
som så filmen husker ham der Miilarstrand. Mannen var hvorledes han så ut. Klokken blant stude>nter.
betingelse ble strengt oversom en ordflommende kard- da fortsatt i Nve.
var 11 om kvelden. Vi kjørte
Denne alvorlige mangel i holdt og flagget ble ærefullt
eremann, som delv,is ovandret
D~t ly~er som en 'ren. rø- fr~m bil~n. Vi tok haI?- igjen. norsk offentlig kjennskap til, p'lasert ved siden av de nasjo..
i sin hust,rus ledeband. .En verhlstone. Men bokens mn- KIkket tIl høyre og bl vens- den nære fortid er nu delvis I nale flaggene til England,
middelaldrende. her:e uten lede.nde
p~esentasjo~ av ~re,_ skjøt, steg ut, tok ham inn' beriktiget ved utgivelsen på ISkotland og Wales på et langt
eha'rme, med. lIt.en mtellek- Ohnsrte:-' Stromholm glør den Il bIlen. ~an levet f,remdeles. engelsk av «l was QuisHngs Ibord.
tuell skarpsmdlghet, men dramatiske hendelsen trover- Han sa mtet. øynene hans Seeretary» (Briton London), I
(Forts. side 2)
med en slags søvngjengerak- dig. Den gjengis også på en var helt ferdige. Vii diskuter.
,
tig følelse av hva som «slår skarpskåren,
prosateknisk te om vi skulle gi ham en
an» i sosialpolitisk sammen- meget virkningsfull måte. I kule til i bilen. Grunnen til
heng og derigjennom gjør ,vlirkeligheten har ikke Chris- at vi ikke gjO'rde det var at
karriere.
ter Stromholm skrevet bo- vi kunne få blod på våre egSjelden har en filmskue- ken. Han har snakket inn 62 ne bukser. Vi kjørte ned til
spiller - til og med en ren korte erindI'lingsbilde'r fra sitt Soder Miilarstrand. Vi bant
amatør - båret en meTe ef- eventyrlip'e liv på bånd. Teks- fast etpa>r stener og senket
fektiv maske. Christer St rom- ten er senere redigert av Tor ham ned i vannet. Da var
holm, han som spilte hoved- Ivan Odulf. Så kortfattet som klokken kvart på tolv.»
.
rollen som «Myglaren» e r dette er «kapitlet» om likviChrister Soderholm fo'rtelen hårdfør eventyrer. Det be- deringen:
ler også om hvorledes han
selv var nære på å bli likvidert en natt i sin bolig i Bastugatan. Han hadde nettopp
stått opp for å ta seg en plipe
eftersom han ikke kunne sove. Da kom en kulestrøm
tvers gjennom bordveggen
og ned i sengen - Nakkeskudd på Varmdon
Ved en annen anledning
hentet han og tre andre mot(Forts. s. 18)
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Fra,!kJin Knudsen sammen med Quisling i 1940
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SIDE 2

FOLK OG LAND

Franklin Knudsen

LØRDAG 16. DESEMBER 1967

22 år efter OLGA BJONER SO ÅR

Efterlankens kranke blekhe!?
I
forening» at legaliteten av
Omslaget til Knudsens bok det norske efterkrigsoppgjør

i form av vareleveranser av
norske jordbruks- og fiskeriDe er ikke så høye i hatten
prDdukte'r. Då uveret braut
var også i farvene til det fremdeles diskuteres meget lenger de gamle forsvarere
laus
ute i Europa i 1939, skinorske flagg og slik oppstod kiraftig i Norge.
av den politiske justis. Det er
pa
det
norske riksstyret Kvindet eta en sjelden visuell synAFTENPOSTEN (for 18. ikke bare Andenæs som er
nenes
Arbeidshjelp,
som
tese mellom holdningen til november) med høyesteretts- blitt skjelven i knærne.
skulde
setjast
inn
i
tilfelle
jøssing- og quisling-nord- advokat Albert Wieseners
«Kretsens» store lys Gunkrig. Olga Bjoner vart oppmennene.
lange innlegg «Lovens justis nar J a h n bl'e nylig internemnt til å ta seg av jordEfter en godt besøkt pres- - og seierherrens», var også vjuet i fjernsynet og liret av
bruksavdelinga.
Det vart sett
sekonferanse tidligere på da- fremlagt, og viste at norsk seg den gamle leksen om hvor
i gang kurse'r, der kvinner
gen samlet Knudsen og hans agitasjon for revisjon av ef- usigelig ubegavede alle tyssom melde seg til teneste,
bok omkring 100 gjester som terkrigs-sitra:ffeforfølgningen kerne i Norge va'r i hine harfekk
'Opplæring i moderne
ivrig kjøpte eksemplarer med mot NS-'medlemmer på ba- de dage. Det var vel bare hva
jordbruksarbeid,
m. a. trakKnudsens navnetrekk.
sis av anklage om «kollektiv en kunne vente av denne nortorkøyring.
Eit
godt
tiltak var
Britons formann, Mr. An- skyld» ikke bare er ensidig. ske begavelsen. Men det en
det, og så vel fru Bjoner som
thony Gittens, sa at det ikke
Det .ser således ut til at det kanskje ikke kunne ha ventet
I bondekvinnelaga hennar la
ville bli vanskelig å selge alle er oppnådd et nytt gjennom- var hva han sa om (:retts»sikkert mykje arbeid på løyde 3 000 eksempla'rer i første brudd når det gjelder å fri oppgjøret. For at ingen sbl
:
sing av denne oppgåva. Men
'Opplag eftersom han har et Quisling og hans meningsfel- heskylde oss for å fuske gjen!
då krigen verkeleg kom, sytr'Ofast postordreklientell og ler fra krigsUdens p'ropagan- gir vieÆter MORGENBLi\.nest det som alle ansvarleg.e
at han derfor overveier et distiske anklage Dm høyfor- DET:
vart gripen av panikk. Riksnytt opplag.
ræderi, en anklage som har
styret
rømte, Kronprinssesse
Det ble forklart at Knud- holdt seg så lenge i den en«I intervjuet med Steinar BrauMartha,
som formelt stod i
sen var fungerende britisk gelsktalende verden trass i
teset i TV rettet Gunnar Jahn
brodden
fotr Kvinnenes Arvicekonsul i Norge (som sin tyngden av mo1lbevis slikt som
meget sterk kr,itikk mot lands- . Det var ein gong først på
beidshjelp,
likeeins. Og heile
far, bestefar og oldefar) og at Knudsen og Hewins før han
svikoppgjøret. Han fremhevet 20-åra eg for første gong
«innsatsen»
fall i fisk. Berre
hans onkel, Gunnar ~nudsen, har fremlagrt på trykk uten
at han var den eneste av stats- såg namnet Olga Bjoner på
Olga
Bjoner
og nokre få andvar norsk statsminister - faktisk motsigelse på noe verådene i Gerhardsens samlings- trykk. Truleg var det i «Norre
heMt
hodet
klårt. Men inopplysninger som slike avi- sentlig punkt.
regjering, som gikk mot død~- ges Bondeblad». Men 'Omlag
gen
høyrde
på
dem.
ser som bl. a. Daily Telegraph
straff for krigsforbryterne.'
til same tid kunde ein 'Også
Kva var det så Olga Bjobrukte neste dag.
- Det var uunngåelig at en- finne namnet, sam an med biForleggerne gav også en LØNN SOM FORTJENT!
kelte, efter de fem krigsårene, letet av ei vakker kvinne mel- ner v i Ide med dette arbeidet sitt - , kva ånd var det
fortjent ære til Ralph HeDet er ikke mere enn fortil en viss grad var behersket av lom 30 og 40 år, også i «Nor- som dtreiv? Eg let henne sjølv
wins, hvis «Quisling - pro- tjent at jurister som gjorde
hatet. Det skulle man imidJer- ges Kvinder,» «Nationen», og
svare ved å sitere eit lite av-:
) phet without honour» for to en patriotisk innsats med å
tid ikke være. Hadde vi holdt ymse andre blad. Det var snitt frå det «Ord for dag'en»
år siden «for første gang vis- bringe «1ands's~,ik'Oppgjøret»
oss borte fra dødsdommer i nemleg i desse åra ho fotr al- som ho ·skreiv til Bygdefolte den norske statsminister i ihavn får sin belønning. De
landssvikoppgjøret, hadde vi gitt Viår tok til å arbeide for ski- kets dag i februar 1940:
et nytt lys», og sa at «til da fleste har jo fått det etterden oppvoksende ungdom en arv ping av bondekvinnelag i tilville ingen ha våget å snakke hvert, men fremdeles bør de
å ta vare på, sa han.»_
knyting til Norges Bondela,g.
denne tid, .d~ kreftene
eller skrive. til gunst for den kunne heve sin· lønn hosmyn- . . . . .
,Det første forsøk på å få er «I
sluppet løs i den mest memann hvis navn har føyet dig;hetene. Og det gjør de da . Og -hvem anneneilh direk- i gang.- eitbondekvinnelag, nino-sløse av alle kriger, komet vemmelig ord til verdens også _ hos vår borgerlige re- tør Christian Er l and sen var gjort i Spjelkavik på mer en uvilkå'rlig til å gjøre
ordbok».
gjering.
trer så frem på scenen i MOR- Sunnmøre alt i 1917.. Laget seg visse refleksjoner. En
Knudsen selv beskrev HeVi ser til vår store tilfreds- GENBLADET og uttaler seg sine oppgåver var nokså spør først og fremst: Hvordan
wins som «den største isbry- het at sJ'efen Ifor kriminalav- Dm Jahns uttalelser! Vi site- sterkt avgrensa, 'Og mest av kan slikt skj e? Hva er det
N·
h ar'h a'tt », og er- delingen ved Oslo politimes- rer f or t satt MORGENBLA - reint lokal karakter. Likevel
t er "orge
om feiler menneskene? At
klærte at «I was Quislings terembete Lars L' Abee-Lund DET:
var tiltaket eit uttrykk for verden er syk er det neppe
f
S eC're t ary» «ører
de tt e emne er konstituert som lagdom«_ A indirekte insinuere at en ein ide som smått om senn noen tvil om. Men hvomo1r
ytterligere frem i dagens lys». mer ved Eidsivating lagmann som dommer Erik Solem tok til å spire. I 1921 kom så er verden syk, hva er i veien
Daily Telegraph, som aldri man"'''rett fr.a 1. J'anuar av.
nd
l d'k
. r t
ar Skj'eberg bondekvinnelag, og
...,
u er an SSVI oppgjø e v visstnok same året Ytre Ho- med den? En kommer snart
ihar vært tilbøyelig til å re- Han vil huskes. som politi-drevet av hat, syn,eskkjegder vel bøl, Olga BJ' oner si bygd. Og til det resultat at kanskje ligvurdere Quisling, innrømmet inspektør ved Oslo politikamdrøyt. At det ute u en e (ut- • t k d t t'l • bl' f t '
ger årsaken gjemt i dette at
28. november at Knudsens mers Ilandssvikavdeling fra
hevet av oss) var hatet som førte ~a O I 1;25 l t~
I ar
~ sa- det ikke er jordens tjenere
bok var «provoc,a~ive» (utfor- juni 1945, hvor han gjorde en
til det oppgjør som fant sted ene.
. se . e orges on- som har sittet ved st)1iret i
drende) .
·
f u Il mn.
f k'
'L,'
Ddelag
stor og .b e t y d nlngs
eter
rtgen, er l'kke rliKJLlg.
erd f nedB'el kvmnelagsnemnd
f
landene. Det er ikke den
~l • a. und er s t ormen pa
o
f or betrakter Jeg
. Gunnar Jahns me. ru dJoner
Ralph Hewins var 'Også til- sats. Il.)
. som ormann.
d
hånd som styrer plogen, som
'
leIr,
' som
enne nemn
stede og boken hans var ogsa• Il e'b u·k onsent
rasJons
utta lel ser omkr'mg detet '~ema fDet varb ··dd
t
t 'a som
l' styrer folkenes skjebne. Det
..:k-'·kfanger f rem.
. d'Irek - ørst ar
u re nmgsl 1- er ikke de hyggende krefter
tilsalgs. Det er nu solgt 3000 mange l anuo:svl
som
meget uheldi g, SIer
f elb edk'
eksemplarer av den engelske de l es VI'1 h us k e me d grutør Ch"
muan Eld
r an sen l. en nene or on.e.Vlnnerørs
b . a, som er tatt i bruk i ledelsen.
·
O
'kk
l
d
M
bl
d
t
og
fekk
orgamsasJonsaI"
eldet Det er ikke den skapende ånd
bl
d
b
d
utgave og omkring 7 000 ek- ' 'an et ' eun rmg.
gle
samta e roe
orgen a e.»
.
. f t f
no..
C l
. Inn
l as t e l ormC"~
.
b
f angene, men ogsa• a d ve:
semplarer av den norske ut-are
«- Han lete
også efter mm
I 1924
Ol B'
f
som råder, men den som øder
gaven «Quisling - profet u:" kater og ledelse som kom l
meningen for hård dom over f
t
a a. ~ta tJoner or verdier, derfor kan slikt skje.
• • ds'
s ørre
ten ære» og omslaget tiJ den- asgar
relens vel..
de første tys kere som k
om' l
tI t ørsDe tgongt pa elt kt
t 'møl'
De som råder, er i første
,
M
d
t
'lsl
t
'
l
k
I
d
e
.
e
var
opp
a
en
ne bok t 'rødt, hvitt 'Og blått
e s or tI u nmg eser
Norge. En e te av em som var t
'k b'd b Ik . l b em rekke de som profiterer på
..JI-et y·tterll·gere kvel,dens vi også at Karl Henrik L o u s
engasJ'ert på felter som indu- s or og ~l ~I' e} s ~ l· on- verdier skapt av andre, ut~l\.
•
•
••
deorgamsasJonene Sl teneste.
«patriotiske» atmosfære.
er konstituert som ekstraorSttl, SOSIal utvlklmg osv. var på H
'st l d t
dt h ldt byttermentalitetens represen'd
.
.
o
o
O reI e an e run
Som Knudsen understreker dinær la'gdommer ved El Slmgen mate sa håpløse som Jahn
.
.
'. e
tanter sitter i høysetet.
•
t'
l
tt
f
l
'
f
'
1
1
d
'.1:
kt
E
fO'redrag,
skreIV
l
aVIsene,
i intervJ'uer savel som i bo- va mg agmannsre
ra. JaremstI er em, SIer Ulre ør r- 1 __ ' b
g
kk P
Samtidig som bondefolket
Sl\.l.elV rev o sna a er194
ken, så var Quisling i virke- nuar av. Fra .septemb er
5
1a,ndsen.»
sonl,eg med kvinner og menn må ta sikte på å sikre freden
ligheten «patriot» og «de vir- var han konstItuert som statsute i bygd og by. Fleire og i verden, må det være innstil(Forts. lide 3)
kelig skyldige menn i Norge advokat for landssviksa:ker
Og han bør vite det som fleire kvinnelag vart skipa,
var de POII'tl'kere som had·de for Oslo og Akershus og skaf- .leder und'er okkup'asJ''Onen av større og større arbei dsopp- # # # _ # #_ _# - - _
makten før krigen, som fet seg som sådan mange ven- d~n organisasjon a:r arb:i?s- gåver tok dei opp. Og Olga
manglet forutseenhet Ul å ner og beundrere.
g.1Vere som samarbeIdet sa m- Bjone'r var den drivande kraft
HJELP TIL INVALIDE
treffe forholdsregler mot inNU ska, sju tusen jaklar, tImt med den tyske okkupa- og den sjølvskrivne leiaren
FRONTKJEMPERE
vasjonen, og som flyktet fra norska folket damas!·
sj.onsmakt og holdt hjul'ene for det iheile.
Med dette nummer følger
landet for å etablere en «regaende.
Straks før krigen arbeidde en giroblankett fra Hjelpegje'ring» i England.»
GAS
kvinnelagsnemnda m. a. med organisasjonen for invalide
Utgaven for 25. november
av god og hårdfør stamKONTORENE I
spørsmålet om reising av fe- frontkjempere og fables efav FOLK OG LAND var 'Også
I
KlERSCHOWSGT.
rieheim
for bygdekvinner, dei terlatte. Vi ber våre lesere
me til sa gs.
utstill et, visende på 1. side
Ek
holdes stengt fra lørdag 23. hadde teke opp aI'lbeidet for om å huske på denne æreiSi artiklen «Høstsalg på «landss. anv.
desember og året ut. De åp- hjelp til utviklingsland (som gjeld nu før jul.
'
svrk» i savdinpakket Juristnes igjen onsdag 3. januar. sidan har vorte så moderne) ._ _ # # # _ # # # #_ _ _
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(Forts. fra lide 1.)
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FOLK OG LAND

LØRDAG 16. DESEMBER 1967

Olga Bjoner -

LAND

(Forts, fra side 2)

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON

let på forsvar, Så lenge krig
og ufred \råder, vil han ikke
legge landet åpent og vergeløst, Han vil ikke at den jord
han har ofret sitt liv, han og
uta'Hige generasjoner før
ham, at den skal legges for
krigsfot.»

Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

Alfred Dale:

Klokken har slått

I en mannsalder er vi blitt
Den ,siste som forsøkte å
trampet ned og tråkket over taI'e som en mann til Europa
av demokratene, vi har måt- var de Gaulle, Han talte til en
tet finne oss i behandlingen, ørken og fikk barnslige kariDemokraHene har solt seg i katurer til svar, Da forstod
glansen av sin ,seier over alle han at Europa var blitt en
mørkets makter, og demokra- masse i sig østover til det
Dette var ord som pei:ka ten har brisket seg som en Asia det engang i farne tider
Dette er siste nummer av FOLK OG LAND inneværende direkte fram mot den nasjo- kalkunsk hane over sin fO'r- forlot, Men stemmen til den'
,iU' og bladet med dets forgjengere har dermed fullendt sin nale samling som vi burde treffelighet,
siste europeer og general ly16. årgang. Det er ogsiå et slags lredaksjonelt jubileum siden havt, og som vi kanskje også
Våre hjemlige skolemester- der gjennom bulderet og natVI'Ide faOtt dersom ikkJ'e dei seminarister har skapt dog- ten! Ikke et eneste gramm av
den nuværende redaksJ'on fullender sin 10. årgang.
"
,
destruktive
kreftene, her heimet: Nazismen og kommunis- Frankrikes gull skal ofres på
En får vel nesten si at det er noe av et mirakel at avisen i me og ute i verda, hadde fått men er to a:len av samme gullkalvens alter,
denne avisdødens tid har kunnet holde det gående trass j manøvrert også vårt land inn stykke, Denne sannhet har de
Tidens fylde er inne, k10k• dette at så mange som burde være våre venner og lesere har i denne meiningslause kri- fremmimret i tyve år nå, der- ken har slått, I Roskilde by
latt seg kujonere av motstanderne til å vende oss ryggen. gen - , på den sida som dei ved ha'!" de viHet belaste oss stå'!" Amerikas president tilkalla «den rette,» Som om det ikke bare for nazismens mis- talt for krigsforbrytelse, alle
Når vi har kunnet klare dette, så skyldes det den store offer- skulde vera noko «trett» og gjerninger, men også for anklager ham, ingen forsvavilje og interesse som er vist aven forholdsvis liten krets av «rang» side i ein slik krig, kommunismens,
rer ham,
trofaste venner. Og vi må vel også ha lov til idet vi avslutter der «vondskapens åndehen
Men fredag den 19, novemredaksjonens tiende årgang å slå fast at vi har klart så noen- var slept laus på qegge sider ber skjedde det, London måtlunde å slå bro over mange motstridende interesser og levei'e av fronUina,
te verdiforringe sitt pund,
Resten av soga er kjend, Våre ihjemlige seminarister
en avis som både har kunnet aksepteres av de fleste og Fru Bjoner gjekk frå første fartener at de vil holde vår
Idet redaksjonen avsluttes
som også har vært aven kvalitet som de tidligere NS-folk stund inn far at det okkuper- krone verdi:liast - i tillit til får vi melding om at vår gamikke behøver å skamme seg over. De,t har naturligvis ikke te Norge måtte få eit lovleg, dollarens stabilitet. Men akk le venn og medaI'tbeider gjenalltid vært så lett. De tidligere NS-folk er jo nemlig akkurat nasjonalt riksstyre under og ve - dollaren er kommet nom en lang rekke år, fhv,
det motsatte av de kollektivmennesker propagandaen ville Quislings førarskap, Ho vart i ytterste fare, folk kommer sorenskriver Ottar H u u s e
førar for NSK, og ho redi- med sine doUars og krever avgikk ved døden på Farsund
gjøre dem til, de er utpregede individualister som det ikke gerte «Heim og ætt,» eit blad gull tilbake, Jeg spår at innen sykehus 23, november, 87 og
er godt å samle i en sekk. Og når det gjelder dette å skape som vår tids ungdom, og då året er omme er også dollaren et halvt år gammel, Våre leen1kvalitativ akseptabel avis, så har jo vanskeligheten v;ert spesielt dei unge kvinnene, V'erdiforringet, enten direkte sere vil huske ham fra en
sviktende økonomisk evne med derav følgende liten krets kunde havt uendeleg godt av eller indirekte ved at prisen rekke innlegg i bladet, dels
av medarbeidere.
'
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andret seg til en flokk åpenbart skyldbetyngede mennesker og annan artl~~el l «:ol~b o~ har ikke aktet på den, To l'ett.
som nu bare forsøker å forsvare de onde gjerninger de be- Land» ?g «FrI ug», <:r i o ganger har korstog utsatt døom at and~ enno er frIsk og den, det første var korstoget
gikk i rettens misbrukte navn. Diskusjonen i Juristforenin-17vande, ,Nar skal ho som ved mot preusseriet det andre
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Da vi henvendte oss til
mg ho har fortent, °
,idag en umulighet,
Hans S, Jacobsen like før reNå er det naturligvis ikke vår mening alene å ta æren
Eg sender
Men 'om na° Vesen,s
t
' " spørsmalet til
øk 0- daksjonen måtte avsluttes,
for den mentalitetsforandring som har skjedd. Dels gjør kvar em~klld av del mange, nomiske og politiske system fikk vi høre at det ennu ikke
jo tiden alltid sin virkning når det gjelder slike affekt- ~ange, l land og by, som går under, vil Vestens tradi- var kommet noe prosesskrift
kJenner henne og har samar- sJ' oner leve videre, vil} demo- fra advokat Blom på vegne
betonte affærer, og dels har Forbundets utrettelige
kraten hevde, Nei - etter av Sverre Løberg som svar på
virksomhet og dets mange publikasjoner og offentlige henkrigen har Veste'n 'brutt enstevningen, Blom og Løberg
og det kan kan !Skje ved at
vendelser gjort sitt. I det siste året bør en vel også gi en alle bladets lesere gjør sitt hver forbindelse med sin for- har søkt og fått utsettel'se tre
broderlig del av æren til den bok om Quisling som den nøy- ytterste for å øke lesekretsen. tid, fortiden er blitt historie, ganger med ,svaret.
trale britiske publisist Ralph Hewins sendte ut i sitt hjem- Idag er det iallfall ikke far- ikke liv lenger, Vesten er arland og til Hans S. Jacobsen som ordnet med den norske lig lenger å abonnere på veløst, arven er forødet, VesHEDEMS BOK
FOLK OG LAND. D e t er vel tens føde er grisematen, intet kommer først over nyttår
utgaven.
kanskje også mange av dem fadetrhus eksisterer,
Det har ikke lykkes for
Men litt blir det vel også igjen på FOLK OG LAND, ,som som hittil ikke har lest blaStore Bjørn forlag å få prost
iallfall opp gjennom årene har lagt frem materiale for frem- ,det regelme!Ssig som kunne beidd med henne i bondeor- Hedems bok «Quo vadis, Nortidens histories,krivning som det skal bli vanskelig å kOlPllle trenge det som en motvekt ganisasjonene, Og eg sendetr vegia? Rettens status og hisutenom,
mot all den kvalmende helte- det til dem som i dag sit i dei toriens dom» ut før jul. Men
dyrkelsen som fremdeles fin- styrande organ for Norges den kommer noenlunde snart
Og dette opplysningsarbeide er det da hensikten å fort- ner sted i presse, bøker og Bondekvinnelag, Når vil laget over nyttår, Boken etr en
sette i den utstrekni~g oppslutningen om bladet gjør det kringkasting, intensere og in- vedkjenne seg sitt opphav? sammenfatning av prost Hemulig. Vi mener selv at det er en uhyre viktig oppgave og tensere eftersom grunnlaget Kor lenge har de tenkt å kry- dems skrifter og artikler om
derfor ber vi da også på fallrepet av året våre venner og for hele «retts»oppgjøret pe for desse folka som gje- «retts»oppgjøret. Den vil
nomførte pøbeljustisen etter komme i billigutgave på sambort.
l esere om foris a tt ao s t øtt e.oss 1. d en u tstrek'
nmg d et er mul"19 smuldrer
dd
. . .
.O
g me
e tte ønsk er VI. d a krigen?
me måte som Hewinsboken,
og nmelIg. Det kan skje gjennom direkte økonomisk støtte, I våre lesere vel møtt i 1968!
Trygve Engen
og prisen blir kr, 10,-,

Et lite jubileum
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Et folk i forfall
Etter gjennomlesning av
partiprogrammer og etter å
ha opplevd valgkamper, sitter
man igjen med en beklemmende følelse av at Mammon og dansen rundt gullkalven er satt i høysetet.
Gjennomgangsmelodien
er
høyere levestandard, bedre
og flere boliger, full sysselsetting etc. I og for seg ikke
så ille, men det er ikke nok.
Burde ikke være det. Man
minnes sentensen om at menalene, hvilket jeg tror har
gyldighet også i vår stressede
og teknifiserte verden. Etter
min mening mangler det ideelle aspekt for de fleste partiers vedkommend~, de haT

{{Opplysende» innledning
I{<Mein
Kampf»

###,####,#######~######~##~#~#########ø#########4

\

i
!

FOR U.NGDOMMEN
Red.: Hallvard H. PtUUlCM
Men nye slekter fødes! der korp og daude gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og borni spring på tun att og tindrar i sol
og nye bjørker syng sin song kring buset.

I
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på mange felter, samfunnet
prostitueres. For å 'snu utviklingen kreves det en gjennomgri:pende mentalitetsforand'ring, muligens kan løsningen være å skape en folkebevegelse byggende på et radikalt program, som bør inkor'porere en ny nasjonalisme
(i ordets beste betydning) basert på vår nasjonale kulturarv og egena'rt. Dette betyr
selvfølgelig ikke at man ikke
skal stå åpen overfor de beste impulser fra utenverdenen. I alle fall, hvts vi ikke
tar vår situasjon opp til VUl'dering og søker å gjøre noe
ved den, frykter jeg for at
Oswald Sp englers profetier i
«Untergang des Abendlandes» vil gå i opprfyllelse.
R.A.
{(Nå går det godt»

For kort tid siden vant to
negre valget på borgermesterst~llingen i to viktige im:iustrisentra i USA. De'rmed er
det avgjort at også negrene
i USA forsøker å tilkjempe
seg politiske ben å gnage på.
Saken er den at mekaniseringen i jordbruket i sydstatene har medført stor aTbeidsledighet for jordarbeiderne, og derfor flytter de
mot nord for å skaffe seg arbeitd. Som bekjent er negrene
ikke særlig begeistret for å
tjene sitt brød i sitt ansikts
sved. Hovedsaken for dem er
å få seg en bil å kjøre rundt
i, ellers er det ikke så nøye.
Sett på bakgrunn av den
ytterliggående organisasjonen «Black Powe'rs» program, er utviklingen i USA
skremmende. Hvis nå de nyvalgte borgermestere går inn
for aktivt å ~støtte negrene i
kampen om herredømmet i
USA, kan man vente blodige
opptøyer.
Resultatet
av
maktkampen mellom hvit og
neger, kampen for å være
ener ikke være for den hvite
manns kultur, kan bli avgjort
innen kort tid.

SE HER
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P.
De lar seg ta ved nesen!

«Kjære deg, jeg tror ikke dette er noe intellektuelt ter.» (Punch)

I «Der Spiegel» opplyses
det at ungdommen i Bundestyskland representerer en
kjønekraft nå ca. 24 milliarder mark årlig. Og bransjene
vet å utnytte dette. I hver
eneste større byer det opprettet «Twen Shops», der det
spekuletres i praktisk ta[t alt
de er studen- som er «uop» for ungdommen,
klær, kosmetika, plater etc.

til

Adolf
Hitlers
«Mein
Kampf» har som kjent kommet ut i flere opplag på et
dansk forlag. Men dette kunne «selvfølgelig» ikke skje
uten at en eller annen «'lærd»
måtte komme med en «opplysende» innledning. Det ville
vel være «fa'rlig» å publisere
dette verket uten et eller anUngdommen biter på. Hvor net innledende :skittord!
skal det ende?
Innlederen, en dansk professor, omtaler verket som «et
Demokrati i praksis
makværk, der udmærker sig
ved en smagløs svulstig stil.»
I 1964 ble det lagt frem en De'retter følger en nokså farinnstilling om støtte til ung- geløsforklaring med gjentatdommens videregående ut- te angrep på Hitler. Som et
dan~else. Et~ og et. ha~v: års sluttord skriver profes:soren:
ar?eIderparhstyre gl~k, m~et
«Dersom fordybelse i dens
s~Jedde. 1~65, borgerlIg regJe- barbariske og makabre idermg, s~a~lg utsagn. om at en verden bidrager til den agtP70PosIsJon var lIke rundt pågivenhed" som 1920erne og
hjørnet. Men der var tyde- 30erne forsømte, har den ikke
ligvis mange hjørner, for in- alene utvidet læsernes hisgenting hendte før i høst. En toriske forståelse, men også
uke ~ø.r valget fikk <:den store hans og hendes politiske
~oahsJon» de~ tvdehg ~ravelt, skarpsind over for lignende
Idet en st?rhngsmeldmg bJ.e 'skrifter og politiske syste's7 ndt ut lste?enfO'f ~roposl- mer».
sJonen. Meldmgens mnhold,
Den meget vellykte hetsen
sett f1ra studentenes syns- mot verdens nasjonalsosialispunkt, var blandet kost. Det ter, har såmen ennå ikke blitt
essensielle var at behovsnrøv- avlivet. At verdens folk kan
ningen skulle opprettholdes, leve på bedrag og løgn er
til de fleste studenters store for meg umulig å fatte. Den
ergrelse.
ensidighet og den dum het
Det faktum at myndighete- 'som man gang på gang legger
ne i løpet av snart fire år fo'I' dagen, er i sannhetens
ikke har fIlaktet å p'restere navn uforståelig. Men det er
mer enn en stortingsmelding jo et ordtak som sier at mot
i en for studentene så viktig dumhet finnes der intet våsak, sier noe om demokrat:et pen og det kan vel være mye
i praksis. Og det finnes ikke sant i det.
å rent få slike trenerte saker,
Som et apropos til «demomen hva annet er å vente med kratens» innledning i «Mein
demokrati og bV'råkrati i Kampf»: Kunne det ikke væskjønn forening.
re en ide å la en mann fra
Derfor etterlm;er je rf hand-I NS .skrive en aldri så liten
lekraftige faglige instanser, innledning i Sverre Lø-bergs
med utstrakt myndighet til å bok. Dette er jo tross alt også
ta avgjørelser under ansvar. en selvbiografi med politiske
Muligens vil en slik o'rdning svnspunkter, for' jeg lurer
fremtvinge seg selv, og så- sann.elig på om Løberg hadde
ledes sjalte ut forhåpentlig- vært i stand til å skrive en
vis mye av papirmøllen or<' ør- bok uten de «fordømte naziskesløse stortingsdiskusjoner. Itenes» hjelp?
Samfunnet har i lengden ikke
Gymnasiast
råd til at viktige saker ofte
treneres ~å denne måten, ~.o-.o-~.o-.o-~
men det spiller jo mindre
'r.ol~le for våre kjære partipolItlkere,
som
krampaktig
STUDENTER OG SKOklynger se- til taburettene. LEUNGDOM får Folk og
Det ville være en oppgave
for nasjonalbevisst ungdom å Land for halv pris.
rydde opp i dette, en av de
Gjør det kjent videre!
mange (
'1' for dem som
vil et bedre Norge.
R.A.

O

med få unntagelser utviklet
seg til matstreverske partier
som skrupuløst kjøper det
norske folk ved stadig å tilby det «bedre»- og flere «hvsforn~denheter». F?lkets kå'rn~ ~ar selv. foran l denne utvIklmg, hVIlket betyr at de
ligger under for (etisk) dumhet og materialisme. Resultat~t er blitt a~ det som ?et
dreter seg om l dag er kjøp
og salg, k'roner og øre. Man
går på akkord med de heUigste prinsipper, de sunne og
~amle b~y~es ned. Dette er
I~ke spesIfIkt for Norge, ;man
fInner ~et .sa:nme bi1d~ i såvel ~a~ltahshske som l kommumshske stater. Og ve den
som prøver å ta kampen opp
mot denne utvikling, han blir
stemplet som reaksjonær eller det som ,:erre er.
.
I helene pa denne utglIdning følger unnfa~len.het og
dekadanse pa forskjelhge feIt~r. ~an kan nevne narkotl~amtsbr~k og. porn.0bølge.
Nar det g]e1der dIsse tmg ligger vel hensikten kla'r i dagen: Her er det også simpel
vinning som ligger bak, sel v
om det skjer gjennom andres
fornedrelse og menneskelige
ruin. Likeledes kan man muligens snakke om dekadanse
innen kunst og litteratur.
Personlig blir jeg fylt av
vemmelse ved mange av de
amo'rfe produkter på en moderne kunstutstilling, en oppfatning som jeg tror deles av
flertallet innen det norske
folk. Hvorlfor ikke forsøke, til
en viss grad, å bygge på det
tradisjonelle, på noe av det
vår egen kulturarv kan tilby?
Men det er vel «unasjonalt».
Jeg våger da, på bakgrunn
av denne springende beretning, å fremsette følgende:
Det finner sted en oppløsning

SN

Hva med Norge?
«Revisjon» melder at i Danmark er det nedsatt et arbeidsutvalg som skal finne
frem til og kjøpe et område
hvor danske frivillige som
falt på østfronten skal få sitt
minnesmerke.
Mer enn halvparten av de
over 7 000 dansker som deltok på tysk side under krigen, falt iflg. bladet, i kampen mot bolsjevismen og for
det de trodde på. Disse skal
nå få sitt samlede æresminnesmerke, hvor også den enkeltes efterlatte kan finne
plass til minnestener eller
tavler med navn på de falne.
Også et ikke ubetydelig antall nordmenn falt på østfronten men intet har blitt
gjort f~r å ære disse soldaters store innsats i kampen
for retten til å leve i et fritt
land. I stedet for å ære dem
som æres bør ble der reist
en statue i Vika aven som
kanskje bidro mest til å bane
vei for bolsjevismen i Europa, både under og efter krigen. Dette er en skjensel for
vår nasjon.
Våre falne soldater på østfronten burde nå få sitt ærcsminnesmerke for sin store
innsats, i likhet med sine
kamerater i Danmark. De falnes kamerater og efterlatte
burde nå gå i gang med å vise sine kampfeller en siste
ære som er dem verdig. Det
synes vi unge iallfall.
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Gledelig jul! -
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Hans Egede Nissen:

DROMMEN
A jul med din glede og
barnlige lyst, vi hilser deg
alle velkommen. Slik synger
vi en kjent og kjær gammel
julesalme når vi feiær lysenes fest i de norske hjem med
det tente juletre i stuen. For
når det er Jul, da tenner moder alle lys så ingen krok
er mørk, som vi synger i den
norske Julehymne par ex ellanse: Jeg er så glad hver
julekveld. Det er i det hele
tatt en lys og optimistisk tone
i alle de kjære sanger og
hymner som gir et så fulltonende uttrykk for noe av
det vi aller mest trenger i
mørketiden, nemlig glede og
fred.

dre enn festen til minne om
vår Frelsers fødsel og komme
til vår jord.
TuseneT av år før den
kristne tidsregning, ble jul0.n
feir,et av våre nordiske forfedre, som uten den moderlle
sivilisasjon, var nærmere
knyttet til naturens lovmessige svingninger :fra vår til
sommer, fra høst til vinter,
fra den årstid hvor «netter er
ljose som dag ar» , til mørketidens claire-obscure.
Og mørketiden var full av
uhygge, av vetter og underjordiske, som måtte manes
vekk. Derfor ble de store juleblot feiret av våre forfedre.
Og det er denne årtusen gamle ritus vi i vi'rkeligheten følger den dag i dag, den er lagret i vår underbevissthet som
en fast bestanddel av vårt
sjeleliv og følger årets eO'en
10vmesSiige rytme. Det er som
den kjente engelske historiker A. J. P. Taylo'r sier i sitt
verk om den totale krig
1939-1945: Når mennes~ene
forsøker å skue inn i fremtiden, ser de fortiden. Myten
er en integrerende del av de-I Da Olav ville vite hva livssyn for der å få hvile og ro i vår
res eksistensielle jeg. De mer de eiet, svarte de at de tirodde sjel. Ingen har noensinne anenn mange bærer drømmen på sin egen «mMt og megin» , gret på denne ferd til Bethlei sitt hjerte om en fremtid. sin egen makt og styrke. De hem ,sammen med hyrdene
hvor rett og rettferdighet, var for så vidt religiøse av fra beitene. rundt byen .for
sannhet og kjærlighet skal. annen grad. Det er mange hvem
umversets
mus~kk
rå.de, hvor retten skal .føres ! slike hvileløse i blant oss, de klang dem j,møte: aldri forfrem til seier og fred og glede virrer om oss som møll mot stummer tonen fra himmelen
herske. Vi finner denne 'tro lyset. Vi kan kalle dem skinn- i sjelens glade pilegrimssang.
blant våre asadyrkende for- ateister, fordi de sier at de Synes Du ikke Du hører den
fedre hvor vi leseil' at en fjern nekter Gud og ikke tror pa Du også, når Du gålr rundt
fortids lyse forhold en gang ham, men på noe ganske an- julegranen i barnas sang med
skal vende tilbake.
net.
de tente lys og høyt i toppen
Det har vært sunget en så
Måtte Gud i sin nåde vekke den blanke stjerne? Og under
vakker sang i svensk radio de slumrende krefter i vår granens grønne grene ser Du
om denne drøm:
underbevissthet så vi søker gavene bugne. Er ikke den
I natt jag dromde nogot hen til det lille barns krybbe
(Forts. s. 22)
som jag aldrig dromd forut,
jag dtromde det var fred på
jord och alla krig var slut.
Så blir spørsmålet om hvem
kan omskape hjertene og sinnene, som kan mildne rovdyrnaturen slik at ulven og
~
lammet gresser - beiter side
om side og kanøner og tanks
196~
bHr omstøpt til harv og plog.
La meg få svare med Jesu
I vinterens store øde
disippel Peter, da Jesus spurtennes de tusen kjerter
te ham og de andre følgeog mot et nyfødt barn
svenner om hvem folk mente
at han var og hva de selv
åpnes de stengte hjerter
mente: Du er Messias, den levende Guds sønn, var det svaMinnes vi barndomstiden?
~
ret Peter ga. Og millioner av
.~
mennesker svarer slik i dag
Er det minner som strømmer?
~
også. Nå i forventningens tid
- barndommens julekveld,
- adventen - blir våre tanglemte lengsler og drømmer
ker særlig samlet om Jesu
komme til en verden som med
Lever den ennu troen?
kirkefaderen Augustin sier:
Min sjel er urolig og finner
Møter vi nu oss selv?
ikke hvile uten i Deg o Gud. ):t
Eier vi ennu i hjertet
Så mange fysisk og psykisk ~):t
stjernehimmelens hvelv?
sterke menn har i en viss
periode av sitt fremstormende
Kai Normann
liv sagt med Afrafaste og
hans bror, som ved Suul i
Vær dalen kom til kong Olav
og ville være kongens menn. .JUtJt.JUtJtJUUtFJUt.J:ZAJUUUUUUUUUUUUUUUUtAA;U:U:UU:O:U:UU:A..PJt
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en åpen vei for mennesket inn
til Ham selv. Som skrevet
står: Se, jeg har satt foran
Deg en åpen dør og ingen skal
lukke den til. I bilder og symboler, i mytens form oppleveT da det menneske, Du og
jeg, som ikke er fremmedgj ort for religionens faktiske
og reale eksistens og virkelighet uavhengig av vår egen
makt og vilje, vi opplever
Gud, som sa: Bli lys! Så får
vi lys fra lysenes far, et lys
for vå'r fot, en lykte for vår
sti. Og så vanskelig livskampen er for folk flest trenger vi sårt denne kontakt med
de åndelige og spirituelle
krefter i tilværet. Det forstår vi kanskje best når vi
Disse sanger og salmer har møteT medmennesker fra den
en egen makt over vårt sinn, ensomme masse, eksistenser
for her er toner og ordet om uten Gud og uten håp i verham som i krybben lå, smel~ den. Vi har her for oss en
tet sammen i en høyere en- ulykkelig type mennesker
het og blir en katalysator for for hvem myten int~t av vernoe som skjer i sjelens dunk- di lenger har, de har intet
le dyp, i det ubevisste, i fast livssyn, men virreT om
drømmenes mangslungne og som en seilslitt båt i storm
mysteriøse verden. Selvfølge- på et endeløst hav hvor Gud
lig er ordet det altoverragen- er fortrengt. Det verste for
de i dette eiendommelige disse mennesker er at de neksamspill i sjeLens irrganger. ter faktum. For ktristendomFor som allerede Paulus og men, vår tro, er grunnlagt av
andre store religiøse tenkere Jesus Kristus og han er en
har sagt det: Troen kommer historisk personlighet. Vi har
ved fO'rkynnelsen og forkyn- sagaen om hans komme til
neIse er det levende ord, ja verden, vi har myten om hans
ørdet er som Johannes eva.n~ liv og vandring til han ble
gelium maktfullt sier det i korsfestet og oppsto på den
første kapitel: Ordet er i fra tredje dag. Og så meget er
begynnelsen, ordet var Gud, klart, at mysteriet med Frelog med Jesus Guds sønns seren lar seg ikke avvise med
k?mme til verde~, ble ordet at det er en fabel. Nei, vi har
kjød og bodde l blant oss. realiteter her, ingen konJohan Wolfgang Goethe. har st'ruksjon. Mystikken i religitolket Johannes evangelIums lonen er en livsmakt som ikke
s~jøn~e n:yte på en vidunder- lar seg rydde ut. Og godt er
hg mate l Faust: I begynnel- det.
sen var ordet, i begynnelsen
Sterkest i bildet står her
var tanker og meninger, i Jesu fødsels feiring i julen og
begynnelsen var kraften, og i forsoningens under ved korsbegynnelsen var gjerningen. festing og oppstandelse. Vi
Ordet myte er brukt om en har her å gjøre med krefter
hel~ig saga. A y smertelig er~ i menneskets mysteriøse sj efarmg vet VI at det ogsa leliv i underbevissthetens 70
fi!'nes falske myter. Gl:ld har tusen favners dyp. I og for
pa denne underfulle VIS lagt seg er jo julefesten langt el-
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Bladet· «Farmand» siterer ,innstille
fiendtlighetene».
mot Gestaposjef Reinhard 2Q. gens taler i sine radioapparajuni 1967, s. 14.
' ter, og der foreligger dommer
21. oktober 1967 under denne (Svenska Aktstycken 1947 s.
overskrift en omtale i «Eco- 302 og dok 309). Norges
Da dødsdommen over Haa- hvor retten godtar at tiltalte
nomisb> av den overflod av krigsinnstillinO' var således'
land i Lagmannsretten ble hørte ta:lene og regnet krigen
papirdefinisjoner og over- tredobbelt men ble av norsk
godtatt av Høyestetrett 9. aug. av:sluttet, slik også alle avi1945, ble den begrunnet med ser skrev i 1940, men alllikeenskomster om men nes - regi erin" fra London etter.
k e r ett i g het er, som ky- flukt fra Norge og sine plikat det bare forelå delvis ka- vel fikk slike N. S. dom på
pitulasjon, bare for landtrop- 10 år og økonomisk ruin.
ni sk skyves tilside så vi u- ter der ikke resoektert, mens
pene, men at he~e landet var
Det er utrolig at ikke noen
bønnhørlig vender tilbake til de andre tusk-okkuperte land
okkupert. Av det kan ikke av de 18 dommere i Haaiandbarbatriet. «Economisb> opp- overholdt Haagkonvensjonens
trekkes muligheten av krigs- saken bragte krigsopphøret i
fordrer til kritikk
forpliktelser.
fortsettelse. Det ble dog gjort juni 1940 på bane. I hvert fall
Norge har også vært utNorsk eksilregjering ga seg
satt for veldig kritikk fra ut- også selv lovgivningsrett ved Terje Wold hadde plikt til a si ifra av Lagmannsretten i døds- pliktet de alle å Kjenne Grl.
dommen (RM.B. nr. 2., s.9) § 25, som bestemmetr at Konlandet, men der er :fra norsk å forfuske Stortingets beotrdside ikke tatt spor av hen- ring i Elverum 9. april 1940 så i hvert fall den exile jus- under påberopeIse av krig fra gen «har høyeste Befaling
syn til det. Kritikken gjelder om å respektere Grl. § .17, tisminister Terje Wold burde England til 8. mai 1945. Og over Rigets Land- og Søhva vi i Norge benevner et, slik at det istedet ble hevdet forstått at Kongen hadde rett Høyesterett godtok det.
magt», men at de «maa aldrig,
Begge domstoler lot seg le- uden Storthinge'bs Samtykke,
re t t s opogjør, men som den å foreligge overfør-sel til re- og at anordningene . måtte
verdenskjente britiske «ln- gjeringen av Stortingets lov- innstilles. Wold hadde jo også de av ønsketenkning, ikke av bruges udenfor Rigets Grænternational Law», første ut- givningsenerett iflg. Grl. § vært med på «å innstille fi- lov og rett, som man kan kre- ser». Og nesten enhver miligave av Oppenheim, bind Il, 49: «Folket udøver den lov- endtlighetene» Han hadde ve, især før dødsdom. Eksirl- tær, helst Ruge selv, burde
(1906'- s. 242, og gjentatt i se- givende Magt ved Storthin- dessuten selv deltatt i debat- regjeringen hadde, hemmelig- vært forlangt innkalt som vitnetre 6 utgaver, betrakter som geb>. Forfalskerne gikk ut fra ten på Elverum 9. april 1940. holdt sin tredobbelte ktrigs- ne. De visste at kapitulasjointernasjonale forbryteLser, at referatene fra Elverum Jfr. Dok nr. 2 (1945) s. 751. s1utt. Der var imidlertid 11 nen va'r fullstendig og - som
Hvordan kunn~ han da ha dommere i Høyesterett, hele offiserer - kjente de Grl. §
og som av prost Hedem i en alle var oopbtrent, men i 1945
artikkel i «Farmand» 14. mai fikk Stortinget et privat opp- glemt hovedsaken om Grl. § retten, fordi man stod foran 25 og at Stortingets samtykke
1966 om Haalandsaken i Høyikke forelå. esterett 9. august 1945 karakHøyesterett fortsatte imidlertid med å godkjenne dødsteriseres slik: «JustLsmordenes epoke ble innledet i rettsstraffer og titusener andre
staten N otrge og dommerne
ugyldige og grusomme dombrøt forpliktelsene etter demerr i inkompetente lagA.v advokat Sverre Delliksen
res dommered».
mannsretter uten jury, Norsk straffelov gjør § 14 .........., ...., ....., ....,.........".....
_ ...." .., ....."...........................
_ .......................................
_ .........................._........,,_,............., ...._.........,........,_,..........................................
_ .........._................................
_ ........................................ 'Som utenom juridiske argui folkeretten til en integrementer
etter juridisk
rende og favorisert del av
sprogbruk
regnes
for justisloven, foran andre bestem- bevart referat. Det ble god- 17 allerede 3. juli 1940? På den første sivile dødsdom si- mord. Dette tilttross for at
meIser. Den britiske «Inter- tatt av Stortingets samtlige mindre enn 3 måneder? Og de den opphevelisen av dødsdom- Ruges «Krigens Dagbok» utnational Law» er nettopp 6 presidenter, og den såkalte andre regjeringsmedlemmer? mer ved straffeloven 22. mai kom i 1946 med bind I om
folkeretten. Det den betrak- «Elverumsfullmakt» erklær- De fortsatte i hvert fall med 1902. Den illegale lagmanns- både fullstendig kapitwlasjon
ter som forbrytelse kan der- tes 7. august 1945 i Doku- den falske og jUl'i~disk uten- rett uten jury hadde 7 dom- (overgivelse) og våpenstillfor ikke være identisk med ment 5 (1945) for aldri å ha kelige transport til regjetrin- metre, tilsammen i alt 18 dom- stand (overalt. qåde iflg.. Arretten. Det hetetr i 1. L. s. 242: eksistert.
gen aven konstitusjonell mo- m~re,lnp"t;;n i,. de to dom"stoler tikeI370g avtal'eilS' punkt l
«En hvilkensomhelst handDoku~entnr. 2 (1945) er nopollstillings l~vgiVningsrett. dissentert~ i dette grunnleg- for pågående verdenskrigs
[ing imot en kapiulasjon vil- en rekonstruksjon av for- Således forandret de 3. okt. gende spørsmål om krig fra varighet).
le bety (<<constitute») en in- handlingene på Hamar og El- 1941 strfl. § 86 og andre straf- utlandet. I 1940 hadde imidOg hvordan kunne domternasjonal forbrytelse (<<del- verum. S. 749 finner man pre- felovs paragrafer til å omfatte lertid Kong Haakon 26. aug. merne - alle sammen - væinquency») hv,is den ble be- sl'dent C . J . Hambros Ul'mot- dødsstraff, ukJ'ent i straffe- 1940 - som nevnt foran - re uvitende om skriftvekslen
ordret aven krigførende re- sagte uttalelse: «Stortinget loven. Det mest halsbrekken- forfektet okkupasjonsplikter, mellom Kong Haakon og amgjering, og en krigsforbrytel- bekrefter alene ved sin be- de var vel anordning av 22. petoegnet okkupantene so~ ba'ssadør
Coillier?
Collier
se hvis den etr utøvet uten slutning den generelle ad- januar 1942 om at § 86 også «navætrende makthavere» l skrev 20 aug. 1946 for den
slik beordring». Om våpen- gang til å gi provisoriske an- omfattet medlemskap i det Norge og beordret «ro og or- 'britiske regjering en «takk til
stillstand læres det samme. ordninger som Regjeringen tidligere godkjente og for- de~». Og. da mord og. sa~o- de norske borgere som frivilNorge hadde gått med på har i den tid da Stortinget svarsivrige politiske parti tasJe f~a Illegaie organilsas~o- lig deltok i de britiske krigsbåde våpenstillstand og kapi- ikke er samlet». Dermed me- «Nasjonal Samling» som «Bi- ner all:kevel ble de ulovlIge anstrengelser».
(Det viHe
tulasjon. Iflg. Artikkcl 35 i nes Grl. § 17, som gir Kon- stand til Fienden» under en anordnm~e~s f~lge, sa Kong vært å fornærme Norge om
Haagkonvensjonens
land- gen slik rett, i~ke !regjeringen krig hvori NO'rge deltar, eller Haakon l sm J~l~tale bil. a.: også Norge som 'stat hadde
krigsreglement, Norsk Lov- a!ene. A~ordnmgene k~n ~og med sådan krig for øye». For «Det som kam:,kJe smerter deltatt, for da hadde de norstidende 1910 s. 498 betur «Ikke strIde mot ~onsbh~tlO- det var jo ingen «Fiende» og meg mest av 'alt, .er den u~ ke deltatt i norske strids.
. '«overgIveLse»
.'
nen og de af Storthmget
glvne l'ngen krl'gsdel+'agelse
men v~~ned~ borger~ng, som na krefter eller vært desertører).
kaOltulas10n
Ol!
. •
' .
Il
. ,
'tt'"gh
t
f
~lt
Love».
Og
«De
gJælde
prOVIokkupant
og
okkupasjon,
'som 'Jagar hjemme l Norge. Det Kongen svarte 6. oktobetr 1946
s k a l h oIdes'kk
samVl
l e st'll
Ul.
• k t'l
'
l 37'
SOrIS
'l
næste Storth'mg». l'flg. A rt. 43. b etyr «atgJenJar 24. desember 1940. (~om- med samme ord som amba!sA t
Ett
er
r leln
n s l de
er D e t bl'lr +:~
14'
. 1945 . D e t oprett e og Sl'k re» ord en og l'IV, nerfeldt s. 40). Borgerkn rr .er sadøren skrev og konkludervåpenstil1stand
«overalt
Wå.
. ' JUnI
krigførende staters krigsooe- respekterte Ikke d~mm~rne. noe også Kongen påbød 26. let motsatte aven statskng. te med «at mine landsmenn
rasjoner.» General Ruge var De skal f;emdeles gJeld~.
august 1940.
vrange N. S. folk hørte Kon- deltok i de britiske krigsannorsk øverstkommanderende,
Det ma etter fotra~staendeRuge skriver i «Krigens
strengelser så langt det var
O" fikk 7. juni 1940 ordre av ~ær~ Mart at Norge Ikke var Dagbok», I (1946), s. 410: «9.
mulig». Nemlig !Som frivillige,
Kongen og tregjeringen til «å l k 71g. med ~yskland og. at juni kapitulerte jeg med de
da Norges krig og fiendtligregJermgen rngen 10vglV- gjenværende norske stridshet mot Tyskland vatr opphørt
ningsrett hadde da de alle- krefter». S. 411: «VåpenstiHog krig utenfor «Rigets Grænrede fra 3. juli 1940 utferdi- standen er trådt i kraft den
ser» var forbudt i Grl. § 25
get anordningetr om straffe- 11. juni 1940». S. 421 gir Ruog norsk kriJrsmakt demobili:-lovendring «under den nåvæ- ge 9. juni «i et hærtatt land»
sert 6. juni 194'0. Skriftveksrende krigstilstand». Kong en advarsel, «Gjør ikke noe
len er således det offisielle
Haakon opponerte 26. august uoverlagt som kan gi erobrenorsk-britiske dementi av
194'0, beordret «ro og orden» ren påskudd til represalier».
Norges krigsdeltagelse fra
og hyldet AdminiJstrasjonsråOg 25. juni 194'0 holdt stats. England og i det hele under
det for «å stå som mellom- minister NygaardsvoLd en taannen verdenskrig (etter Norledd mellom de nåværende le i kringkastningen om bl. a.:
ges selvstendige krigs avmakthavere og befolkningen «krigen som varte to inåneslutning 7. juni 194.0).
i Norge». Jfr. Sommerfelts der» og «Norge beseiret».
«Kong Haakon VII Taler»
Man burde herav forstå
(1947) s. 38. Kongen var før
Under en tysk prosess i
utlandets kritikk. Men da
1905 britisk offiser og kjente Baden-Baden opplyste det
skriftveklslen ble ordrett ofnok «International Law». norske Justisdepartement på
fentliggjort i alle norske aviTrygve Lie satt pa kapitulasjonsav- Kongens lære var i overens- provokasjon at krigen var
ser, eksempelvis i Aftenpostalene og okkupasjonsavtalen hele stemmeIse med Haagregl. Ar- opphørt 7. juni 1940, iflg.
r.avvaJ'u Lange la den ende- ten 20. sept. 1946 kjente domsin ministertid
lig fram i 1948
(Forts. s. 19)
tikel 43 (Lovt. 1910 s. 500), Aftenpostens referat av saken
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Da Etntny Goring Dløtte Hitle.r første gang
Og litt av hvert annet fra hennes nylig utkomne bok
Emmy G6ring: An der Seite
memes Mannes. Verlag K. W.
Schiitz, G6ttingen. BOKTJEnesten, kr. 45,- innbundet.

at dere er ansatt ved det tvske
nasjona'lteater. Jeg ville bli
dødsens ulykkelig hvis jeg
skulle fordrive dere. Bli og
og gjør meg den glede sammen med Delres venninne å
fortelle meg noe om teatret.
De kunne ikke gjøre meg en
større _glede.»

benyttes forøvrig på forskjellige scener. En formfuUendt
efterdikting!» - Jeg beklaget at jeg ennu ikke kjente
denne oversettelse, vi spilte
i Weimar utformingen ved
Lange. Så begynte Hitler å
snakke om «Feer Gynb>-musikken: «Edva['d Griegs musikk anså han forøvrig som
den vakreste skuespillmusikk
som overhodet fantes. Grieg
har her oppnådd en vidunderlig overensstemmelse mellom
den norske natur og de dikterlviske hendelser.» Efter en
stund: «Hvor gjerne ville ieg
ikke se Dem i rollen som Solveigl»

O

Vi har tidHgere nevnt at
fru Emmy Garing har skrevet en bok om sin mann, «An
der Seite meines Mannes».
Boken foreligger nu i handelen og byr på meget interesVi lot oss overtale og ble
sant lesestoff. Det er i det heennu en stund. Adolf Hitler
le
tatt
beundringsverdig
gjorde det ~ett for oss å komhvorledes fruene til de tyske
me i samtale. Han spurte efledere fra Det tredje Rikes
ter mange enkeltheter ved
tid modig tretr frem til for\Veimaretr Theatret, som han
svar av sine henrettede eller
i løpet av de forgangne år offengslede menn. Vi nevner
te hadde besøkt, og fOTtalte
bl. a. fru Ribbentrop og fru
om sine inntrykksfulle oppHess.
leveIser i Weimars opera og
Emmy Garing, født Sonneteater. Hans tilbøyelighet for
Naturligvis gledet det meg
mann, var før sitt ekteskap
opera og konserter valT gans- spesielt at Hitler hadde "å
med Hermann Garing en
ke åpenbart større enn hans sterk tilknytning nettopp til
kjent skuespilletrinne, kny.ttet
interesse for skuespill. Men dette drama. Samtalen ble nu
til Nasjonalteatret i Weimar,
de inntrykk han som ung stadig livligere. - Ennu manblant annet'mens H. S. Ziegr.rmny ,Jortnlfrttarm og fllfrrnann G-ormg glJler seg i l ' ) j )
mann hadde skaffet seg ige år senere kom Hitler inn
ler var teatersjef. Ziegler har
VViener Burgtheater, på den på «Feer Gynt»-temaet.
som kjent sel"y skrevet en bok I siden av det store kaferum Schaffner,
billedhuggeren tid Eu::opas beste scene, og . D~ Hitletr viste stor trang
om Adolf HItler «Aus dem var det et behagelig hjørne professor Engelmann og gra- den ?late han talte 0?l de tIl a snakke. om teater med
Erleben dargestellt». Han med fem bord. Det største av fiker en
professor
Walter klaSSIske d'Tamaer og Wlener- oss, fortalte Jeg noen muntre
hevdet i denne bok at Hitl~r, dem var henimot aftenen re- Klernm. En sluttet krets fylt oppfø:-ingene, åpenbaret også hendelser på scenen vår. Jeg
som han nersonlig kjente me- serve'Tt for noen kunstnere, av alvor og spøk. Vi hørte f?r dIsse grener et kunstne~ fortaHe ham om en eldre kolget godt fra de første kampår Goetheforskere og diktere, et ofte nok den homeriske latter TlSk menneske med utpreget lega, vå~ utmerkede kc:ra~ter
av, var en ekte kulturpe'r- annet for oss to (Emmy og I til disse moderne olympiere kontakt med alt som scene helt, hVIS hørsel ble darhge're
sonlighet, så det er ikke rart 'rennes kollega og venninne). l Weimar, hvis skikk'elser en heter. Også for scenebilder og og dårHgere slik at han knapt
at.,bQ~en ble beslaglagt i .,Eftermiddag~n satt som re- ikke kunne tenke seg bod fn~ .sceneteknikk syntes han å forsto suffløsen og derfor var
"YiSi'~;;-~"Tys1tland, SOm jo er så over- :{el ved det store bord den bildet av den klassiske by.
l~te7'essere seg sterkt. Natu'r- meg spesielt taknemlig når
veldende demokratisk og hvor "lasjonalsosialistiske innenD
ft
d
t'lb
. hgVIS spurte han meg og min jeg som hans pmtner sufflerytringsfriheten eridelig er :iks- og folkeutdannelsesmi-I.
~g tekel" d.~g .~. ragte VI venninne om våre siste rol- te for ham teksten som jeg
gjenr:omf07'tl1ister i Thtiringen Dr. Wil-I ~lu~ar
on l or~ Jørne og ~er. Da jeg fortalte ham. at hadde læ'rt meg. En aften på
ImIdlertId kan det ha sin :1.elm F'rick med sine nær-I
te utenom de m~get ~ode leg nest€ gang skulle spIlle scenen var han igjen så fylt
interese å høre hva fru Ga- neste medarbeidere (blant I k.~~~r, ~~ store f rIkSaVISer, 30lveig i Ibsens «Feer Gynt» av takknemlighet at han kvitving. har å berette i sin bol, lem den daværende sjefre- ~~t Igno » ørst og r.emst (~føl- - prøvene hadde allerede be- t~rte for de ord jeg hvisket
om SItt første møte med Adolf laktør og kunstkritiker Dr. J ong~n ~
. VI var Ikke <:{ynt - var han helt beve- ,tIl ham med et høyt «Mange
Hitler, den gang hun frem- {. S. Ziegler), såvel som den vant til a b~I forstyrret a~ 'Set ved tanken på at dette takkl» før han gjenga teksten l
del~s var skuespillerinne i 1ye direktør for kunst- og ~re~mede g~ester mens ,V~:~lativt sjelde~ spilte verk n~ Hitler lo så tårene trillet.
Welmar og het Emmy Sonne- )ygningshøyskolen,
profes- l~~t y;eet ~ss l den spenn.end: flk~ en ny Iscenesettelse!
Efter en stunds forløp
m a n n : ; O ' T Paul Schultze-Naumburg. "k: d· en ~n s~~ apnlda o Welmar: «Jeg har lært det a/snakket vi om Goetheparkens
«Efter middagsmåltidet el- ~fter klokken fem samlet seg ~l t o~~en ~t uts~
~p o~ 'cjenne - å elske - gjen- skjønnhet. Han var spesielt
leir sent ~å eftermiddagen Ted dette stambord Goethe- I~ ra e o e tI l er:-er. nom min altfor tidlig døde I glad i «Belvedere». Dit dro
drakk vi så en kopp kaffe i forskerne professor Dr. Ha.ns «.l~t~k.det d~r.e~ da e.n k.Jent ntinchenervenn Dietrich EC-'lhanSOmregelstrakSefters.in
den allerede dengang vel- Wahl og professor Dr. Max P? l l e:», VIS et mm v~n- 'ml'dt. Dietcich Eckardt har ankomst til Weimar for å
kjente Kaiser~Cafe, et meget Hecker, dikterne Dr. Hein-I ~mne tI~ ~eg. Hl~r: ~ar lIke laget en vellykket veirSifi- 1spasere. Da kunne jeg ikke
besøkt småbykonditori. Ved '~'ich Lillienfein og Jakob' remme
?r po ltIs e hen- sed nuplrseHelse til tysk, den
(Forts. s. 19)
deIser som Jeg selv. Hun pekte på en mann med en li ten
mørk bart. Jeg kjente bildet
hans fira avisene, men hadde
'lldr;i hørt noe nærmere om
hans politiske målsetting, og
visste ikke hvorfor man snakket så meget om ham. Det
var Adolf Hitler. Jeg ble
strak~ klar over at plassen ikke ville strekke til i det HHe
rum fOlr ham og hans følge.
J eg reiste meg derfor for å
fo'date kafeen sammen med
min venninne. Det var likevel slutt med den 'oppkvikkende ro. En av. dem som
nettopp hadde trådt inh og
som vi i sin tid hadde lært
å kjenne på det Steinsche
slott Kochberg, kom bort til
oss med Adolf Hitler og fO'restillte ham for oss. Da Hitler,
som hilste oss med håndkyss,
la merke til at vi ville brvte liltter avskaftet arbeidsLøsheten slik han sa han skutte gjøre aet lil
NU G-ormg og datteren i:.dda fotografert i 1966.
den senere fru GorirJg
opp, sa han hurtig: «Jeg vet

I

I
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JUL FOR DØDSDØMTE PÅ NR 19
DA TYSKERNE «HERJET SOM VERST» I NORGE -

Oberst Ole Gabriel Lund r

ger, som ønsket det, få en
bibel. Den varme ekstraforpleining, som nå ble utdelt til
alle, besto - ved slde:l av
fengslets risgrøt - av kjøttkaker med stuet kål og derefte'r Holmens kaffe. Men en··
da flottere bevertning vanket
for et utvalgt selskap, som
Grydeland hadde invit'ert til
sin celle B 11 og som omfattet
Ronald Fangen, Toni, Lucy og
meg. Der ble nemlig traktert
med svinekoteletter, tribbe
med poteter, vørterøl og dram.
syltede aprikoser og pærer,
kaffe med hjemmebakte kaker, det rene slaraffenliv. Utpå kvelden innfant også Olga
Eltvik seg til vår store forbauseise foc å ønske «God
jul». Hun var blitt sluppet
løs!? desember, men hadde
altsa Ikke tatt skrekk av fengselsoppho~de:t.
o
I festmaltIdet vart ble de~
sku~ inn er: liten avbrytelse
for a komphmentere den tyske vakt. For denne hadde
C?ry?eland l~,tt de~ke et festhg lIte bord mne.l vaktstu.en,
~vor de hadde SItt eget hlle
Juletre. Detr b~e beverte~
medtys~ernes lIvrett. her l
landet, bIff med løk, tIllaget
av ganggutter over f~ng~lets
gassapparater og dertIl nkeHg med Pilsner-øl. FO'I' hver
mann av vakten hadde Grydel and dernest ferdig en kurv
med konfekt og annet godt,
B.om ble overle:vert med en
l'lten tale ved hJe~p av tolk b~svar~ av vaktsJ.ef~n l noen
hJertehge ord. Tld~'lgere var
der. ~om~et 2 offlCe~er fra
pohtI,hatalJonen med Julegaver tIl vakten.
Under denalminneli:ge frihet utover. kve~deon ~alt' d~t
full anlednmg tIl a gJøre VIsitt hos kamerater og kjoente,
f?r. den sa~s skyld ogsa for
tIdlIge~e uk~e~te. Efter besøk
hos mme ~ldl~gere feller .og
Cappelen JUnIor havnet J~g
fO'I' en stund hos HannevIg,
som hadde skaffet seg eget
juletre og hadde fått samlet
has seg et tallrikt og belivet
selskap, bl. a. flere av spanio-

I

SLIK OBERST GABRIEL LUND HAR SKILDRET DET I SIN BOK

.

mine opplevelser i fengslet i
Møllergt. 19, vil jeg _alene tilføye, på en måte som svar på
forespørsler, som så mangen
en gang siden har vært stillet
meg: StOirt sett er jeg - frasett den uhyrlighet, at man
i det hele tatt har satt meg
fast - av de tyske myndigiheter blitt pyntelig, anstendig og
forståelsesfullt behandlet.»
Vi gjør et hopp fram til julen 1942, da kri!gen raste på
det aller hardeste og vi gir
oberst Gabriel Lund otrdet"
igjen:

Ef,tersom årene gikk og krigens brutalitet tok overhand ble det vel
«Skjønt man i grunnen
andre forhold både på Nr. 19 og i fangeleirene - og det gjelder også gjorde seg små forhåpninger
tiden efter verdenskrigens avslutning da seierherrene overtok det hele. i den retning, var der dog til
Denne-tegning gjengir en fanges (Oftedal) inntrykk
en viss grad litt spenning om,

SN
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hvorvidt det denne gang ville
bli tillatt litt ekstra tilstellene. ~er var stor begeistrring I ga opp til henne igjen. Lund ning. Og det ble det virkelig.
ov~r bIskopens p;-eken og ar-I forteller videre:
Fair første gang i «Bayern»s
belde: «En modIg kar», het
«14. juli om morgenen dro historie ble der kjøpt inn
det.
hun sitt siste sukk. Jeg fikk halvstore juletrær, ett for
Først klokken halv to ble nå av kommissar Fehmer 14 hver av de 5 etasjer - i sykedet ro i fengslet. Maken til dagers fullstendig frihet for huset var dette skjedd også
julekveld har vel ingen annen å kunne ordne alt som fO'I'e- tidligere år. Trærne ble pynopplevet, enten der eller an- sto. Hennes siste ferd, tet med flagg, stjetrner og pal'letsteds.
torsdag 17. juli ble allikevel pirkurver (levende lys var jo
Første juledag fikk alle god en stemningsfull høy tidelig- Ikke å få) og stilt opp ved sibønnekaffe til frokost. Ro- het, som ble ytterligere ak- den av tverrbroene mellom
naldFangenogjegholdtGry- sentuert ved at biskop Berg- sidegalleriene. Jeg forsøkte
deland med selskap i den sis- grav ved båren talte hjerte- også å få utvirket at alle fan«Julaftens formiddag fikk
tes celle med egg, sylte og varme, trøsterike otrd til oss. gene iallfall for helligdagene
jeg utlevert mine gaver og all
r:ibbe!» - - - I 2 uker var jeg altså helt skulle få ut igjen radiohodeslags juleknask, som av mine
*
ut min egen herre.
bøylene (jfr. stde 158), men
pårørende var bragt ti1 fengs28. juli meldte jeg meg at- valt' dessverre for sent ute.
let. Da biskop Betrggrav kom
På samme måte fortsetter ter på Victoria Terrasse for Alle fengslets høyere tyske
og bragte julehilsen fra min
beretningen om den videre Fehmer, som vatr overmåte ledere var reist på ferie og lesøster, skjenket han meg sin
jule- og nyttårsfeilring, men forekommende, da jeg takket deIsen overlatt til tolken Hollille bok «Mannen Jesus».
spalteplassen er jo begrenset. for ferien. Denne betegnet ladz. Og han turde ikke påta
Klokken 17 begynte julefes~
Oberst Gabriel Lund nev- han som «selbstverstandlrich» seg ansvaret for et så ekstraten med en overmåte stemner i sin bok at en av de fan- og var ovenikjøpet så vennlig ordinært tiltak. Utpå juleningsfull og høytidelig gudsgene Slom opplevet julen 1940 å si, at jeg kanskje kunne ha kvelds ettermiddag en gang
tjeneste med treet strålende
på denne måten var senere behov for enda litt fri «zur kom doktotr Gordon Johnsen
i fullt lys. Den innlededes
stortingsmann Sverre Lø- Erholung», altsiå rekr~asjon. med et, kor,som sang julemed 2 vakre numre av det
berg.
Jeg foret'rakk å ha dette tilgo- sanger for fangene. Pakker
store Oslo Domkor hvorefter
Da oberst Gabriel Lunds de til litt senere.»
hjemmefra hadde de fått lov
biskopen holdt en julepreken
hustru Bergljot var blitt metil å få tilsendt - derom var
på sin vanlige kl alre , inntrenget syk sommeren 1941, fikk
I august 1941 kom ordre varslet i begynnelsen av degende måte over juleevangehan tillatelse av kommissar fra Gestapo at Lund skulle sember. I mange celler kunne
liet. Så fulgte avsynging uniFehmer på Victoria TeraSise overføres fra Møllergt. 19 til de~ sees dekor~rt medo papi1rsont aven julesalme, hvortil å holde nattevakt hos hen- fengslet i Akebergveien. Han I gmrlander o. lIgn. Sma granefter biskopen rettet noen
ne på sykehuset, således at avslutter sin beretning om si- trær og blom~ter kunne også
særskilt trøstende ord til OSE"
han bare om morgenen skulle ne opplevelser i Mølletrgt. 19 forekomme. TIl aftens vanket
fanger. Derpå rettet han pr
gå ned i fengslet, ordne seg slik:
der som allerede før nevnt
tysk en takk til vakten og dE
med litt frokost de'r, se å få
«Når jeg nå i alt vesentlig som eksttraforpleining risgrøt
tyske myndigheter for at de
hvile litt og Slå efter middag er ferdig med beretningen om med smørøye, sukker og kahadde gitt tillatelse til dennr
neI, samt saft. Slik gikk juletilstelning. Endelig var de
'cvelden, fortalte ganggutter
attetr deilig sang av Domko"
neg, da jeg kom tilbake etter
ret. Og en av fangene takke
iulepermisjonen i byen. Selv
de a s s i s t e r e n d e . ) l e jeg ved returen overrasDet ble meg fortalt efter';:et med å finne en hummer
på, at det var også en. he'
,om julegave fra Hjørdis Budel av den tyske vakt som sat'
',:,ell på cellebordet mitt forog strigråt _ de var jo fami'lten blomster og andre hilsliefedre de fleste av dem
ner. 1. juledag ble der trakNoen særskilt inspeksjon av .
~ert med en julekake til hver
høyere Gestapofolk var der .
fange. Til middag vanket noe
ikke, balJ.'e tolken Egen til
så flott som hermetisk Osloklokken 18.
skinke med surkål, samt
~rønn ertesuppe. Dette gjaldt
Nå fulgte utdeling av de
'leivfølgelig alle fanger, som
gaver, bøker som var innfikk mat fra vå!rt fengselskjøpt efter den tidligere avkjøkken, med andre ord også
Illustrasjon fra boken
(Forts. s. 20)
tale. Dessuten kunne de fanOberst (jabriel Lund ble ved
tysk krigsrett dømt til døden for
spionasje og ble satt inn på
Møllergaten 19 efter domfellel.
sen. Han har gitt ut en bok om
fengselsoppholdet, «Dødsdømt»,
men det var ikke lenge den var
i handlen. Den passe! nemlig
ikke helt inn i propagandabildet
og forsvant derfor pltltselig. I
dag er den knapt å få tak i.
Men v i har den og gjengir litt
av det obersten skrev om julen
i fengslet i 1940 (Side 114):
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Av Marna P.;

kommunister. Disse tok straks :firivillig vaskehjelp. Dette
ledelsen av ane «nasjonale» skulle egentlig ha vært en
demonstrasjoner og tvang bl. straffetjenste ,for dårlig opp1. de andre til å synge «lnter- førsel. Men nå måtte straffen
nasjonalen». Etterpå lusket utdeles som !belønning i ste::le borgerlige sin vei nokså den.
naue over å skulle tilfredsEn natt hadde vi en ganske
,tille sine tvilsomme allierte spennende opplevelse. Noen
e>å en slik måte. Det så ut kare'!' vekket opp leiren med
30m de følte seg mere t'I'uet å ruske i de låste dørene og
~nn jeg og de innlot seg aldri ropte at de skulle ha tak i
~,
politiske
diskusjoner. lederne. Dette førte til vill
~(ommunistene derimotels- panikk, for jentene trodde
~et å diskutere. Den første det var Heimefronten som
diskusjonen jeg hadde med skulle myrde lederne. Glemt
dem, O'ialdt aMe de «særret- var nå all politisk fiendskap
tigheter» og «fordeler» vi i og alle slags planeT ble lagt
N.S. hadde av vårt medlem- for å redde de dødsdømte.
skap. De «visste» at vi hadde Gråt og tenners gnissel fylte
egne butikker, større rasjo- leiren til det hele viste seg å
ner og nærmest kunne ta oss være en misforståelse.
selv til rette som vi lystet.
En annen hendelse som
Det var temmelicr umulig å gjorde et visst inntrykk på
få dem til å forstå at. situa- meg var en samtale med en
sionen nærmest var den mot-I av de ivrigste kommunistene.
satte. Men da kom skjebnen Vi arbeidet sammen i vaske-

Etter artium i 1944 skulle
jeg ut i den obligatoriske ATtjenesten, og det var ikke
fritt for at jeg grud~e litt.
Jeg hadde vært eneste ihkdjente ved vår skole og jeg
lurt'e på hva slags jenter jeg
nå ville komme i lag med.
Flokkmentaliteten er sterkt
utbredt i Norge, og på sko,len
gikk parolen ut på total utfrysning av alle som ikke
ville bøye seg for flertallsdiktaturet. Diskusjoner kunne jo føre til at misforståelser ble oppklart og løgner avslørt. Og dette var jlkke i
parolemakernes interesse. Nå
og da hadde jeg fått hemme- meg til hjelp. Leiren vår had- kjelleren, og til å begynne
lige lapper stukket til meg de tidligere vært utdannel- med forsøkte vi å overdøve
fra skolekamerater som sym- sesleir fo'!' AT-ledere, og vi hverandre med hver våre
patiserte med vår sak. Men var første kullet med inn- kampsanger. Plutselig sier
de sluttet allEd med en bønn kalte menige. Nå ble alle hun: «Du ville nok bli ordentom at jeg ikke måtte røpe AT-ledere regnet som N.S. lig forbauset hvis du visste
dem. Terroren va'r for sterk enten de var det eller ikke. hva jeg egentlig synes om
for de unge akademi:kere, og Og da jentene fikk perm og de,nne krigen.» Og forbauset
de måtte derfO'I' tute med de dro på «byen», ble de be- ble jeg da også" da hun fo'rtulvene de var iblant. nI" handlet som N.S ...Jmedlem- satte med å ønske at tyskerne
«mente» bare ikke noe med mer. Over en uke gikk det måtte seire. Forklaringen var
det, skrev de.
før misforståelsen ble opp- at hun syntes så forferdelig
På denne tiden gj:kk det de kla'rt. Men da var de også synd på dem. De hadde tapt
villeste rykter om at AT bare blitt klar over hvilke sær- den første verdenskrigen, og
va'r et skalkesjul for tvangs- rettigheter vi i N.S. hadde. å tape en til ville være mere
mobilisering av norske menn Dette var et stort sjokk for enn et folk kunne tåle. Dertil Østfronten og norske kvin- dem og det førte til en meget for unnet hun dem seiren
ner til tyske bordeller. Det bedre tone i leiren. Mange denne gangen, til t'ross for
hersket derfor en viss angst beklaget nå at de hadde vært hennes kommunistiske overblant de innkalte og de ble så ubehagelige mot meg, og bevisning. Vi ble gode venner
synlig glade for mine forsik- de sa at tross vår politiske i vaskekjelleren og jeg endte
ringel' om at det hele bare uenighet ville de behandle med å betro henne min hemvar tøv. Noen var det dog som meg som en ærlig fiende.
melighet. At den utgangen
hadde rømt til skogs på grunn
jeg ville ønske på krigen måtav disse ryktene. Og vi andre
De aUer fleste jentene likte te være en fredsslutning melsyntes først synd på dem for seg godt i AT-leken. Maten ,lom England og Tyskland udet. Men aldri så galt, var var etter omstendigheten ten noen endelig seier fo'r
det godt for noe, for da de, svært bra, arbeidet sundt og noen av partene. A vinne en
etter misforståelsen kunne' det var meget å lære også. verdenskrig var nemlig medukke frem igjen, var det Sang, lek og gymnastikk re enn jeg trodde noen nasjon
som hermefronter og store hørte også med til program- kunne tåle.
helter.
hrr: et . ?~ da ttVi Skudltlet . reise
Kommunistene var jo proDe flest'e jentene i vår leir· Jern Igjen e er en
Je~es- gramforpliktet til å bekjempe
var arbeiderjenter fra Oslo te, ble det. et kappløp av Jen-, religionen. Men nå',r man kom
østkant. En sto'r prosent var ter som VIlle meltle seg som dem nærmere inn på livet,'
, viste det seg at de huset marlge Teligiøse tanker i sitt innerste. Og når vi fritt fikk
velge sanger, var det rart å
legge me'rke til hvor mange
salmer som sto på ønskelisten.
«Nærmere deg min Gud»
var således ateistenes erk,lærte yndlingssang. Kirken derimot hadde de intet til overs
for. Ikke forstod de dens
språk og ikke hadde den noen
gang stått solida'dsk med dem
i deres rettferdige kamp for
arbeid og brød. Hadde den
så gjort, ville nok verden
sett annerledes ut.

SIDE 9

Inærme
Da avslutningen begynte å
seg, lurte jentene på
om jeg turte å 'reise hjem
i hirduniformen. Det syntes
de var moro så j eg byttet om
tøyet mitt og fikk sendt uniformen oppover. Men det
skulle jeg få angre på. Et
par dager før reisen skulle vi
ta opp poteter på en avsides
gå:[~d. Vi måtte sykle dit og
jeg fikk lånt en liten, men
meget tung varesykkel. På
denne var det nesten umulig
å holde følge med de andre
to som hadde alminnelige
sykler. Jeg måtte derfor kjøre på alt jeg orket og litt til.
Veien gikk nærmest i sikksakk og jeg hang på ved å
kutte av svingene. På den måten kunne jeg kjøre praktisk
talt '!'ett fram, mens de andre
fulgte veiens buktninger.
Plutselig bremses det opp
foran meg. Jeg hugger også

NEI
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AT-sjefen, general Frølich Hansen

ten inn og ikke kom ordene
ut. Ellers var jeg all right
heldigvis. Men det var nokså
flaut å trekke i uniform med
et slikt utseende, selv om det'
bremsene i, men farten er for bedret seg endel til selve avstor, og det bærer over syk- reisedagen.
kølsty'ret med meg og jeg
Men mine ærlige fiender
lander på hodet i v'eien med
ansiktet først. Akk som jeg fra AT-leiren viste seg som
så ut da dagen endelig var gode kamerater på hele reiover. Oppskrubbet, «blåøyet» sen og da vi skiltes på østog med en munn som var banestasjonen, la de et helt
dobbelt så stor som til vanlig. unorsk mot for dagen ved i
Men om den enn var stor, alles påsyn å ta meg i hånden
var den til gjengjeld nokså og takke fOT i sommer.
ubrukelig. Ikke fikk jeg ma--o-
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Opposisjonell ministersønn

Det Inuliges kunst

Som ikke egnet seg som kontorist gir de innbyrdes krigende
emigranter - på pelsen
I

MED BENJAMIN VOGT I «UTEFRONTENS» JUNGLER

Ved Alexander Lange
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Politikk er det muliges
kunst, heter det. Det kan være av interesse å ta et tilbakeblikk på okkupasjonstiden og se, hva som var mulig
under de da herskende forhold.
Ut fra denne maksime om
politikk som det muliges
kunst tok Quisling på okkupantens side av fronten, i
Stortingets, regjeringens og
kongens fravær initiativet til
å komme til en modus vivendi med denne for å oppnå en
okkupasjonstilstand og dermed unngå en krig, som måtte tapes av et nedrustet og
endog
umobilisert
Norge
overfor en topprustet stormakt, og føre til landets erobring.

til minne om disse begivenheter er usann. UtenTiksministeren kom senerehen til
andre resultater.

som var kommet uheldig ira
sine forsøk på «det muliges
kunst» etter dens linje. Quislings drd var alltid, når d.e
ble behandlet i regjering:;møte, kort og godt: «De er
nordmenn, vi må hjelpe
dem». Intet rettsindig menneske vil benekte, at dette
ble gjort så langt det var mulig og uten persons anseelse.

IV
I «Vår ære og .vår avmakt»
Qu1sling ble som eventuell
på Aschehoug får studenter
leder av den okkuperte del
av Norges såkalte k'rig i utav
landet intrigert vekk. Tstelandet en nesten likeså avdet fikk landet en tysk riks·slørende bok som Paul Hartkommissær og et administramanns «Bak fromen», Mussjonsråd. Det siste hadde ikke
tads bok, og for eksempel
den bakgrunn, at det kunne
VII
Ohris Lee: «Deres Tapre lille
komme noen vei med riks-' For noen år siden ble der
land». Disse tildels rystende
kommissæren og måtte derfor tilsendt alle husstander i lanskildringer av våre innbyrdes
fire overfor hans krav. Ek- det et lite hefte betitlet «Hvis
krigende efterpåkrigere, som
sempelvis oppløste adminis- det skulle bli krig». Det var
ikke delte s'itt folks skjebne
trasjonsrådet på 'rikskommis- tiltrådt av alle myndigheter,
og som i London, USA og
særens krav hæren og opp- som har eller vil få med et
Canada, i puber' og barer,
Tettet arbeidstjenesten. Den- slikt forhold å gjøre. Der tas
blant blonder og boudO'irer
ne siste ble senere uglesett, desidert avstand fra den form
øvet seg på sine partiturer i
fordi Quisling i den så en for «krigføring», som motden store Auliekrigen mot
spire
til å gjenreise et for- standsbevegelsen gikk inn
Nasjonal Samlings medlemBenjamin V ogt
fcYr. Ikke engang om fienden
svar.
mer, når det endelig vaT blitt
Il
I august 1940 landsfoil'viste griper til slike midler er det
fred og farefritt i Norge. Grunnen til at landets hær rikskommissæren Quisling til tillatt å svare på samme måDisse skildringer har nu nådd var folk for hvem jeg lærte
et foreløpig høydepunkt i å føl-e dyp aktelse og oprik- ikke var mobilisert tross ge- Tyskland. Det burde vekke te. Det er etter HaagerkonBenjamin Vogts bok, som har tig hengivenhet. Noen had- neralstahsjefens og komman- noen ettertanke hos nord- vensjonen, som er vedtatt av
gjeldende
vakt raseri i den norske pres- de holdt til langt borte fra derende generals krav herom menn også idag. Ut på høsten Stortinget som
ses ledende drøm- og dåd- scenenes midtpunkt, da lys- er ikke oppklart, dvs. den er kom QULsling tilbake til N or- norsk lov, en forbrytelse, som
kasteren et øyehlikk fanget bevisst holdt skjult. Den fin- ge for, med Berlins billigelse, ncYrmalt straffes med døden.
fabrikker.
Som hans sinte bok om dem ut av mørket. ~e.er nes- nes antagelig i den av Stor- å gjenoppta sin linje for «det hvor respektable motivene
Quisling blant annet skyldes ten alle forsvunnet IgJen bak tinget oppnevnte militære mulig es kunst» under de nu i enn kan være. De som slapp
at han på dagen fikk sparken kulissene, e~deiJ. fordi de er undersøkelseskommisjons
landet herskende fo~hold. med et opph01d i en kons'enav Q's venn Frederik Prytz skrevet opp I an~Te annal:r, innberetning. Denne er - av Han hadde samtidig fått Hit- trasjonsleir kan, uansett hva
i en skogjobb i Russland, - en annen del fordI de er gatt ukjente årsaker - ikke etter- lers løfte om at 'rikskommis- de der måtte gjennomgå, prilyst av Stortinget, men etter- særen skulle forlate landet, se seg lykkelige.
\ ,
kan vi nu lystlese om «Norges i vår egen glemmebok.
Det
er
i
denne
forbindelse
lyst
fra
annet
hold
(Soharfnærmere bestemt 17. mai
fortsatte krig» i London og
Side 11: - Men sproget var fenberg). Den skal heller ikke 1941. Den siste klarte å for- grunn til å peke på at den
USA, hvor nådeløse autokrater og antibenjaminere som nesten det minste av mange være forelagt i statsråd, men hindre dette ved å bevege forherligelse av begivenheter
Øyvind Lorentzen og Hysing handicaps. Det største var underslått på veien til den HitleT til å gå tilbake på sitt som Telavåg og Majavatn 0.1.,
Olsen og andre ikke impo- kanskje at regjeringen besto forrige regjering og er frem- ord. Quisling ønsket selv o- som fO'regår i NRK, er uannerte gir ham avskjed tre- av vennesæle, fredsommelige deles underslått overfor den verfor dette å fratTe, men lot svarlig, når der ikke samtifire ganger! Hadde ikke den menn hvis uforU!tsette oppga- nuværende, får man tro. «Det seg av sine omgivelser be- dig gjøres oppmerksom på,
snille skipsreder Thomas Ol- ve det plutselig var å skulle muliges kunst» krever civil- vege til å fortsette for at ikke at den dødsstraff de utsetter
landet skulle bli helt prisgitt seg for har hjemmel i norsk
sen trådt støttende til med føTe krig ... Når alt kommer courage, dvs. moralsk mot.
til
alt,
var
det
handelsflåten
rikskommissæren. Det kostet lov.
mat og kaHe samt pen omalene
som
gjorde
det
mulig
III
ham senere livet.
gang på pa'rketten, så Gud
VIII
vet hvordan det hadde gått for regjeringen å oppretthol- Umiddelbart etter Quislings
Island,
Færøyene
og de ende
sin
uavhengige
status.
initiativ tok Storting og remed vår kjære Benjamin.
V
gelske
kanaløyer
fulgte
samUten
egne
midler
ingen
egen
gjering
enstemmig
beslutning
Resultatet av
Quislings
Han er jo født og båren til å
me prinsipp fcYr «det mulig es
virksomhet,
og
særlig
til
å
om
å
følge
samme
linje
for
form
fOT
«det
muliges
kunst»
drikke av hverdagschampagkunst» som Quisling, England
neglass og til å administrere begynne med var det vesent- «det muliges kunst» og opp- under okkupasjonen kan oppså etter krigen gjennom finglig
handelsflåt'en
som
førte
nevnte
en
komite
til
å
forsummeres i H. M. Kongens
det høyere næringsliv pr.
rene med kanaløyenes forfullmektiger. Jeg synes livet krig. Jeg anser det d'eirfor handle iherom med okkupan- tale på en fest, som Oslo
hold Ul den tyske okkupariktig
å
gå
mer
i
detalj
om
ten.
ha'r vært stvgt mot Benjamin,
kommune holdt for ham høssjon
av dem som en dyd av
hvordan
handelsflåtens
innsom nesten aldri fikk stå på
Det gikk ikke slik. Klosset- ten 1945: Norge har sluppet nødvendighet. Danmark hadsats
ble
organisert.
geledd med Hysinger og Lohet fra utenriksministerens bedre fra okkupasjonen eEn de på forhånd ordnet sitt forrentzer før pundet gikk i den
Side 12 _ Opposisjonen (i side synes i noen grad å ha noe annet tyskokkupert land. hold til en eventuell tysk
store dukkedammen som An- London) gav seg ikke utslag i spilt en rolle og bragt planen Og det skal vi takke Gud for.
okkupasjon (Rostockavtalen)
ders Melteig spådde her i å nekte oppdrag eller utføre inn på et feilspor. Quislings
og innhentet Vestmaktenes
bladet alt for mange år siden. ordre. Det var krigsordre man påfølgende for,søk på å få
VI
(Forts. s. 17)
I det følgende gjengir vi syntes man savnet, (uthevet kongen til å respektere StorDer oppstod under okkupasitater fra Benjamin Vogts her) og oppdrag man manglet. tingets beslutning i saken var sjonen den såkalte motstandsbok,
(På samme side nevner Ben- forgjeves. Den innskrift, som bevegelse, ut fra et annet syn
på «det muliges kunst» undeT
jamin
Vogt general Fleischers står på en bauta på Elverum
Side 9: - Denne fortsettel(Forts. s. 18) , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ de foreliggende omstendighese av min bok fra ifjor ter. Dr. Johan Scha'rffenberg
«På lykke og fromme», som
har karakterisert dens virkførte frem til april 1940 somhet og senere forherlier ment som et bidrag til avgelse med følgende: Det må
duking. Jeg velger dette ord
ikke bli et helteepos, den fo't'fremfcYr avsløring, fordi avkortet ikke krigen med en
duking blotter ikke bare de
eneste dag. Det er vel unødsmå og' slette egenskaper ved
vendig å rippe opp i hvor
menneskene, men også de stomange menneskeliv denne
re og gode.
resultatløse «krig»føring kos~
-Det/ var en rundelig portet.
.-sjon av begge deler under den
Som følge av motstandsbesiste verdenskrig. Og de flesvegelsens tiltak strømmet der
te av de individer jeg møtte
så å si daglig inn til Quisling I' Gledelig jul ønskes av atommakTi/bunns for England (Tegning fra bokens omslag)
og a'r<beidet med, i denne tid,
tene!
bønner om hjelp for dem,

SN
O
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Hvit verdensrevolusjon eller farvet imperialisme?
Den farvede fronts formering. -

Innførelsen av vestlicre aviser til Algerie ble forbudt.
De østlige aviser blir heller
ikke frembudt, da ingen kan
lese dem. Den dannede algi7'er er altså henvist til provinsnivået i den hjemlige ideoloo'isk farvede nresse. Den
nåværende statssief Boumedienne kom til makten ved
et ~utsch i56. som ble understøttet av Frankrike. Som
førstemann forsvant den tidligere ministerpresident Ben
BeIla, en virkelig sosialist, i
de av Boumedienne (' :ettede konsentrasjonsleire, i hvilke nordafrikanere o~ euro"'eere ille(f::tlt blir holdt fast.
KZ-reO'imet
Boumedienne
blir naturligvis ikke trett av
å anklage bl. a. FOTbundsrepublikken Tyskland, men
naturligvis også republikken
Svdafrika, for de verste forgåelser mot «humanisme og
humanitet». Til nå er riktignok ingen algirer blitt kidnappet av ettetrretningstjenesten, noe som hører til det
fremskrittsvennlige Algeries
daglige praksis overfor vesttyske tu'rister. Derimot: algire'rne i Vest-Tyskland nyter
forsamlings-, publikasjons- og
organisasj onsfrihet.
Det er på tide at BONN
gjør det klart far usurpataren
Boumedienne at hans metoder må føre til repressalier,
nemlig utvisning av alle algirske studenter og arbeidere
fra forbundsrepublikken. Disse algirere kunne jo da begi
seg til de land hvor hetrr
Boumediennes metoder like- m.h.t. de svarte, tre militæ'rtransportfly til disposisjon
ledes står på dagsordenen.
for regjeringen MOBUTU i
kampen mot den belgiske maVerdensrevolusjon mot
jor SCHRAMMES hvit'e leierassismen
soldater. TSCHOMBE er«1 dypet ligger . . .. hatet mot klærte foran domstol-en i Alden hvite rase og den ubetingede gerie at han var blitt bragt
vilje til å ødelegge den . . .» dit ved CIA's hjelp.

O

verdensrevolusjon» kommer
ut over det å ødelegge den
hvite manns verk ikke til å
bringe annet enn kaos, elendighet og massakrer.
Før europeernes kolonisering av Afrika var dette kontinent hovedsakelig junO'el,
ørken, urskog, pest og ubeskrivelig grusomhet og elendighet. Negeren kjente ikke
engang hjulet i noenslags
form. Alt det som Afrika idag
representerer har den hvite
mann skapt. I kjølvannet av
den angivelige «sosialistiske
rev'Olusjon» fordrev Algetrie
også de franske arbeidere, ikke bare kapit'alistene. Som de
italienske arbeidere ble fordrevet fra andre nordafrikanske land, og som også de
britiske ble det Slik bereder
de farvede revolusjonsbevegelser seg til å fordrive portugi'serne, sørafrikanerne 'Og
tyskerne fra hele Afrika gJennom terror og massakrer.
Denne utvikling blir feiret av
et til dels blendet, og til dels
ondskapsfullt sjikt i de hvite
stater, som «f1remskrittsvennEg utvikling», hvorunder det
kommer disse lemener tilgode at et virkelig kjennskap
til problemene sjelden er tilstede.

Av Otto Karl Diipow

SN

Den såkalte farvede ver-I tagerne av vår hjelp vil hendens oppbrudd i Asia, Afrika ge oss?
og Latinamerika, som 'stadig
Revolusjonær rasisme
sterkere nærmer seg fullbyrDen :tlarvede sjåvinisme,
delse, er kjennetegnet ved hatet mot den «hvite mann» og rasisme, imperialisme, som
hans verk, som er uttrykk far skjuler seg med utilhyllede
hans livsfølelse. Mens idag sasialistiske slagard foran
den siste hvite blir fO'rdrevet verdensoffentligheten finner Algerie mot afrikatyskere
Algerie ble undetr Boumefra Asia og Afrika, følger en lydsterk understøttelse i
samtidig innvandringen i Eu- Europa og Amerika blant dienne (mer korrekt Bhoukarropa ved afrikanere og asiater kretser av visse liberale, so- rouba) midtpunktet for raog med dem beslektede sør- sialister og kristne som på si'stisk undertrykkelse av de
europeere. De som tilhører grunn av ideologiske briller siste europeere i Af1rika selv,
den hvite rase har, ifølge far- er slått med blindhet. For som rettet mot landene i vestvede staters og farvede revo- dem er alt fremskritt, som er europa, spesielt mot Portugal,
lusjonsbevecrelsers offisielle tjenlig den egne undergang. Spania og Vest-Tyskland. I
'Oppfatning, ingen rett lenger Disse kretser utgjør ved si- Algerie er de militante rasistil for eksempel å Væ7'e i Afri- den av de farvede innvand- tiske bevegelser akkreditert,
IDa, for ikke å snakke om rett ringskontingenter de har som vil fordrive enhver hvit
til politisk virksomhet i far- skaffet de hvite land på ha:l- fra Afrika:
vede land. Men naturligvis sen den egtl. 5. kolonne i den
ANC (Sydafrika), FRELIhar etter disse rasistersen·- «farvede verdensrevolusjon»,
MO (Mozambique),MPLA
stemmige mening, de som ofte som bærer imperialistisk ka(AnJYola), PAICG (Portukaller seg sosialister og marx- rakter. De som er livsdyktige
gisisk-Guinea),
SWAPO
ister, farvede i landene til den bare ~jennom våre gaver og
(Sydvestafrika),
ZAPU
hvite rase enhver tenkbar s. om. Vl ofte redder fm ~lUn-1 (Zimbabwe/Rhodesia)
rett.
gersdøden oppfører seg l øk'
,
ende grad som hunden der dessuten «befrielsesbevegelDet er en umulig tilstand, biter den hånden som nær- ser» for de kanariske øyer,
som ikke lenger kan vare ved. rer den. De «tre gode ver- beveO'elsen «Den revolusioNår de som tilhører den hvi- den.spappa:n~» Johnso~, Ko- nære portugisiske junta» til
te rase i Afri~a blir til fritt sygm og. Klesmger, (og l Nor- revolusjon i Portugal og tilbytte, da har heller ingen ge Samlmgs-Borten) kommer svarende bevegelse for Sydafrikaner lenger rettigheter i til å føre den såkalte «utvik- Jemen (FLOSY) og Palestina
Europa. I motsatt fall betyr lingshjelp» videre. Stilt ovetr- (OLP).
det: A takke for seg, noe som for befolkningseksplosjonen i
må få katastrofale følger også den farvede verden, blir den--~'
f()l[' den enkelte. I politikken ne hjelp bare til en dråpe på
beror alt på gjensidighet. Det en het sten. Denne hjelp bier utover den skisserte situa- drar bare til at de hvite folk
sjon en paradoksal tilstand avler sine egne bødler.
at den farvede rasisme, som
Russerne, vest- og østeuroved samtidig innvandring i de peerne, nordamerikanerne: de
hvite stater antar imperia'lis- kommer ved slutten av det
tiske t7'ekk, ennå bEr finansi- 20. århundre alle til å stå
ert av hvite skattebetalere overfdr en farvet stormflod,
med penger og gods i form som uomgjengelig vil heve
av «utviklingshjelp». Hvor seg for å tilintetgjøre den hvilenge skal vi ennå finansiere te verden og dens sivilisasion
Black Power!
strikken, med hvilken mot- og kultur. Men den «farvede

Spengler
(i «Avgjørelsens år»)

I

I den farvede verden inntar PEKING i økende grad
d~n stillin~ som MOSKVA
gJør k7'av pa for seg. Men de
hvite øste~opeere og russe:-e
~om~er mnen o ov;rs~uehg
tId pa samme mate a bh ofre
for de farve des «revolusjonære rasisme» slik som idag
vesteu7'opeerne og nordamerikanerne er blitt det. Afroamerikanernes oppstand ønskeI' ikke likeberettigelse for
negrene i USA, den vil de
hvites undertrykkelse, den vil
herske og ødelegge de hvites
verk i hat og hevn. Det gjeldetr nettopp også for Afrikas
farvede revolusjonære. En
farvet, slik som TSCHOMBE,
som samarbeidet med Vesteuropa er en «forræder». Således stilte USA, som i eget
land ikke kunne håpe på fred

Den internasjonale sammensvergelse mot den hvite
rase, dens kultur og dens sivilisasjon og livs rett antar
stadig mer drastiske og dramatiske former. Det er nå
på tide at en solidarisk hvit
revolusjonsbevegelse setter
en stopper for den farvede
rasisme og imperialisme og
dens 5. kolonne. Ingen er sosialist som fengsler eller dreper hvite turistetr, øver vold
mot nvite kvinner, massakrerer eller utdriver hvite arbeidere. Intet land er sosialistisk som billiger elletr sågar
fremmer slike metoder, også
som hvitt østeuropeisk land!
Langt mer er de som fremmer
slike metoder del av sammensvergelsen til tilintetgjørelse av den hvite rase. Med
sosialisme har det ikke det
min!:'te å gjøre.
(Forts. s. 24)
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MED EN SOVJETSOLDAT
I VERDENSI(RIGEN

FEDREKULT I JULEN
AV HALLVARD M. PAASCHE

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian

En høvdings likferd

SN
O

I Asbjørnsens eventyr fin- fedre. Det var fra først av
netr vi en fortelling om jenten utenkelig å sette den på et
som skulle gi nissen fløtegrøt. slikt sted som låven. I førMen hun syntes det var for kristen tid ble den satt på
god mat å gi nissen, derfo'r selve julebol'det, med beste
spiste hun grøten selv. Så oppdekning. Det var først efgikk hun på låven med hav- ter Teligionsskiftet at den
remelsgrøt og sur melk i et gamle skikk tok en slik ugri.setrau: «Der har. dutTauet ventet vending. Ad denne vei
ditt, styggen!» sa hun. Da ble er vi kommet til de avdøde
nissen gram i hu, grep henne fedre som offel1mottagere. Det
og danset med henne til hun er en stor feiltagelse å tro at
lå og gispet. Dagen efter gudetro og gudedYl'kelse går
fant folik henne mere død enn sammen med fedretro og fedlevende.
'redyrkelse i et folks religion.
Efter en slik fortelling Hver familie har nemlig sine
tvinges man til å spørre: egne hellige personer med rot
Hvem er nissen, og hvorfor i slekt og tradisjon, og de
.skal han ha julegrøt? Disse dyrkes helt uavhengig av alt
spørsmål fører oss inn i de og alle. Fedrereligionen er
religiøse forhold som har av- ·dagliglivets, husets og slekleiret seg i folketradisjonen i tens religion. Gudereligionen
vårt land. Denne såkalte derimot kommeT for seg og er
«overtro» som i seg selveT gjerne henvist til enkelte sto«tro» god nok, er av før- re felles høytider, eller til
kristen art og opprinnelse. store felles helligdommer som
Forestillingen om nissen står under kongens, høvdinher i landet er temmelig for- gens eller fellesskapets beskjellig og var i sin tid stetrkt skyttelse.
begrenset. Det viktigste omSeremoniene i de offentråde hvor nissen opererte var Uge helligdommer i vårt l~nd,
på Østlandet. Tidligere var ble i førkristen tid ledet av
der en nisse på hver gård, en en hovforstander, «goden»,
liten skjeFfO'et pussling som som var både domsmann og
holdt til enten i fjøs eller herredshøvding. Hovene var
stall.
felleseie og felles helligdom
Julegrøten var opprinnelig for et bestemt distrikt.
ikke tiltenkt nissen, men gå'rTiden f()lI' ,sjelefestene er
dens og slektens verdige for- forskjellig i de ulike land.

De henlegges undertiden til
høsten eller vå'ren, men som
oftest midtvinters eller midtJeg etrgret meg over å ha kompaniet, fordi disse hadde
sommers. Hos oss ble det sagt så meget og ventet med tatt meg med, jeg som var en
holdt tre store offerfester pr. en viss uro på hva svaret vil- skarve krigsfange, tilmed på
le bli. Men bare to dager se- en så viktig tur. Men mine
år, ved sommerdag den 14. nere ble jeg påny innkalt til to ledsagere beroliget dem
april, seiershlot, ved vinter- kompanisjefen, hvor jeg til, med at det skjedde efter orddag den 14. oktober, hvor det min ubeskrivelige overraskel-/ re fra kompanisjefen i arble ofret for godt år og midt.- se efter alle mine misstrøstige beidskompaniet og at jeg hadvinters da det ble ofret for
god grøde. Her vil vi ta for spekulasjoner ble møtt med de gjort meg fortjent til en
oss midtvintersfesten slik den den gledelige nyhet: - «Hør liten ferietur til J alta. De
her,» sa kompanisjefen, «i- ga seg tilslutt og opptrådte
ble feiret i hjemmene.
morgen skal Willy og Kurt senere meget høflig under heHva lys og julebål angår, reise til Jalta og du kan bli le reisen.
~~~~~ ~~: :;:st:jur~k~~: med dem,» og han la til med A 'reise med en buss fra
hele landet har det vært skikk et fiffig smil: «Men du må Simferepol til JaHa er en oppat lysene skulile brenne hele endelig komme tilbake igjen, levelse for enhver reisende.
Jerwand.»
Først og fremst var veien her
julenatten. I Sogn skulle lyJeg lovet å holde meg langt bedre enn annetsteds
sene brenne forat «jolesvei- hans ordre efterrettelig og å på
Krimhalvøyen.
Dertil
nane» kunne se å spise.
vende tilbake til avtalt tid. kommer at 'reisen foregår
Juleveden og julekubben er Det var selvsagt med en ubeikke så fremtTedende i norsk skrivelig glede jeg forlot kon- gjennom det ene skiftende
romantiske landskap efter det
tradisjon. Dikteren Olav Au- toret med tanken på at jeg annet inntil man endelig når
krust har i følgende vers om- skulle få ta en tur til Jalta fo'l' Jalta.
talt julekubben (i Olsok):
der å gjense mine gamle beKrim står i et geografisk
Då fyrst vert i Norig glans)
kjente. Det var altfor gledelig forhold til Kaukasus og fjellnår den eldste her til-lands)
til å være sant, og jeg skulle landet Armenia. De grønne
gamle Dovregubben)
altså allernådigst få oppholde skogstrekninger ser ut som
uppvekt av den sanne sol
meg i Jalta i hele tre dager. utløpeTe av Kaukasus og det
sterk stig fram or skugg og skjo!) Mange både tyskere og krigs- fjellrike Armenia. Der hviler
kjem med julkvelds-kubben!
fanger hadde samlet seg for over Kl1im den. samme stemå lykkønske oss til reisen og ning av elde og sagn som
o'
med mine to tyske ledsagere over de kaukasiske og arOg?et «a hogge ]uloeved» forlot jeg kompaniet.
menske fj elIs mange folkeer allt~d no~ mere enn a hogVi tok toget fra Feodosia slag. -,- Raser og folk fra
g; almmnehg ved. ~)et har og~ til Simferopol, Krims hoved"" forskjellige tidsaldere har hetr
sa væ.rt lagt o særhg vekt. pa stad, hvorfra vi dro videre efterlatt seg efterkommere:
mate~Ialet, n~r det først gIkk med en tysk turistbuss til Jal- som goter, krimtatarer, armetro ol handlmg, skulle den ta. Alle plasser i bussen var niere, århundrer efter at tidbesta av ~yv slags :red. Jule- besatt med tyske militære, ligere ukjente folk .er forku~ben ~Ikk av mmne med; blant hvem jeg var den enes- svunnet ved å gå opp i nye
de apne Ildsteder. Der t~eng-I te krigsfange. Til ~ begynne innvandrede folkeraser. En
te. ma~ store ku~ber tIl al- med oppsto der en lIten vans- smal landevei fra PerekopmmnelIge kalde vH:te.rneHer. kelighet. Det så nemlig litt nesset forbinder Krim med
hvor meget mere sa ]ule!1at- rart ut at de tyske militære den uk'rainske steppen og
ten.
var iført pene og velpressede Syd-Russland hvorfra i tidens
uniformer, mens jeg gikk i løp bulgarere, ukrainel'e, rusDet mest påfallende ved vanlige fangeklærog dess- sere, grekere og jøder nordforbetredelsene til julen både uten var den eneste som ikke fra ha'r slått seg ned på
i Norge og Sverige var tidli- var tysk. Enkelte av tyskerne Krim-halvøyen.
gere en skikk som vi ikke hø- likte ikke det og begynte å
Det var i august måned vi
rer n.oe oom fra andre s~eder, vise sin missnøye ved litt foretok vår reise til Jalta,
nemhga belegge gulvet! fest- kTangel om jeg kan kalle det og på den tid av året virker
rommet med halm. D.en ha~-I så, og der oppsto en disku- landskapene enda vakrere
men skulle hus~olket lIgge pa, I sjon om min tarvelige person enn ved vinterstid da mark og
?g da var det ]0 klart at den: mellom de øvrige tyskere og skog e'r dekket av et tynt
Ikke kunne legges for tynt. I mine ledsagere fra arbeids(Fqrts. J. 20)
At det var en meget gammel
o:kik;-:: kan Hl A: I slutte derav at
den ble brukt i sagatiden og
omtales i skriftlig beretning
fra den tid. Da Olav Digre
kom til sin mor Asta på Oppland, lot hun fire kvhner
bære inn bohavet og raskt
pryde stuen med tjeld og
benker J' l mdt om, to k3.r-cT
bar halm på gulvet, satte 11[:1
skjenkeh; d, matbord "~ ølkar. Alle måtte enten legge
seg påkledd og dekke seg med .
åklær, ener lage flatsenger
ved å dekke halmen med almin'1elig sengetøy. Var huset
lite og antallet av personer
stort, kunne det hende som
det er fortalt fra Hardanger:
«Stoya var liti og lyden stor.
J olemorgon låg alle som i ei

Slik tenkte Gerhard Munthe seg Odin

I

(Forts. s. 23)

A. Tidemand: Juleneket r.eises
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Regjeringen ikke har foretatt kjøp av krigsmaterieU!
Vi har kommet over et interessant dokument fra tiden før stortingsvalget i 1945.
Norge eier så å si ikke et enDet dreier seg om en brosjyre utgitt av Høires Centralstyre og forfattet av Arne
este av de krigsskip som i dag
seiler under norsk flagg!
Kløvstad, og den har tittelen «Stortinget 14. juni-13. juli 1945». Det er litt av
Stortingsmann Wright ut~
hvert av interesse i denne brosjyre - ikke minst synes vi avsnittet om debatten
;
talte
bl. a. at det av de opp~
i Stortinget om krigserklæringen til Japan er kostelig, spesielt sett på bakgrunn av :
lysninger som foreligger, går
~ Wrights opplysninger om at Norge ikke ei et ett eneste av de marinefartøyer som \ fram at regjeringen gjenseilte under norsk flagg og Hambros ditto om at ingen anerkjente handelsflåtens
~ nomsnittlig siden juni 1940
seiling for de allierte som krigsinnsats - men vi skal gjengi den her uten nærmere
har brukt 100 millioner kr.
kommentarer fra vår side. Vi skulle imid lertid tro at mange senere vil føle seg ~ pr. år til vår di'rekte krigsoppfordret til å kommentere det Høire dengang hevdet. Vi har tatt ut endel avsnitt
~ førsel. Vårt siste forsvarsbudsjett var på 70 millioner krosom dreier seg om ting uten interesse i denne forbindelse, men har ellers beholdt ~
ner, og det kan ikke sies at
brosjyrens tekst uforandret. Hvor uthevel sene er gjort av oss og ikke i brosjyren
den økning til 100 millioner
er det spesielt ~nført.
~ egentlig innebære'r særlig
store utgifter på dette områ- c. P. Wright som avslørte at det
de. Når utgiftene ikke er blitt «krigførende» Norge ikke eiet et
større, skyldes det i første
eneste krigsfartøy i 1945!
Det gamle presidentskap går. Iser på egen hånd søkte for- Videre omtales den nye regjerings rekke den politikk som den
.
Den 13. juni 1945 sendte de bindelse med tyskerne. Det erklæring, hvoref,ter det fortsettes norske regjering i London
o,. d t g' ldt
o
d'1- de saO'f:
fra om VI. ddeltok
øko-l' f u 19te nar
e
Ja
v'ar
. k f Il
d'Ire
k te
medlemmer av presidentska- siktes ikke her til Quisling slik,.
'g'
t
V·
h
bl
nomlS
u
t
ut
l
en·
kt
k
re e' n smnsa s. l' ar .
.
pet som hadde deltatt J for- eller Nasjonal Samling som
«Norge ennå i krig!
[ a. ikke foretatt kjøp av ma- kngen mot Tyskland.
handlingene med de tyske ok- en selvfølgelig regnet med arDet
er
en
kjent
sak
at
Norteriell bortsett fra noen få
Stortingsmann Wright gikk
!kupasjonsmyndigheter bl.a. beidet i denne retning. Men
om avskjedigelsen av Kongen det siktes til enkelte som tid- ge siden 7. desember 1941 og- jagerfly som er kjøpt av den ut fra at når Sto>rtinget nå
og hans hus Stortinget føl- ligere hadde hørt til Arbei- så har vært i krig med Japan, norske stat. Norge eier i dag vedtok den formelle erklægende brev:
dernes faglige Landsorganisa- og regjeringen søkte nå Stor- ikke et eneste krigsskip som ring om krigstilstanden med
«Da de unde'rhandlinger sjon, samt forskjellige andre tingets godkjenning på en i dag seiletr under norsk flap'O:. Japan, ville det få praktiske
som undertegnede medlem- enkeltpersoner. Ennå sterke- formell e'rklæring vedrørende Taleren hadde ikke vært enig og direkte følger og at nasjomer av presidentskapet som- re inntrykk gjorde det at den dette forhold. På hemmelig i den politikk som regjerin- nen og Stortinget er enig i at
meren 1940 førte med de tys- daværende formann i A.F.L. møte i Stortinget ble det gjort gen har fulgt, fordi han men- vi påtar oss fullt ut de ofre
ke okkupasjonsmyndigheter under rådslagningen med de følgende vedtak: «Stortinget te at når vårt land var hær- det medfører, og at vi videre
nå skal granskes, finner vi å
ville trekke oss tilbake som
presidenter.
For Stortinget hat vi lagt
frem en utredning om forhandlingene
i
Dokument·
EN BROSJYRE FRA HØiRES CENTRALSTYRE SOM SIKKERT VIL AVFØDE MANGE KOMMENTARER
nr. L
Oslo 13. juni 1945.
Magnus Nilssen, Gabriel Moseid, Andr. Moan, P. Thorvik,
nOl'!ske forhandlere fremsatte samtykker i at regjeringen i tatt og vi sammen med de som en konsekvens av dette
Neri Valen».
bestemt krav om at det ikke en formell erklæring fastslår allierte skulle frigjøre vå'rt snarest mulig sender til østen
Dokument nr. 1
måtte komme til brudd med at det består krigstilstand land og være med i kampe~l de enheter og det som er
I dette stortingsdokument tyskerne. Han forbeholdt segl mellom Norge og Japan og for fl slå tyskerne ned, så nødvendig for at vi der kan
gir presidentskapet en rede- ellers å gå sine egne veier, at krigstilstand har bestått si- skulle vi fullt ut være med være med i krigen på en
effektiv måte inntil Japan el'
på det også' økonomisk. •
gjøring f'Or sine forhandlinger under henvisning til at han den 7. desember 1941.»
slått
ned.
Taleren
var
bange
for
at
i 1940 om avsettelse av Kon- hadde ansvaret for hundretuUnder behandlingen av
Stortingsmann
L a v i k av
når
man
en
gang
sitter
ved
gan og regjeringen - og om seners ve og vel.»
denne sak kom det fram en
opprettelsen av et riksråd.
Det er en kjent sak at det del sensasjonelle avsløringer. det store oppgjør ved freds- Kristelig folkeparti fant vanDokumentet gir et godt inn- den 15., 16. og 17. juni 1940
Stortingsmann W ri g h t bordet, ville Norge ha vært skelig å kunne stemme for
trykk av tyskernes «fo'rhand- ble holdt fellesmøter av Ar- av Høire opplyste under de- i en gunstigere stilling om vi innstillingen.
U tel1'riksminister
Lie
på et tidligere tidspunkt hadlingskunst», 'trusler og bluff betderpartiets sentralstyre og batten at
opplyste da at vi allerede fak- 'Og også aven viss etter- den faglige landsorganisatisk deltar i krigen mot J agivende forvirring fra n'Orsk sjons sekretariat, og det var
pan, og at de,n norske hanside. Den faste, rake holdning fra disse møter at Arbeiderdelsflåte er satt inn der.
som folket selv inntok i tiden nartiets 'representanter i -~re
Stortingspresident Hamsom fulgte, den innbitte vilje sidentskapet fikk sine direkbro uttalte at det kunne mistil å gjenvinne frihet og selv- tiver.
forstås hos våre allierte om
stendighet, savner man. Men
Det krav som er satt fram
det var dissens i Sto'rtinget
dokumentet fO'rteller også om at protokollen fra rlisse
ved denne formelle stadfesting som nå foran valget kre- viktige møter skal legges
ting på et faktisk bestående
ver svar, et svar som de an- fram, og at navnene på dem
forhold. Det er helt forståesvarlige tydeligvis svært nø- som deltok skal offentliggjølig og naturlig at man i Amedig vil gi! Men som folket I res, er i alle henseender et
rika legger vekt på denne
må ha krav på å få før det 'rimelig krav. Men det blir
saken. Intet land har noen
den 8. oktober skal avgjøre møtt med taushet fra Arbeisinne gjort en slik innsats for
landets skjebne for de kom- derpartiets stde. Det synes
å hjelpe andre land som Amemende 4 år - 4 å'r som vil som om det er visse ting av
rika ha'r gjort. Og intet land
bli av avgjørende betydning I stor betydning som ønskes
har vist Norge en større velfor hele folkets framtid! Det unndratt det norske folk. Det
vilje og en større aktiv hjelpgår nemlig tydelig fram av er meget som tyder på at den
somhet gj ennom krigsårene
det gamle presidentskaps re- i anledning valget så finpusenn De forente stater har
degjøring at andre krefter sede fasade dekker noe som
gi ort.
enn de rent pa'rlamentariske ikke tåler dagens lys, i dag!
blandet seg inn iforhandlin- - Ellers ville vel også disse
Hensynet til våre sjøfolk
gene, og øvet sitt press for at dokumente'r forlengst vært
Våre sjøfolk er utdannet
presidentskap og storting offentliggjort.»
som gunners, kanonerer, vi
skulle inngå overenskomst
med okkupasjonsmakten. I
Brosjyren omtaler så et forhar folk i norske marineunidokumentet uttales bl. a.:
slag fra høyrerepresentanten Carl
former ombord på alle de bå{<På de norske forhandlere R. Olsen om hjelp til det krigsHambro vender hjem i 1945 sclmmen med Nygaardsvold - for å sikre ter som går ovetr Stillehavet
gjorde det også et visst inn- herjede Finnmark og videre forsom vi har hatt det på andre.
gjennomføringen av dødsstrdffen.
(Forts. s. 21)
trykk at enkelte norske kret- 'handlingene om ny regjering.
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til jul?
En liten rundreise i bokverdenen med Siegfried

I

for antikvitetssamlere på jakt i utlandet. Og med det siktepunkt er
den formodentlig både nyttig og
instruktiv. Den forteller om de
forskjellige
antikvitetsmarkeders.
særtrekk og spesialiteter, hvilke
ting man bør lete efter på de forskjellige steder - og hvilke man
bør unngå, enten av prismessige
grunner eller fordi sjansen for å
bli påduttet en forfalskning er stor.
Den stilhistorie som innleder boken
er så kortfattet og utilfredsstillende
at den like godt kunne vært utelatt.

med på å fremme kristendommens
sak i Sovjetsamveldet og kanskje
Kina med!
Ellers er jo ikke dette med gjestebesøk i de røde land noe som
vekker synderlig oppsikt lenger.
Det var verre dengang Forbech
tok fatt på sin reisevirksomhet «for
fredens sak» i verdens mest militaristiske stat. Nu reiser jo alle
de borgerlige partipolitikere dit i
tur og orden -til og med på statskassens regning. Og det gjorde
dog ikke Forbech. Han måtte også
lide for sin dristighet.
Forbechs skildring av forholdene
i øststatene er ellers interessant nok
.og så langt hans utsyn rekker er
han ærlig nok ~gså til å legge
frem sannhete? sa. langt .han kan
se den bak sme ldeologlske skylapper. .
~tass l a~. Forbech som alle andre
sk!l.bente: l dette lan~ avlev~rer de
obllgatiQ!lske sp~rk tIl «nazlstene»
i NS og deres manglende kultur -den Forbech vel da har funnet
gjemt langt østpå - så vil vi si
at han stort sett er et ærlig skinn.
Det er bare synd at folk med en
ellers sund forstand kan 'være så
synkverv~de og naive på visse om e
råder. ' .
NOVELLESAMLING

Vi har tidligere år nevnte de to
foregående bind «Keiseren av EIba» og «De hundre dager». Arets
bok lar oss følge Napoleon fra
Waterloo til Sankt Helena. Og
dette er vel kanskje det avsnitt ay
Napoleons liv som er minst kjent
og som historikerne har beskjeftiget seg minst med. Og Mohr er
nu som før en pålitelig og inspirerende fører. Han skildrer nederbget og Napoleons videre ferd hans ideer og planer, hans fiender
og mere eller mindre gode rådgivere - til han går ombord på et
britisk krigsskip, som efter noen
spennende uker førte ham til Sankt
Helena.

DET EVIGE KINA
A. H. Rasmussen: Kinas røde
drage. Cappelen.
INTERESSANT, MEN NEPPE
Det er vel ikke gitt Vestens folk
RIKTIG BILDE AV PILATUS
noensinne å kunne forstå Kina og
bakgrunnen for hendelsene de;
Elisabeth Dored: Pilatus og
Iallfall er det tydelig at de tomsete
Nasareeren. Aschehoug.
niQrske maostudentene ikke gjør det.
Elisabeth Dored vil være kjent
Litt større forståelse kan en norsk
av mange av våre lesere fra de
leser av Rasmussens «autentiske rofengslende bøker «Jeg elsket Timan» skaffe seg. Riktignok skildberius» og «Den fønikiske traprer den hendelser SiQm ligger 30 til
pen», begge fra det gamle Rom. I
40 år tilbake i tiden, men Kina er
årets bok beskjeftiger hun seg også
evig lOg allvid det samme innerst
med romere, men dennegang er
inne uansett de ytre hendelser og
scenen nyttet til Palestina. Hun
det kinesi~ke lynne er uforandret.
tegner et bilde av den romerske
For «East is East and West is
stattholder Pontius·· Pilatus .som
kom til å spille en slik avgjørende
West». Men hyggelig for oss hvite
rolle i Kristi lidelseshistorie. Hun
europeere er det jo å følge folk
Vigdis Stokkelien: Dragsug. skildrer forholdene både malende
som nordmannen Oscar :Mamen på
Aschehoug.
og spennende og får nesen leseren
deres dristige ferd og eventyr i
Vigdis Stokkelien har meget til å tro at det bilde hun tegner
dette fremmede land. Boken er båø.se av når det gjelder ~i- aven Pilatus som ble preget for
stoff
de spennende og velskreven.
,
vet pa sjøen. Hun har selv sedt 'livet av sitt møte med den han lot
som telegrafist og har vokset opp korsfeste. Det er sikkert ikke noe
PREST" MED STAlINPRIS
ved og med sjøen. Dette er så- større iveien med miljøskildringen,
PÅ BOKMARKEDET
vidt
vi forstå~ hennes debutbok men vi er redd det er noe galt med
Ragnar Forbech: Prest på alfarvei - og utenfor. Luther- og den bærer JO preg av det. No- det biLde hun tegner av Pilatus.
vellene er, skjø?t ofte velskrev?e, Riktignok antyder etpar av evanstiftelsen.
mere oppslag td noe enn, ferdlg~ gelistene at Pilatus ikke var noe
Det er vel mange som har undret
noveller. Men, det kan nok bh særlig stemt for å la Jesus korsseg over hvorledes en prest som
noe mere siden. «Losen border» feste, men på den annen side var
tar imot Stalinprisen - eller Leer jo en liten pede.
jo han mannen som tok beslutninninprisen som han selv foretrekgen,
og som var den eneste som
ker å kalle den - , som foretar
ÅRETS PEARL BUCK
kunne gjøre det. Men, riktig eller
ust:anselige reiser til de kommunisPearl S. Buck: Noe å leve for. ikke riktig, så er Elisabeth Doreds
tiske stater, Kina ,ibefattet og som
Aschehoug.
bok av året interessant og fengsde fleste har betraktet som kommuPearl Buck har en trofast lese- lende.
nist, egentlig tenker. Og nu legger da Ragnar Forbech dette frem krets og det er ikke så rart for
hun har jo en egen fengslende FØNHUS IÅR OGSÅ
i en bok.
måte
å fortelle på. Arets oversettelMikkjel Fønhus: Gjemt i villOg av det han skriver må man
skogen. Aschehoug.
vel ha lov til å tro at han er utrolig se til norsk er kanskje mere perDet later ikke til at alderen biter
naiv selv til en prest å være. For sonlig pre~et enn de tidligere bøhan tror tydeligvis at han ved den- ker og forlaget forteller da og~å på Mikkjel Fønhus. Like sikkert
ne sin østlige innsats kan være at den ble skrevet ferdig da hun som julen kommer Fønhus med
vendte tilbake til USA fra Kina,
(Forts. s. 22)
men først sendt ut ifjor på grunn
av dens rent personlige preg. Ro- • ~~==~~~;!!!II!=m1
manen er nemlig i virkeligheten 1\
beretningen om Pearl S. Bucks
eget liv som ung. Om en kvinnes
modige kamp for å finne frem til
en ny og rikere tilværesle.

SN
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MED MORTON I ROM
nit.Igen av. Sabas. J\fen keiseren
H. V. Morton: En reise i Rom· selv holder strengt pa mytene om
?edstamming fra elskovs eventyret
Lutherstiftelsen
Morton er en kjent og kjær l Gamlet.estamentet mellom. den
reiseleder for de mange som helst mangfoldlge Salomo 0$ dron~mw~n
sparer seg reisens besværligheter a~ Saba. Den vesle kelse~en l .EtlOog ser verden fra lenestolen gjen- pla er ellers en ~ar som. taler. lItt a~
nom andres briller. Foruten bøker hvert. Han mlstet Sltt !lke hl
fra Palestina, Bibelens land har Italias Musse og gikk som så manMorton sendt ut flere bøker fra ge andre bra og mindre bra folk i
Italia, blant annet denne, som ble eksil i England, hvor de stores
så godt mottatt da den utkom og verdenskrig plutselig bragte ham
fikk byen Roms gullmedalje som også inn i rekken av «seierherrer».
den beste boken om byenes by.
Senere ble det forsøkt et statsDet var i 1957. Nu har altså kup mens han var på utenlandsLutherstiftelsens Forlag sendt Ro- reise i likhet med Nordens konger
merreisen ut i ny utgave til glede og politikere. Hans egen sønn talte
for mange. Morton er ikke bare i kringkastingen opprørernes sak,
en uhyre kunnskapsrik skribent, men det ble senere bortforklart som
men han er også en glimrende en misforståelse da keiseren tilrev
journalist. Og det er vel kanskje seg makten igjen. Senere har han
denne evne som gjør hans bøker bl. a. utmerket seg ved å være vert
så levende og lesverdige. En verdi- for vår egen reisende konge. Og
full bok.
det er denne norske kongereisen
som vel er utgangspunktet for Kåre
KAMPEN MELLOM HEDEN.
Pettersens bok, hvor en kan lese
DOM OG KRISTENDOM
meget av interesse om det fremmede og merkelige land og om
Elia Griffiths: Torshammaren dets mennesker fra keiseren og
og sølvkorset. Lu,therstiftelsen. nedover. Boken har mange gode
Det er igrunnen pussig hvilket illustrasjoner.
tak bøker av denne art har på et
bestemt publikum. Vi vet ikke om
det skyldes dette at kampen kan- MED KAMERA I NORSK
skje ikke er helt avgjort ennu VILLMARK
Karthon Håland: Villmarksinnerst inne hos mange eller om
sommer. Aschehoug.
det er ennu ubrutte blodsbånd med
forfedre som virket i det skjulte.
Atter en givende bok for dem
Forlagene har da også ofte på som er glad i dyr og villmark og
boklisten bøker som skildrer tiden som foretrekker kameraet for geda det norske folk ble omvendt - været. Håland har streifet om i
delvis med ild og jern fra Sør- og Vest-Norge og ledsager
fedrenes gamle guder til kristen- de mange praktfulle opptak med
dommen. Redaktør Ellen Griffiths små historier knyttet til dem. Vi
bok «Torshammeren og sølvkorset» får bl. a. være med på en orreleik
skildrer de siste faser av denne en tidlig vårrnorgen, besøker et
kamp før den ble avgjort til kris- dvergfalkrede på en smal fjelltendommens fordel av Olav digre. hylle, er med en hubro på rov i
Men han måtte først bli martyr. haredalen, følger et revekull i en
Boken er både spennende og vel- steinrøys på Hardangervidda, en
skreven selvom det også i den fossekall som leker gjemsel under
naturligvis er seierherrens røst en en foss i Ryfylkeheiene og meget
hører.
annet.
HAlLE SELASSIES LAND
Kåre Pettersen: Etiopia. Dronningen av Sabas land. Lutherstiftelsen.
Med all blesten det har vært opp
gjennom årene omkring Juda løve
keiser Haile Selassie, er det vel
flere som tenker på Etiopia som
Haile Selassies land enn som dron-

ANTIKVITETSJAKT
Henrik Bruck: På antikvitetsjakt. Cappelen.
Antikviteter er også blitt et
statussymbol i vår skakkjørte tid.
Og naturligvis er det like tåpelig
som meget av det andre en fyller
tiden med nu tildags. Vi tenker da
ikke på folk med samlel'mani, folk
som samler på bestemte ting. Heller ikke på antikviteter som har
direkte tilknytning til ens egen
slekt. Men altså dette å putte en
eller annen gammel gjenstand inn
i sitt hjem fordi «alle de andre
gjør det.»
Men, en får ta tiden og menneskene som de er. Og Brucks bok
- som er oversatt fra svensk og
som innholdsmessig vel også bærer preg av det nasjonale opphav
tar altså sikte på å være til hjelp

!

MED NAPOLEON MOT
SANKT HELENA
Anton Mohr: Mot Sankt Helena. Aschehoug.
Iår har vi fått siste bind i Anton
Mohrs fengslende Napoleontrilogi.
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form, skyldes det at ingen rer: et skritt" lenger fra En
trykkerier får lov til å trykke Verd~n og den ?eb'Ude~e mulden .i den «frie rettsstaten» titraclale-supermtegrasJon.
SverIge av 1967.
NSVU
BUNDESTYSKLAND
I Bundestyskland begynner
Seks-millioner-myten blir alle stbrdemokratene i de
,
tynnere og tynnere, det er gamle partier å skrike høyere
vel kun et spørsmål om tid og høyere om forbud mot det
før den brister som en såpe- nasjonal demokratiske parti.
boble. Hva så med alle dem Best av alle er gammelkomSØR-AFRIKA
å være et stort behov fOT som har 'Pasert hele sin vel- munisten Wehne'r, som vil ha
En får si at Sør-A:~rikas Hitlers tanker. Vi arbeider makt på den?
NPD forbudt og kommunistledere ikke er redde for å nettopp med å stanse en
Hva de selv frykter kan vi partiet tillatt!
bryte de tabuer hvite folk el- spansk utgave av boken. I gjette oss til ved å betrakte
Det er jo ikke så lenge silers gjerder seg inne med. Portugal er «Mein Kampf» den massive forfølgelsen av den bundesinnenriksminister
Landets statsminister john kommet i ni utgaver uten at nasjonale og rasebevisste Liicke fortalte at NPD nærVorster tilhørte som kjent vi har kunnet gjøre noe ved krefter rundt om i verden, og mest lå på dødsleiet _ både
under annen verdenskrig be- det. Også i Danmark er den i særdeleshet angrepene på medlemmer og velgere svikvege1sen Ossewa Brandwag, utgitt. I Danmatr~ er !IJlem NSVU og dens folk.
tet. Norsk dagspresse slo detsom drev aktiv sabotasje mot Kamph t::-y,·.ket l tre opplag
George Lincoln Rockwell te stort opp, men gleden varte
Sør-Afrikas deltagelse på de som billigbok, de~ betyr at hadde nettopp sluppet ut ef- ikke lenge fdr valgene i Brevestalliertes side. Bevegel- den er oppe i 15 000 eksem· ter 3 måneder da han ble lik- men viste noe ganske annet
sens leder var dr. Hans Van plarer. De~ ~ans~e utga~e~ vide'rt. Han hadde da sittet i enn det innenriksministerens
Rendsburg. Både Rendsbu'rg er ellers. a fa kJøpt ogsa. 1 et fengsel hvor den alminne- overVlåkingsfolk hadde funnet
og Vorst,er satt dengang Nor~e. VI.har ~ett den utstII- Hge kontroll og orden ikke ut. Og så kunne en lese i
fengslet sammen som «lands- let l Umversltetsbokha~de- var større enn at tre hvite DAGBLADET et telegram fra
svikere». Nu er dr. Rends- len, sammen med «gode» Jøs- menn hadde blitt slått ihjel sje:lihetseren
Jon-Hjalmar
burg død og det er reist en singbøker.
av negere i løpet av. få må- Smith om «livsfarlige år for
bauta over ham - ikke verst
neder før Rockwell ble put- vest-tysk demokrati. Innentatt i betraktning av at han i
SVERIGE
tet inn.
riksministeren advaTer mot
dagens telegrammer om dette
Tross alle slags angrep og
Colin Jordan, den engelske høyre-ekstremistene.»
i historien av alle folkeslag.
betegnes som. «en erkla:rt sabotasje-handlinger fra pres- nazilederen, holder på å soSenere har NPD Iholdt sin Partiet avViser bestemt påbeundrer av HItler og' nazlS- sefrihetens og y1Jti,ngsfrihe- ne ett og et halvt åT i Eng- store partikongress i Hanno- standen om at Tyskland alemen». Og statsminister Vors-tens yppersteprester, fortset- land.
ver med fremmøte av 1400 ne bærer skylden foT verter svek ikke sin gamle venn ter Nordiska Rikspartiets arJohn Beatty, som er fører utsendinger. Her viste det seg denskrigene. »
og sin gamle oppfatning. Han beid ufortrødent under Go- for NSVU's kanadiske avde- at alle uoverensstemmelser i
Både innen partiet selv og
møtte frem og talte ved av- ran Assar Oredssons ledelse. ling, sitter inne på seks må- partiet var overvun,net og
dukingen av bautaen. «For Partiet har i de senere år hatt neder.
Adolf von Thadden ble valgt blant motstanderne regner en
de :fllesteav oss som er til- adskillig fremgang, og kan
Ku ~lux Klan-sjefen, Ro- til ny formann med overvel- nu med at det ved valgene til
stede her var han en venn nu skiJlte med lokale avdelin- bert Shelton er blitt dømt til den de flertall. I sin store tale Bundestag vil få minst 50 reog en fører», sa han.
ger i fle're svenske distrikter. ett år, mens en annen ledende pekte von Thadden pr. at det presentanter.
Foruten hovedkvarteret i «høyre-ekstremist», Robert viktigste spørsmål er nu hvor
«:MEIN KAMPF»
Stockholm, og seksjoner/kon- De Pugh har fått hele fiTe år. ungdommen vil vende seg. ENDELIG SANNFERDIGE
De bayerske myndigheter takter ide øvrige nordiske
Hvis alle negative krefter seiFIl.MER?
klager over at det stadig kom- land, oppviser NRPs avdeCHILE
rer vil vi ende i bols.ievikDet blir opplyst fra Tyskmer «piratutgaver» av «Mein
lingsregister nu permanente
o
•
" , kaos, sa han. Men vi tror at, land
at det nydannete selKampf». Delstaten Bayern støttepunkter L Norrkoping,
Ogsa l d~~.n~ lat;?amerI-, rien yngre generasjon ikke pr skap «National-Film» i Miinhar som enearving til NS- Vanersborg, Strangnas, Fa- kanske ~epub l~ en m~es et verre Enn, tidligere genera- chen skal spille inn filmer om
DAP's formue, copyright til gersta, Onsala, Moheda, Mal- NS~pa.rtl, PartIdo NaclOnal- sjoner. Vi tror at cb !ol"an bli Waffen-SS og Wehrmachtsboken men myndighetene vil mo og Sundsvall. Med sine ?oclahsta Obrero, s?m er Ill:ed entusiastiske fO'r et ideaL Når soldatenes innsats i kampen
bare bruke denne rett til å 40-50 til dels elektrostensi- l. ~SVU (den NasJ.onalsosla- man snør hvilket ideal som mot partIsaner i den annen
forhindre at boken kommer lerte sider hører bevegelsens hstIske verdensunl~n)i~ Dets kan tilbys den tyske ungdom verdenskrig. Det er meninp'en
ut på nytt. Dr. Eder, leder for avis til en av Europas største fører heteT Franz P el 'er og og som de kan gi all sin ener- at de fleste filmer skal tas
kontoret for formuesforvalt- stensiJlerte partiaviser. Når bevegelsens hovedorgan er gi, svarer vi: et fritt fedre- opp i Spania.
ning i Bayern, sier: Det 3ynes den utkommer i stensilert «Cruz Gamada» ~Hakekorset). land i et uavhengig Europa
Hele opplaget tIl det første av frie nasjoner.
Som vel de aller fleste har
nummeret, som utkom for et
I partiprogrammet som ble erfart, blir tvske soldater allpar år siden, ble sol~t vek~ vedtatt heter det bl. a.: «I ålf- tid fremstillet som stupide og
i løpet ~v sna~e to tImer :pa tier har tysk politikk gått ut brutale på det hvite lerret.
gat6!ne, l SantIago, de~ c~ll- på å underkjenne den kollek- Dette er en form for hets mot
enske hov,edstaden. Pa var- tive skyld (fra den annen ver- +'7skerne som skulle vært
pa'rten i år avholdt PNSC? en denskrig) . NPD avskyr mas- skrinlagt for lang tid tilbake,
pressekonfera~se som sagar semyrderier og krigsforbTy- da denne fremstillinø- intet
ble ov~rført gJennom de! l?- telser som er begått tidligere
(forlI. I. 16)
kaIe fJernsynet. Ikke darhg
får man si, i et land hvor
forfølgelsen av «nazi'ene» er
legalisert, for ikke å si obligato:dsk.
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Det kommer an pti øynene 10m Ier!

AFRIKA
Mens kreaturer av alle
slag tråkker omkring i storstua hjemme i England og
formodentlig gir britene et
inntrykk av hvordan det er
å være okkupert, tar de delene av samveldet som ennu
er hvite, konsekvensene av
likhetsvanviddet og melder
seg ut. Således har Rhodesia
som den siste hittiJl bekjentgjort at det akter å fastsette
sitt eget flagg, skaffe seg en
Vtir tinge tegner er temmelig krigerIk og vil helIt behandle de evige
egen nasjonalsang, samt orproteItanter Ilik
dener og medaljer. Vi note-
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En stemme fra 'fortiden om mordet på Sikorski I INFORMASJONSTJENESTE(Forts, fra s. 15)

ganske verden? Man behøver
har med virkeligheten å gjøre, ikke være overbegavet fotr å
gj esteretten til å sprøyte gift og' Tyskland dessuten er vår se skjevheten i en slik fremog gallde mot en forbundsfel- sterkeste NATO-partner i Eu- stilling. Selv den tapende
part burde bli tilgodesett
le. «Times» lå heller ikke ropa i dag.
med en objektiv vurdering av
-langt efter. Avisen skrev at de
Det viser seg at de unge i
sin
innsats i krigen som slutpolske
emigranter
hadde Tyskland i dag reagerer
tet
for
over tyve år siden.
vært kortsynte og provoser- sterkt mot denne forvrenO"Kanskje filmene fra «Naende overfor et land som er ning av tysk soldaterånd. De
Polens mektige nabo. Det he- ha'r fått nok av tnskernes rol- tional Film» kan medvirke til
le så kort og godt ut til at den le som vår tids indianere i det.
britiske regjering hadde til underholdningsfilmer. Denne
DEN FORSMEDELIGE
hensikt, på en eller annen tendens kom bl. a. sterkt frem
NASJONALISMEN
måte - fulilstendig å kneble i filmen «Heltene fra Telede polske emigranter, som på mark». Filmen fikk svært
Det hender ikke ofte i våsin side forlangte å få opp- dårJ;"" kritikk i Tvskland, noe re dager, at tidens iI"etningsklart bl. a. de uhyggelige som ikke er å undres ovetr. angivere kommer i skade for
mord på polske offiseretr. Det
Hvis de tyske soldater i å si noe positivt om nasjonavar derfor en naturlig slut- Riket var så dumme og en- lismen, derfor er det dobbelt
ning når «Stockholmstidnin- foldige, hvordan kunne det da grunn Ul å aræstere utsagnet
gen» rettet følgende spørs- henge sammen at de klarte å til den kjente histo1rikeren
mål:
forsvare seg i fem år mot den Arnold Toynbee, en mann'
To stortjuer på ett marked
som eillers er tilbøyelig til å
«Er Storbriannia beredt til
eJlle'r overhodet istand til å ............~~~..... skjelle ut nasjonalismen som
I sitt siste drama «Solda- svar av Polens rettigheter, og
beskytte Polen, også mot
fredstrussel nr. 1. Han uttene», som nylig ble oppført når nu de polske emigranter
Månadsbladet
: taUe nylig i et avisintervju
venner og forbundsfeller :
i Bundestyskland, men som pukket på sin rett og vendte
hvis det skulle vise seg
FRI HUG
: at «nasjonalismen alltid vil
bile nektet oppført i England, seg til den store beskytter,
nødvendig?»
Frisinna tidtrøyt- og opp. ! vinne over enhver annen ide[ufter forfatteren Hochhuth kunne ikke godt Churchill
lysningsblad. Fritt ordskifte ; oilogi».
Så har da uker gått, Sikorsom kjent den gamle historie vende den polske emigrantom
NS, rettsoppgjerel m,m, :
Vi takker for komplimentet
ski har ikke tatt advarslene
med Englands - og spesielt regjering tryggen.
Fylgjetongar
om
Hunzafol:
på
veane av norske nasjonaChurchills skammelige adSiden den tid har da for- fra den britiske regjering alkei, Jack London (ill.), sjø· ~ lister og tmøyer i parentes at
ferd mot de eksilpolakker handlingene pågått, men de vorlig nok, stemningen blant
romantII' m.m, Arspris kr.
nu skjønner vi bedre hvorfur
som England efter hva det polIske emigranter med Sikor-/ polakkene utenfotr Polens
25,-,
_
nasjonaJlismen ikke får lov til
hadde hevdet hadde sta'rtet ski i. spissen var ikke helt sa gren~er. har vært opprørt, av
Postgiro
for
bladp,
80
821,
~
å
delta på like linje med andverdenskrigen for å hjelpe.
lette å kneble. Vi har således forstaelI.g~ grunner. ---: V,ed
Utgjevar: Erling Seim, Kinn : re ideo1logier i demokratiske
Hochhuth beskylder Chur- ikke et øyeblikk vært i tvil fler~ leIlIgheter h~r V1 fatt
: «frie» meningsytringer.
chill for å stå bak den uQykke om at nettopp den polsk- bevI~e~ fO'r oat emIgrantene,
~........
som kostet eksilpolakkenes sovjetrussiske strid har vært forsavldt ogsa andre medlemleder, general Sikorski livet! en kanskje liten, men allike- ~er. av .:~en babylonske forHan taler forøvrig også om vel temmelig farlig svulst på \, :rrmg» l. London og W asChurchills skyld fotr å ha latt de ailliertes såkalte samarbei- hmgton, Ikke oppfører seg drevis av andre stede'r i Sov- være, tar sikkert nok Sikorden uhyp"aelige Lindemann- de. Når vi sier liten, så er det helt ~om de allierte ønske::. - jet. - Det er en måte å la skis død som en advarsel. plan om sustematisk bombing av den grunn at vi idag ikke For Ikke mar:- ge. dagene SIden emigranter automatisk dø ut Hambro vil nok igjen ganske
av tyske boligkvarterer sette et øyeblikk tviler på at sam- fant d~ det vlktlge blad, Lon- på. Det finnes imidlertid og- sikkert finne at han «har all
ut i livet. Lindemann-planen arbeidet mellom de tre alli- donavIsen «Observetr» ut at så andre midler. Vi tenker på grunn til mistro». har vi omtalt mange ganger erte knirker temmelig sterkt det ville væ~e på sin pla~s de utallige som er falt for
Men hva sier nu engelsktidligere i FOLK OG LAND, av andre og enda viktigere med ~n ny lIt~n advarsel hl Secret Service. Het!' er mord- mannen, eller 'den enge'l-ske
men affæren med general grunner. Men _ den britiske de kjære em~granter. «Oh- prosessen mer raffinert. - Vi kirke. Vel, vi går ut fra at
Sikorski kan det kanskj e væ- regjering forstod at denne server.» fastsla:- ~nkelt nok behøver bare å minne om den de finner trøst i Erkebiskopen
re på sin plass å si litt mere strid måtte bli bilagt på en at ~m~grantregJermgene sam franske politi president Chiap- av Yo'rks bevingede ord for
om. Og vi sier det da Hke elletr annen måte. Forsiktig l'egJermg~r for suverene sta- pe, om den franske admiral ikke så mange dager siden.
godt med de ord som den nok begvnte da den allierte tel" før krIgen a~tomatisk må Da'rlans automatiske død.
«Det er idag vanskelig å skilnorske
utenrikskronikøren propagandamaskin sitt arrbei- dø ~t. Deres Ir:ter~sser er
Nu er atter en av de mis- le mellom rett og urett.» brukte i en kronikk 6. juli de. «Det gjelder nu», skrev nemlIg basert pa g]enopp-- lEkte emigranter død, nemlig Så får da emigrantene fort1943. Slik at ingen skal på- Reuter, «at det ikke bllir of- re~telse av status quo. C?g det general Sikorski, - sammen satt trøste seg med «Obserstå det er efternåklokskap og fentliggjort provoserende ut- blIr me'ra og me: um~hg for rned en rekke andiI"e farlige vers ord om at de forskjellige
efterpåfunn. Vi gjør det på taleiser.» Hvem denne advar- ~ver da"" fasts.lar aVIsen og polske emigranter. - Dermed emigtrantregjeringer likevel
denne måte også fordi kro ni- sel var rettet mot skulle ikke tIlf~y~r at da dIsse emigrant- skulle spillet kanskje bli noe må dø ut - før eller senere.
kØ'ren kommer inn 1')å et an- være vanskelig å gjette. F:ra r~g]er~n~ene lever borte ,fra lette're for de allierte. De øvEliler kanskje de allierte nu,
net vesentli~ --'lnkt, emi- Englands side ble det rettet sme. tidlIgere land, og s.ale- rige emigranter hos de alli- trass i Erkebiskopen av Yorks
grantregierin aenes virkelirre temmelig skarpe angrep mot des Ikke ~an øve noer: 1:1n" erte, polske, jugoslaviske, ord, begynner å skilne melstilling blant de allierte. En de polske emigranter. «World flyteis: ,p~ d,eres utvlklmg, greske, norske, hollandske, lom rett og urett. I det tilkan av dette slutte seg til Press News» skrev den 2. mai kan de lkK~ l lengden folt- belgiske eller hva det nu kan felle vil det væ're noe sent.»
hvor «fri» og «uavhengig» en beskyldning mot emi gran- sette som v~'rkdi~~0 ,represenden norske eksilregjering var, tene for at de hadde misbrukt tanter for sme land.
slik legenden fortsatt forteller
Vi h:u tidligere her i VEF,det.
DEN OG VI referert «ObserAltså: Norsk Rikskringkasvers» artikkel. Den gang i
ting 6. juli i det Herrens år
forbindelse med Hambros beJULEGAVE
1943:
'rømmelige uttalelse, «Vi har
Husk Kai Normanns vakre,
«Det er ikke gått mange uall grunn til mistro».
fargerike akvareller i 2 stør·
kene siden avsløringen av de
Når «Observer» skriver at
relser:
uhyggelige mordene i Kaemigrantregjeringene autotyn-skogen oppskaket hele
maUsk må dø ut, så stemmer
Liten størrelse innrammet
verden. Vi husker også at disnok det. Det er bare så uhygkr, 100,-,
se avsløringer førte til btrudd
gelig at den brritiske regjeMedium størrelse, innrammet
mellom Moskva og den polske
ring åpenbart ikke har til
kr, 200,-,
emigrantregjering. En konhensikt, hvis emigrantene ikflikt som i høyeste grad kom
ke dør når det paser dem, å
Henvendelse telef. 5660 88,
ubeleilig for den britiske og
la emigrantene si sin mening Israelsk Suret Service: «Du gir han en i knollen - du skaffer ham
eller adresse Eckersbergsgt.
forsåvidt også amerikanske
inntil de dør en naturlig død.
24, - Oslo,
over grensen - og du bevitner at han reiste med frivillig!»
regjering. England hadde jo
Vi kjenner godt til nakke(Tegning hentet i National-Zeitung)
trass i alt gått til krig til for- _,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ skuddene ved Katyn, og hunOg om Englands syn på de utallige emigrantregjeringer
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IDet muliges kUDst . Wiesener og Andenæs fortsetter

Kriminal- og spionunderholdning

(Forts. fra side 10)

billigelse av denne. De ~iste
så naturlig nok i den en kJærkommen avlasting av egen
front. Uten en motstandsløs
gjennommarsj gjennom DanmaTk var en lynspredning av
tyske st.ridskrefter .til Norge
umulig. Ytterligere hadde
Stauning år i forveien advart
de skandinaviske land om hva
man kunne vente seg. Hvor
meget man på Viktoria Terrasse haor skjønt eller Ikke
skiønt av hva som dengang
var igjære er høyst uklart,
men man burde 'nu slutte å
prate tull om at det var Quisling, som fikk beveget Hitler
til sitt «overfall» på Norge.
Både Tyskland og Vestmaktene var ute i samme ærend
ut fra egne interesser. Man
bør helst med minister Maseng og overlege Scharffenberg stille seg selv det spørsmål: Hvem av dem var ute i
offensiv eller i defensiv hensikt, og så plasere overfallet,
offensiven der den hører
hjemme.

diskusjonen i AFTENPOSTEN
Drepende tilsvar fra advokat Wiesener
I forbindelse med diskllsjonsmøtet i JlIristforeningen om «relts)oppgjøret har det vært ,et innlegg i AFTENPOSTEN av høyesterettsadvokat Wiesener og et tilsvar fra professor Andenæs. Det kom sd et
nytt innlegg fra odvokat Wiesener, som vi gjengir i det efterfølgende.
La oss imidlertid innledningsvis, som en kllriositet, ne~'nte at en av de
jllridiske stIldenter som hadde fdtt øynene opplatt linder diskllsjonsmøtet og om ville gi Iltrykk fotr det fikk sitt innlegg refllsert av AFTENPOSTEN med den begrllnnelse at bladet ikke ønsket d ta opp noen
disktlsjon om landssvik opp gjøret! Samtidig gikk altsd diskllsjonen videre mellom Wiesener og Andenæs og bladet fortsatte eiters sin innsats i hetsens tjeneste med de fortegnede skildringer av hendelser i
okkllpasjonstiden. Det eneste en ikke før høre noe om er bladets egen
innsats dengang! - Men, her er altsd Wieseners innlegg:

Ved hjemkomst fra lJ:"eise re. Men jeg forsøker å hvithar jeg sett professor J. B. vaske folk som i k k e har
And e n æ s' innlerrq i Aften- vært forbryt'ere efter holdbar
posten for 21. ds. Han stiller jus, men som allikevel kom
:seg på geledd igjen blant inn under hjulene i det noI"Srettsoppgjørets drabanter.
ke rettsoppgjøret. Jeg beJeg kan forstå professor An- kjenner meg til Wessels enkdenæs' di~emma. Han hadde le rettsbegreper, når han forfor unge skuldre i 1945 til at teller oss at man ikke skal
man kan vente han skulle ha rette bakere for hva smedene
IX
Visse si delJ:' av den av Mosk-;- demmet 0---- for massepsyko- har gjort. Og dette må gjelde,
va etter stalinistisk mønster sen. Så engasjerte han seg selv om bakeriet har ligget i
med herrene Lie og Wold motstrebende med strøm- samme gård som smien.
Andenæs har heldigvis rett
som mellommenn iscenesatte men - som så mange bra
utrenskning av norske anti- jurister. Derav hans si tua- i at Ola Plassen ikke qua
kommunister ble av professor sjon idag. Med det ene benet medlem av NS fikk gassSkeie karakterisert som: Det står han kritisk til vesentlige kamrene som tiltalepunkt.
har aldri ~. Norges histOrie sider av oprnriøret. Med det Jeg tror allikevel at den mashersket så rettsløse tilstander. andre ane'I'kjenner han de ~o- sive forbitrelsen som disse
Det sier ganske meget! Prost de- intensjoner, som naturlig- uhyrligheter skapte, har slått
Siegfr.
Hedem betegner den som vis også har vært tilstede bak kollektivt ut mot hele den
menneskegruppe som under
justismordenes epoke i Nor- det som foregikk.
ge. De begvnner etterhånden På denne bakgrunn har An- oppgjøret ble hengt ut en
KRISTNE VENNER
i det stille å få mange etter- denæs godtatt en akkord på bloc under fellesbetegnelsen
Har du lyst til å treffe gamle VeG- følgere.
prinsippene. Han finner at «tyske lakeier i Norge».
ner i et åpent miljø? - Krisl",
Forøvrig er Andenæs sikDe to menn, som har for- efterkrigsjustisen «stort sett»
V enn~r møtes den første freda~ stått Quisling fra fØlJ:'ste' stund og «efter omstendighetene» kert kfar over at heller ikke
hver måned i Collettsgate 43. Etter og hva han kunne bety mot er slik at vi «klan være be- om
1 and s for r æ der i
en tale er det bevertning og Ift- deres interesser og som tok kjent av» den.
sto det et ord å lese i Nasjonal
ledning til selskapelig 5amver. konsekvensen av det, hver
Hva folk til enhv.er tid og Samlings program. Og det er
etter sin form for «det muli- efter omstendighetene finner ikke holdbar jus å forutsette
Møtetid kl. 19.30.
ges kunst» er Terboven og at de kan være bekjent av, at Ola ihar villet medvirke til
Stalin. Det var nordmenn, er vanligvis deres private sak, å svike landet. Man kan ikke
som gikk deres ærend, men og privat fåor de stille sine dikte summarisk inn i hvert
slikt er vi jo vant ved her i krav tH prinsipper så beskje- eneste medlems bevissthet
landet.
dent 'Som det måtte passe forestillinger om dette og
dem. Men Andenæs er i den- hint, som visselig var gjengse
November, 1967.
ne
forbindelse ingen pri\nat- blant NS-folkenes motstanOlaf Holm
mann. Han er vår første nå- dere, men som fortrinnsvis
'levende strafferettsekspert. har manglet nettopp hos dem
med det opplag som ble
Han har en arv å løfte eft€lI' som meldte seg til partiet.
trykket av Hewinsboken
ANNELIESE PAROW
professor
Skei:e. Og som læ- Har det aldri falt professoren
«Quisling profet uten
rer
ved
Universitetet
for de inn at det består en sammenTANNINNSETNING
~re». Men endel eksemplarer
juridiske studenter kan han heng mellom innmeldelsen og
kan fremdeles skaffes.
Trondheim
ikke tillate seg å relativisere en avvikende forestillingsGisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade- våre
Boken gjør stor virkning
rettsgrunnsetningeor. verden? Men det var hos dem
moen kirke - Voldsminde Han skal holde rettsiJanken som meldte seg det straffoveralt hvor den leses. Hva
med å bruke den som julehellig og stille kravene bare fOlJ:'sett skulle bevises gave til folk som har bestrengt. Han skal ikke tilpas- individuelt.
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foor folk, som opinionen har hensyn til om den enkelte
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hadde noe som helst forho,ld
Tannlege
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Det er ingen uenighet mel- til de skader han skulle betale
MARTIN KJELDAAS lom professor Andenæs og for. Jeg har den tillit til proBOKTJENESTE
Postboks 3214, Oslo 4
Hanstunsgt. 2
meg om at de s,tore forbryiJel- fessoren at han i konsekvens
Postgiro 16450
ser burde straffes. Jeg er ik-/ med dette sitt syn på erstatTlf. 447554
ke ute for å bagatellisere eller ningsspørsmålet heller ikke
-* ___.. _ ......_ .... _
.._ ...._ .... ~~
hvitvaske virkelige forbryte(Forts. s. 20)
Den annen spionromanforfatter
er Frands C li ff ord, en brite som
nok er vel inne i metodene til
Secret Service. Boken heter «Morder mot sin vilje» og beretter om
en brite som ble noe moralsk ødelagt under verdenskrigen, da han
løp rundt og lystmyrdet tyske soldater. Efter krigen er han blitt en
tilsynelatende rolig og anstendig
forretningsmann, men Secret Service har øremerket ham fra dengang som brukbar til litt av hvert.
Og kaldblodig blir han dreyet til
påny å bli morder. Boken er spennende og gir et godt inntrykk av
hvorledes efterretningstjenesten arbeider, spesielt kanskje da Sf.!cret
Service.
'

SN

Kriminalromaner har alltid hatt
et godt tak på mange ellers seriøse
mennesker. Ja, vi hører selv til
dem som nyder en velskreven sådan. Ellers er det kanskje spionromanene som av uforståelige
grunner har kommet i skuddet i
det siste.
Blant årets bøker er det naturligvis også et rikt utvalg av begge
sorter og vi skal nevne fire av
dem her til orientering for mulige
liebhabere blant våre lesere.
La oss da begynne med en ikke
ukjent mann i dagens fjernsynsNorge, Kjell Arnljot W i g, som
har begått en kriminalroman debutbok såvidt vi forstår - med
motiv fra området ved Assuandammen, «På den syvende dag».
Bortsett fra dette noe uvante miljø
- skjønt Agathe Christie har jo
skildret arkeologmiljøer ofte og
bedre - så er det ikke noe særlig oppsiktsvekkende ved boken.
Og en hadde jo egentlig ventet
seg noe ekstraordinært av Wig også på dette område. Men - intrigen er usedvanlig tåpelig laget med
den evige tyske skurk og sadist
som i efterkrigstiden dukker opp'
il alle slags publikasjoner som «den
evige jøde». Det er vel ikke mange,
selv av de mest «troende» som kan
sluke slikt nonsens. Like tynn som
intrigen er kjærlighetshistorien og
aven eller annen uforståelig grun~
snakker
arkeologforsamlingens
finske medlem konsekvent svensk,
mens alle de andre nasjonaliteter
serveres hovedsakelig på norsk.
Men - boken inneholder' gode
skildringer av disse trakter som
nu skjules av vannet og er ganske
spennende i all sin tåpelighet.

kenes laveste egenskaper det her
spilles på. Dominic Tor r, navnet
'er et pseudonym, fordi han selv
fremdeles er knyttet til .Secret Service, har skrevet «Diplomat til
salgs». Det er en bok full av
diplomatisk homoseksualitet med
efterfølgende utpresning fra motstandernes side, av seksuell omgang mellom hvite og negre ,av alle
avskygninger, av dobbeltspill og
kjeltringstreker. Def er spionspillet
mellom russeren Lebedin og amerikan~ren Turner, som rulles opp.
Scenen er Paris og amerikanerne
trekker naturligvis det lengste strå.
Det gjør de jo gjerne i bøker, men
såvidt vi forstår også bare der.
Uten spenning er boken ikke og
vil nok bli slukt av folk som liker
denslags.

O

Kjell Arnljot Wig: På den syvende dag. Aschehollg.
John Ball: Natten var het. Aschehollg.
Dominic Torr: Diplomat til
salgs. Aschehollg
Francis Clifford: Morder mot
sin vilje. Aschehollg.

SIDE 17

~~###########~#######

Den annen kriminalroman er
derimot
temmelig
usedvanlig.
«Natten var het», heter den, og er
skrevet aven farvet new yorker
John B a Il. Den handler om
en negerdetektiv fra nordstatene
som ved et tilfelle dumper opp i
en mordaffære i en sørstat og
blir avgitt til hjelp for det stedlige
hvite politi. Bokens spenning ligger kanskje mere på det indre
plan, motsetningene mellom den
dyktige sorte detektiv som er respektert og ansett hjemme, men som
her i sør er «din fordømte nigger.»
Boken er meget velskreven og det
er ikke rart at den både er filmet
og har fått en amerikansk pris som
beste kriminaldebut i 1965.
En må vel ha lov til å anta at

forfatterne av spionbøker har adskillig kjennskap til det de skriver
om. Mange av dem har jo selv vært
knyttet til hemmelig tjeneste i
England og USA. Men er det som
berettes sant, så er sannelig spionyrket enda mere skittent og bedrøvelig enn antatt. Det er mennes-

!

Hewinsboken
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Opposisjonell ministersønn

«Morderne iblant oss»
(ForIs. fra side 1.)

standsfolk en mann som var
blitt utpekt for dem utenfor
kinematografen Astoria: «Vi
sa bare, vil du bli med oss litt.
Gikk frem til bilen, puffet
ham inn, kjørte ivei sydover
gjennom byen, hadde et forhør med ham ute på Varmdon,
fikk de opplysninger vi skulle
ha. Han er begravet på Varmdon. Hvorledes han ble likvidert har jeg ikke anelse om.
Antagelig - - - et nakkeskudd.»
Christer Stromholm synes
med andre ord å ha vært en
slags leiet bøddel i norsk tj eneste. Han hadde fast lønn
som løytnant og dessuten noe
fast for hver «grej» - mellom 5 000 og 8 000.
Han beklager seg over hvor
isol,ert han var under «den
har helvetestiden» ved at han
aldri våp'et å betro seg til
noen selv med den svakeste
antydnin cr .
Virksomheten
hadde også sine psykologiske
følger:
\
«De neste av 'Oss gikk over
til åpen kriminalitet. Tre, fire
stykker ble med tiden meget
dyktige skapsprengere. En del
reiste utenlands.»

Bladet slutter slik:
«Han roet seg litt efter litt.
Han etablerte seg som fotograf 'Og rei:ste jorden rundt
som sådan. Men slo seg så
til ro i Sverige; hvo'r han st'artet Fotoskolan, for hv~lken
han fremdeles er rektor og
lærer. At det akkurat ble han
som ftkk rollen som «Myglaren» på film tør b~o på
mangeårig vennskap med
først og fremst Rune Hassener, men også med Jan Myrdal.»

LØRDAG 16. DESEMBER 1967

fra
Side 15: - Tap av liver
IhverMenforstår
dette kan da, som entragiske
skjebne, og admiral vanskeligst å erstatte, men vi
ikke ha foregått
(forts.

mens krigen pågikk i Norge
- derunder 'Også kampene i
Trøndelag - fOll' det var ikke
innsatt no'en «nazistiske lensmenn og ordførere» dengang.
Det skjedde som kjent først
lenge efter at krigen sluttet.
Og har Stromholm besøkt slike lensmenn og ordførere, så
ha'r det altså skjedd e Uer
at kampene i Norge forlengst
var forbi.
Her må det være grunn til
å foreta undersøkelser av
norske myndigheter. Det foTegikk jo en lang rekke mord
i Norge i ok'kupasj onstiden
- bl. a. av Jensmenn- og
påtalemyndigheten
under
Aulie har ikke foretatt seg
noe for å efterforske dem.
Da mord og 'Overlagt drap
foreldes efter 25 årrs forløp
var det på nære nippen at
vår riksadvokat, som nu forlater 6ss, hadde latt disse forbrytelser foreIde. Men efter
at det nu er fremlagt proposisjDn om å forlenge foreldelsesfristen for å reise straffesak og avsi straffedom for
«visse krigsforbrytelser og
forbrytelser m:ot menneskeheten begått under siste verdenskrig» vil det vel bli mulig for den nye riksadvokat å
gjøre sin forgjengers unlatelsessynd god igjen. For forlengelsen gjelder vel ikke hare ty s k e krigsforbrytelser?

side 10)

Danielsen som søkte avskjed
og fikk den) . . . Under en
personlig samtale statsministeren innvilget meg i januar
1943, la han ikke fingrene
imellDm. Vi var emigranter
mente han, av den type som
intet hadde glemt og intet
lært. .. Jeg svarte som sant
var at de emigranter statsministeren siktet til, var de
Bourboner som åpenlyst stod
i ledtDg med landets fiender, (?) flyktninger som meget forlangte for seg selv og
lite ville ofre ...
Da jeg fortalte stortingspresident Hambro Dm samtalen, svarte han på sin raske
bergenske og konsi:se måte:
«Nygaardsvøld blander sammen to ting: lDjalitet mot sak
og lojalitet mot person. Han
tror at kritikk av ham selv
'Og regjeringen er unsigelse av
Norge.»
I sin kommentar til Hjemmefrontens ledelse skriver
Nygaardsvold:
«Det er ikke underlig at
det i enkelte kretser kan oppstå missnøye og utålmodighet. Emigrasjon betyr en psykolDgisk påkjenning, og det
er ikke alltid like lett å finne
seg tilrette i et fremmed land
under krig . . . Enkelte har
vanskelig for å glemme gamle
partipolitiske motsetninger,
og i andre tilfeller har man
å gjøre med notoriske kverulanter.»

Side 16: - Bare ett hugg
rammet meg personlig så det
virkelig sved. Det var da jeg
ble tatt i land fra aktiv sjøtjeneste mot min vilje 00' mot
min skipssjefs og de andre
offiseTers energiske protest.
Jeg ble beordret til et kontor hvor jeg ikke følte meg
hjemme, og hvor jeg tror
myndighetene snart fant ut
at de like gjerne ville ha unnvært meg. De gjorde i hvert
fall senere alt hva de kunne
far å svinebinde meg.
Side 17: - Historien Dm
V1år stolte nasjonale innsats
under krigen er ikke så lite
aven fabel. Som folk samlet
vi oss bare langsomt og nølende til besluttsom motstand.(?) Vi var innstilt på cl
opprettholde ro og orden, slå
ring om gruoper og individer,
så vidt mulig beskytte vår
eiendom, holde arbeidslivet
igang - kort sagt komme fra
overfallet (?) og okkupasjonen så skadesløst som mulig.
Statsminister Nygaardsvold
la i sitt vitnesbyrd for UK
ikke skjul på at efter hans
oppfatning ville ødeleggelsene blitt større om vi· hadde
vært bedre forberedt og hadde gjort sterkere motstand ..
Og vi (s. 18) stod desverre
ikke «med plettfritt skjold og
med ren samvittighet» (Nygaardsvold i tale til hjemlandet over BBC 25. juni 1940).

SN
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Efter at dette ble skrevet
har det vært et visst oppstyr
i offisielle norske kretser over
sa'ken.
MORGENBLADET
bragte en rekke dementier
fra forskjellige personer som
hadde vært knyttet til «det
krigførende Norge» i Sverige.
Ingen av dem kjente noe som
helst til Stromholm, bedyret
de.
Stromholm hadde ellers
opplyst at han hadde :fått en
norsk utmerkelse for sin innsats, noe en representant fo'r
Forsvarsdepartementet
benektet. Litt pinlig var det unektelip' da at MORGENPOSTENi'kke bare bragte et intervju med Stromholm, som
Preskribert
bekrefter at han hadde fått
Til sistnevnte kategorri hør- en slik utmerkelse, men 'Også
te Ohrister Stromholm selv. bragte et bilde fra overrekHan fortsatte sitt eventyr1iv kelsen av / «Kong Haakon
som smugler i landene om- VII's
Frihetsmedalje»
til
kring Middelhavet, som ved-I morderen i 1948. Det var den
deløpskjører med bil i Orle- norske militærattache i Sveans, som ,Likp'lyndr~ i Nor-I rige dengang, oberst Hassel
mandie - dette siste efter som ove'rrakte ham medaljen.
amerikansk
'Oppdrag,
det Hassel bekreftet dette overgialdt å identifi:sere falne sol- for bladet. Og nu forsikrer
Gledelig jul og godt nyttår!
dater og ta vare på deres per- da Forsvarsdepartementet at
ønskes alle våre venner og
sonlige eiendeler. Han ble en- saken «vil bli tatt opp i full
bidragsytere. Takk for all
gelsk sproglærer for prosti- bredde» - hva det nå kan
hjelp og velvilje!
tuerte i Paris, reiseleder for menes med det.
God jul og godt Nyttår
Hjelpeorganisasjonen for
turister - han beskjeftiget
Foreløpig innskrenker man ønskes alle i Blødekier og
krigsskadede frontkjempere
seg med alt som det for øye- seg til å si at det «bare» var Suplandsfoss og Lilleeide har
og falnes efterlatte.
blikket lå nærmest å tjene deltagermedaljen Stromholm du tatt vare på hyssingen SDm
penger
på. nu åpent bekjen- fikk og at det vel da gjaldt I·d u·h a·lt o~-- d e s t ørs t e pakk eNå'r han
hans deltagelse i Trøndelag ne med kl. 7?
ner likvideringen aven mann under den virkelige krigen.
Med hilsen
En riktig god jul!
i Stockholm reiser spørs må- Imidlertid kan vel ikke de
Hillerø
let seg om dette ikke faller mili tære myndighet~ som ~.o.o~O'~.o.o ,og et godt nytt år med ny
fremgang for felles sak ønsinn under straffelovens mord ordnet med utdelingen ha
FORBUNDET
ker vi alle våre meda'rbeidere,
eller drap. En av delene iall- vært så helt uvitende om
fall, men det er preskribert hans fortsatte virksomhet ønsk'er alle sine medlemmer lesere og venner landet rundt.
og ~idragsytere en riktig god Vi kan ikke nå hver enkelt av
nu. Den saken skaffet Chris- som leiet morder?
ter Stromholm seg rede på
Stromholm deltok som jul og håper på fortsatt godt de mange som har føyet en
før han leverte boken 1;il for- nevnt ifølge MORGENPOS- samarbeide i tiden fremover. økonomisk støtte til blad penlaget, NorsJtedts.»
TEN, som nestkommanderen- Vårt a'rbeide er avhengig av gene ved abonnementsfornyden økonomiske støtte vi 'får elsen, men vi vil iallfall gjer*
de i «Gruppe Conny» under og derfor er det vår plikt også ne på denne måte gi uttryk;{
kampene i Trøndelag mens i denne julehilsen å minne om for vår takknemlighet. Takk
SVENSKA DAGBLADET krigen pågikk. Denne gruppe at alle bidrag mottas med for all hjelp og støtte i 1967
forteller ellers, som en trøst ble ledet av Conny Anders- takk.
og vel møtt i 1968.
formodentlig, at morderen son, som også har uttalt seg.
FOLK OG LAND
Arbeidsutvalget
var «F. D. NAZIST», altså Bladet refererer dette slik:
t,idligere nazist. Riktignok
~
deltok han i vinterkrigen i
«Stromholm hadde spesiapå
Finland på finsk side, men
lisert seg på ved nattetidet må vel ha vært så som
der å overraske norske inni den lumre demokratiske natten, så vi kan stenge ute
så med «nazisympatiene» som
satte nazistiske lensmenn
apekatten! Det gjelder for enhver å ha olje på lampen,
enten han selv eller bladet
og ordførere. Dette var forså
vi alltid er rede til kampen!
tillegger ham siden han også
øvrig en hobby Stromholm
'ønsker alle meningsfeller en god jul og et godt nyttår!
deltok i den spanske bO'rgerhadde tatt med seg fra vinkrig og da på rød side. Det
terkrigen mot Finnland,
JØRGEN JOHANSEN
høres ikke meget «nazistisk»
hvo'r han også deltok, beoO'O'~~~~~.o
retter Andersson.»
ut.

for vår del tapte få . . . De
myrderier som daglig skjer
på våre veier forekommer
meg å være langt verre enn
de tap vi led av nødvendighet
under krigen.

*

Vogt skriver på s.s. at britene hadde på nære nippet
overtatt disponeringen også
av den norske handelsflåte og
administrert den fra Ministry
of Shipping med samtykke av
den norske sendemann Erik
Colban og skipsreder Hysing
Olsen. Vogt skriv~ til noens
raseri at Colban ble så vidt
stoppet i sin vaklende holdning av den norske generalkonsul i London, Gabriel Conradi, og aven del norske for(Forts. s. 23)

GOD JUL
GODT NYTTAR!
ønskes alle. Særlig dei som
var på Supplandsfoss og
Bløtekjær.
Hilsen
N. Fjellstøllia

.o-~~~~.o-..o-.o-<7'...t:?..c:>-.o-.o-.o..o-..o-~.o..o-..,o...o.o-.o-.o..o-

Vær

vakt

GOD JUL
OG GODT NYTTAR
ønskes alle kamerater fa Suplandsfoss!
Otto Johnsen

I
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Emmy Goring

SIDE 19

Det Inoderne barbari-

(Forts. fra side 7)

Samtalene med de unge
(Forts. fra Jide 6)
tysk professor Hubatsch, som nes punkt 5 Norges plikt til
menn i parken hadde gjort merne til kr,1gsavslutningen utkom 1963.
å anvende norsk lov o~ norsdet dypeste inntrykk på meg. og at dom for landssvik da
Under okkupasjonen dømte ke myndi~heter, således norsk
Alt dette, sa jeg til meg selv, var en umulighet, noe de unn- dommerne selv - også Høy- jury iflg. straffeurosesslovens
skjer rundt omkring deg uten gikk ved en menneskelig og esterett - for datidens hand- ~ 306. Tittelen på avtalene
at du har noen anelse om be- juridisk umulig og ulogisk linger etter Haagkonvensjo- var «overenskomster om sivilkymringene i det brede folk. tolknin.g som ikke kan for- nens okkupasjonsplikter, men administrasjon og jurisdik- Jeg valr helt forvirret og klares på annen måte enn ettetr 8. mai 1945 dømte de sjon i norske områder befriet
gikk etpar skritt videre til en som utslag av norsk borger- etter de u~vldige anordnin- ved en alliert ekspedisjonsubesatt benk, stadig i tanker krigsmerrtalitet, det Kongen ger fra eksilregjeringen når styrke». Pkt. 1, 2 og 13 beom det jeg hadde hørt. Plut- nevnte i talen 24. desember det gjaldt den samme okku- stemmer alliert okkupasjon.
selig snakket noen Ul meg: 1940 om virkningen av be- pasjonsperiode, den tyske. Pkt. 6 bestemmer at norske i
«Gruss Gott, gnadige Frau! grepsforvirringen hos regje- Den opphørte 8. mai 1945, da okkupasjonsstyrkene henhøSå alvorl<1g? Hva err det da i tringen om «den nåværende tyskerne kapitulerte overfor rer ~kke under norsk, men
veien med Dem? De ser jo ikrigstilstand» 3. juli 1940. allierte stridskrefter i hen- alliert lov, som frivillige i
helt fortvilet ut!» Ennu helt Senere er denne forklaring hold til 3 avtaler mellom allierte stvrker. Jfrr. skriftfortumlet hevet jeg hodet og om borgerkrig gitt av svens- Norge og Storbritannia, U.SA. vekslen 1946.
så litt forundret på den spør- ke, britiske, amerikanske og og Sovjet-Samveldet av 16.
rende. Det var Adolf Hitler. tyske forfattere. Man for- mai 1944. Den avtalen gjaldt
A vtalene ble - som meget
Han satte seg ved siden av ståtr det best av Norges his- tiden etter tysk okkupasjon, annet hemmeligholdt i
meg, og jeg bekjente for ham torie og den [eses i Europa med gyldige okkupasjonsbe- Norge .. Domstolene trodde
hva det var som hadde gjort sproglig lettest i den tyske tingelser. Likesom i Artikkel Norge var fritt og dømte med
slikt inntrrykk på meg. Hans «N orwegische Geschichte» av 43 bestemmes i disse avtale(Forts. s. 20)
store blå øyne hvilte en stund
på meg: «J eg kan berolige
Dem. Om ikke lenge kommer
«thriller» og havnet hos iSlravi nasjonalsosialister til makeIerne. Det amerikanske fagten. Vi kommer ikke til å
tidsskrift beskriver hvorledes
bruke mere enn to til tre år
Som har funnet sin løsning i Israel
det skjedde: «En tysk lastefør det ikke lenger er noen
båt stakk tilsjøs fra en ameriarbeidsløshet i Tyskland.»
kansk havn med seks heli«Ingen all'beidsløse», for det
For syv år siden opplevet lovenrra: Ytter[igere efter- koptere ombord. Den anløp
rriennom tankene mine, «min en i Tyskland et mysterium forskning var uønsket.
en på fQlrhånd avtalt europeGud hvor herlå.g det skulle utenom det vanlige, det var
Men den amerikanske efisk havn, for eksempel RotDet vatr noen uker senere. være!» - Adolf Hitler tidde nesten som en amerikansk terretningstjeneste (FBI) fikk
terdam eller Antwerpen, og
Jeg hadde ingen prøve om en stund eftertenksomt før kriminalhistorie. Dr. Aden- likke noe slikt vink, trass i at
fortøyet ved siden aven israformiddagen. Den første ster- han fortsatte: «Jeg VLI også auer, den gode zionistvenn, ammunisjonskontrollavdeelsk båt. Under dekke av
ke vårsol drev meg, en kvin- p'ierne gjenta hva jeg- antydet var dengang forbundskansler lingen i det amerikanske u- mørket ble to helikoptere omne 'Som ugjerne spaserte uten allerede ved vårt første møte, og Franz Josef Strauss var tenriksdepartement kjente til lastet. Først derefter fOlrtnoe må:!, til en kort. tur i teatrene og alle kunstinsti- hans villige Jorsvar_smini~tgr. taskeIl,~pmertrikket. m~~e:- satte den tvske damper til
'_·,Goetb:~parken. Alle benker tutter kommer til å na en
Det tyske BundeswEfutr ~d-1ikopteTne; Og derfor ble da Bremerhaven.»
på den sørLige høyde OVeT kunstnerisk blomstring som de bestilt i USA 90 helikop- også helikoptermysteriet slutIlm, Uke overfor det lille I aldri før.»
tere av typen Sikdrlsky S 58. teilig oppklart. Nu avslører
Og disse «bortkomne» tyshavehus, var besatt av unge
Hva kunne han nu fore- Under overfarten forsvant i- det amerikanske t1dsskrift· ke helikoptere fløy så, slik
menn. Jeg pleide sjelden å stille seg med «kunstnerisk micUertid pao en hemmelig- «Aviation Week and Space FBI slår fast, for Israel under
o
Davtdstjerrnen.
gå gjennom parken om for- blomstring»? Det ,valr jo den- hetsfull mate
24 maskiner. Tec h nology» hele svindlen.
'
1
Srlik foregår det ,i den store,
bl
middagen og hadde aldri sett gang så mange fengslende og Det var
ltt inn astet 90
Innen rammen av bundesså mange uvirksomme unge kunstnerisk høyverdige opp- st Y k ker i US A, men b are 66 regjeringens illerrqle våpen- nøytrale verden - bak folmennesker midt på lyse for- føreIser i alle teaterbyer. Man kom frem til Old Germany. gaver til Israel ble det i en kets rygg. For herene er jo
middagen. Noen av dem had- kan bare tenke på Max Rein- S tra k s bl e po1iti- og e f terret- ti Il eggsprotokoll til erstat- også store nydemokrater!
de stokker og tegnet figurer hardt-oppføringene hvis re- ningsvesen både her og der ningsavtaJen også lovet levei sanden. Jeg satte meg bort su:ltat pånv hjalp vår teater- alarmert. I to hele måneder !'anse av helikoptere. Men av
Kjøper til
til en gruppe og lyttet til kulturr til stor anseelse i ut- lette man fortvilet efter de frykt for den arabiske reakprivat museum:
underholdningen. De var ar- lande! - Men Hitlers utsagn 24 helikoptere som var spor- sjon ble leveransene strengt
beidsløse. Gjennom dem fikk gjorde inntrykk på meg, og løst borte. Så fikk de tyske hemmeligholdt. Således forVAPEN fra munnladere til
jeg rede på hvor stor nøden også alvoiI'et og renheten i tjenestesteder et diskret vink svant helikopterne som i en
maskingevær, også defekte,
var i Tyskland på denne tid. hans vesen. På hjemverien
videre løse deler, særlig rna·
I årevis hadde jeg bare levet var jeg stadig beskjeftiget
gasiner.
for teatret. Fra klokken 10 til med hans løfte: «Ingen ar- ling» Hitler fikk av dr. Mo- ikke er et sant ord i. Hvor
UNIFORMER, særlig hirdhenimot 15 om eftetr'midda- be1dsløse!»
rell. Men natUiI1ligvis er alt meget vrøvl vi:l ikke engang
og tyske-, eventuelt deler av
gen varte ofte prøvene. Efter
Slik lærte jeg dengang· forstørret og fordreiet av den avisene fortelle om oss når
sådanne.
å ha spist gikk det løs med Adolf Hitler å kjenne, den fiendtlige propaganda under vi ikke er lengetr og ikke lenBill. i eksp. mrk. «Kjøper»
memorering av rollene eller folkets mann som tilpasset seg verdenskrigen, den som frem- ger kan beriktige noe - - »
med tilbud.
kostymeprøving hos teater- menneskene og viste seg åpen deles er dominerende nå'!'
*
skiredderen. Klokken 19 satt for deres mangesidige prob- Adolf Hitler skal vurderes.
jeg i garderoben. Fira klokken lemer. SeneTe engang, efter Derfor tar vi også med disse
Boken er ellers i første rek20 til henimot 23 stod jeg på år av krigstilstand, trakk jeg linjene om hvorledes Hitler re naturligviis viet hennes
ORGANIST
scenen. Før je,g var hjemme sammenlligninger mellom A- selv så på den fremtidige be- mann Hermann Goring, som
var det nesten midnatt. Med dolf Hitler i Weimar og stats- dømmeIse:
her presenteres ganske an- 44 år, skilt, 1,82m. høy, mørk,
en slik timeplan og min opp- mannen. Var det to forskjel«Engang hadde min mann nerledes enn det som er blitt slank, - ønsker bekjentskap
gåen i teaterlivet hadde jeg lige mennesker?»
lest en bok om Napoleon, som vanlig i efterkrigstide~. Hvor med yrkeskvinne i 30-40 års
ingen tilbøyelighet for poli*
nettopp var utkommet. Hvis riktig det hele er skal vi ikke alderen. Gjerne psykolog, lætikk og økonomi. Teatret er
Forholdet mellom Adolf jeg husker riktig var den av her forsøke å pønske ut, men rerinne, sykesøster, el. lign.,
en verden for seg. Og det er Hitler og Hermann Gotring PhiJlipp Bouhler. Hermann vi understreketr igjen det mot som er interessert i sang og
mange av oss skuespillere kjølnet nemlig betraktelig de snakket med Hitler om denne disse fruene viser, et mot som musikk. - Har sentral og pen
som batre lever i denne ver- siste krigsår og fru GOlI'ing nye bok, fordi meget av frem- gjør at en føler trang til å eiendom i vakre omgivelser i
den og bare vil leve der. Men legger i første rekke skylden stillingen forekom ham u- foreslå at efterkrigstidens Hardanger.
i denne «ensidighet» ligger på Martin Bormann, som var sannsynlig. Jeg hører frem- tyske menn tar skjørtene på
Bill. i eksp. mrk. « Harmoni»
det dog en farvet mangesi- en gammel uvenn av GOtring'l deles Hitler svare min mann: seg og overlater sine manndighet, som legmannen ofte Men hun hevder også i lik- «Akk, Go'ring, naturligvis kan liQ'e bukser til disse kvinner.
undervurderer. Det fører al- het med Dr. Rohrs at Hitler det være sant, men det kan Og det gjeLder i første rekke Dit t blad
lerede den så rikholdige lite- undergikk en forandring ef- like godt overhodet ikke mange av lederne fra den- er avhengig også av din
raturr med seg som det gjel- terhvert. Også hun legger del-I stemme. Hvor usannsynlige gang - og både i Tyskland støtte!
der å mestre i yrket.
vis skylden på den «behand- ting blir ikke trodd som det og i - Norge.
.o..:;"",,"N>-o<N:>-CN:>-.o.:;~;><q.,~CN:>'<N:'~
dy meg for å fortelle en liten
e""'isode fra parken, som hadde hendt meg bare noen dager tidligere. Jeg kom fra
generalprøven på «Torquato
Tasso» - jeg spilte prinsessen. På engen foran «Romisches Haus» hadde jeg plukket
meg en stor bukett med prestekraver, da jeg møtte en
parkvakt som stanset fora:n
meg: «Men frøken, hetr har
De ikke lov til å plukke
blomster! H vern tror De
~gentlig De er -? Er De
kanskje prinsesse?» Hvorpå
jeg spontant svarte: «Ja, n atu r l i g v i s er jeg prinsesse!» Da sa den gode mann på
ekte weiJmarrsk: «So, na dann
durfen S'es! Og unnskyld
meg!» - Da jeg ropte et «Auf
Wiedersehen» til ham, sa han
trohjerijr<' og forslagent: «Det
ville jo være meget hyggelig!» Og «prinsessen» hadde
jo iJkke engang løyet! Slik
som efter denne historie har
jeg ofte opolevet Hiilers sans
for humor og ekte folkel1g
komikk.
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Moderne barbari -

ris ~ e skyldbegrepet som
~pgJøret st raf f er ett sIl g ha~ operert me~ - og
u~en hVllk~t .et rettsh?, op~
glør med titusener av l.ndlvld~r hadde ~ært praktisk ugJennomførlIg. Je~ antar at
han vet ~t baire l de all.er
færreste tlHeller er det blItt
ført noe efter. forsvarlig
standard fyldestgJørende bevis for at love~s subjektive I
straffbarhetsbetmgelseT' har
vært tilstede. Og han burde
JUL PÅ NR. 19
vite at det er en sammen(Forts. fra s. 19)
presidenter at «Elverumsheng mellom 30 000 vedtagel- Haalanddommen og etterføl- fuUmakten» var ulovlig og at
(forts. fra side 8)
!ser av forelegg og det for-gende dommer ikke etter alle anordninger var det som
Møllergaten,
Landsfengslet hold at det ble kjent utover norsk lov eller Haagregle- følge av Stortingets direktiv
og Botsfengslet.
landet at subjektive forkla- mentets Artikkel 43 og 50, på Elverum til regjeringen
Nyttårsaften fikk vi om et- ringer ikke ble tillagt betyd- eller etter __ '_t. 5 i all:iertavta- om å respektere Grl. § 17.
termiddagen en kort under-ning, slik at man like godt liene, men etter regieringens Hvorfor ble allikevel Haaholdning av et lite hornmu- kunne vedta for å komme til- eksile illegale anordninger lands dødsdom godtatt 2 dasikkorps. Til aftens utdelt es bake til samfunnet.
fra London.
ger etterpå? Det gjaldt da et
kaffe, kippers og varme poHvordan man stort sett og
Ikke nok med det! 15. des. menneskeliv og det gjaldt teter. - efter omstendighetene kan 1944 utga eksilregjeringen O"" gje[der - dommen som
*
være bekjent av dette som og,så i strid med sine egne prejudikat. Det kunne oO"så
Søndag 14. februar 1943 ble skikkelig jus, faller det meg kontrakter med de allierte vært forhindret om de mest
jeg kaUt til Kriegsgerichtsrat V&nskelig å skjønne.. Jeg er landssviksanordningen og 16. aktive i eksilregjelringen haddr. Weiss, som leste opp for inderlig enig med professor februar 1945 ny rettergangs- de gjort sin plikt - særplikt
meg «die Verfiigungdes Obe'r- v. Evben i at man skulle være ordning uten jury i lagmanns- - å meddele ,lagmannsretten
kommandos der Wehrmacht så modig å stå frem og er·- 'rettsaker. Og domstolene la eller Høyesterett om våpenvom 1. Februar 1943, wonach kjenne at hevdvundne retts- disse mangedobbelt ugyldige stillstanden eller alliertavtader Fiihrer dem Verurteilten prins i Y1 er e'r blitt tilsidesatt. anordninger til grunn for si- lene eventueIlt ved å sende
bedingte
Aussetzung
des Det ville naturligvis være u- ne dommer også etter at U- originalavtalene eller kopier.
Strafres'tes mit Bewahrungs- behagelig. Men det sproget tenriksdepartementets
nye Særforplikteisen kommer av
frist (tilsvarende «prøvetid» ville folk forstå. Hevnen var sjef, Lanae, (etter Trygve Lie, at justisminister Terje Wold
for en løslatt, forbryter) bis forståelig. Men kall den ikke som hadde fortsatt i Gerhard- var den som var hovedansvarzum 31. Des. 1945 bewilHgt rett.
sen-'reO'ieringen) i 1950 of- lig for at rettsoppgjøret ble
hat». På min fO'respørsel om Kall tingene ved deres rette fentliggjorde de 3 allierte ~ i 'grunnlant på den falske «EInår' dette skulle gjelde, lød navn. -I stedet"for- ki"ampaktig Norge 6 år hemmeligholdte - verumsfu11makt», som i det
svaret: «Nå straks». Så skrev å forsvare den frynsete retts- kontrakter. Domstolene for- uvitende Norge fremdeles
jeg under på at dette var be- etiketten med at «stort sett» stod selvfølgelig sine uriktige ,sees fremstHIet som OppgjøkJ'entgJ'ort for meg, men altså og «efter' omstendighetene') dommer over mer enn 60000 rets «forankring». Wold ble
uten å gi noe æresord eUer må vi svelge dette, som om uskyldig dømte landsmenn, av Gerhardsenregjeri:ngen etpåta meg noen annen for- det var god latin. Oppgjøret som sosialt og økonomisk ter dobbeltokkupasjonen utplikteise. har dessverre vært et mis- rammet også kvinner og barn, nevnt til HøyesterettsjusitiMandag 15. februarr 1943 foster - en bastard mellom altså ca. 10 pst. av befollk- arius. Som sådan skulle han
ved 12-tiden lukket så ende- .krig og rett. Krigen e'r bar- ningen og 'rekord i landsfor- også ha særplikt til fo'l' domlig «Bayern»s fengselsport seg nets umiskjennelige far. Og ræderdommer.
stolene å fremlegge sannhebak meg for godt etter unnfangelsen har funnet sted,
Hadde dommerstanden inn- ten, så ikke uskyildige lider
henimot ett tusen dagers fan- mens fru Justitia var i en rømmet sine feil og unnskyldt for dommernes redsel for
geliv, som dengang var norsk tilstand av sterkt nedsatt be- seg noe med eksillregjeringens skandalen. Trygve Lie hadde
rekord.»
vissthet.
hemmeligholdeiser og sin e- de avgjørende kontr.akter i
(Utdragene ved
Luften ville bli lenset hvis gen uvitenhet i folkerett, vil- sitt departement og underAlf Magne Gleng)
man hadde råd til å innrøm- le Norge igjen blitt en sam- sJ:c!rev alliertavtalene.
me at det er slik det forhol- let nasjon og sluppet skamHvordan skal tilliten til
der seg. Og vår gode profes- men med kritikken fra ut- norske domstoler gjenoppsor ville få det så meget le1:·'ilandets folkerettskyndige ju- rettes? Høyesterett har fått
NiER VED
tere i sin virksomhet, når ha:n 'rister og militære, som kjen- alle opplysninger uten å tilDet meddeles fra pålitelip'e skal lære de juridiske stu- ner både våpensillstandsav- 1ate gjenopotagelse, og i dom
av 28. april 1967 nektet Høykilder i Athen, at for en tid denter norsk strafferett - talen og alliertavtalene.
Til overflod noterer jeg fra esterett prosedyre i en erstatsiden holdt en norsk parla,- slik, som denne rettsdisiplin
mentari.ker-deputasjon på å er forank'ret i våre lover og '«Internasjonal Law», 7. utg. nings,sak med bakgrunn i
Il, s. 264: «Det er opplagt «'rettsoppgjøret og ordningen
velte den greske militærre- tradisjoner.
(evident) at straffelovene i et med forvaltningen og opprtiering. Ola Demokrat NO'rdokkupert land vedvarer hvis nevneisen av tilsynsmenn».
mann har derved vist all verGLEM IKKE
de ikke er fO'randret av den
Professor Skeie hevdet i
den, at han er en begavelse
for okkuperende makt». Det piel- «Landssvik» (1945), at alle
på det utenrikspolitiske om- abonnementsfornyelsen
'råde, og at han endog be- 1968. Og husk at vi også tren- der bl. a. straffelovens § 14 anordningene va'r ugyldige og
ger en liten - eller naturlig- om folkerett, § 86 om fiende at det ville bli den stø!1ste
hersker intrigen.
ekstra og krig i Norge, istedetfor ba- lovløshet i Norges historie om
Før avreisen &a Norge had- vis gjerne stor de han nemlig latt grekerne håndsrekning til driften.
re okkupasjon, og det gjelder domstolene godtok dem. Pro<straffeprosesslovens § 306 om fessor Castberg skrev i «Norfå vite, at han som deputasjonens sterkeste støtte hadde ---..,..,......,..,...._ ........,.-- den demokratiske ju'ry på 10 ge undelr Okkupasjonen»
så svært mye å være redd. sivile, som i enerom alene av- (1945), s. 49, at regjeringen er
en ekte Valkyrie med.
«,avskåret fra å gi bindende
Hva skulle de stakkars p-re- For Grekerne kjente en så- gjør skyldspørsmålet.
kere gjøre? En ValkYl'ie - -- dan fira sin egen historie -Det om manglende krig er direktiver for innbyggerne i
forøvrig nok til å oppheve landet for så vidt angår deres
En ekte Ama7Jone - - Hva Xantippe Selvfølgelig Xantippe De- dommene. Om mam"lende forhQlld i det besatte offilråde».
i Hades - - .
lovgivningsrett for regjerin- Begge bøker forelå før rettsHeldigvis for den greske mokratia.
Tegjering, fikk den i tide, fra
Ja den mor Aase - - Det gen nevner jeg ytterligere ett katastrofen i Høyesterett 9.
punkt: 7. august 1945 erklær- august 1945.
sin skumle spionvirksomhet i var nær ved.
Capitano
tel' som nevnt av 6 StortingsSverre Helliksen
Oslo, vite at quinnen ikke var

O

tet seg snart til venstre, snart
til høyr.e gjennom de' krappe
svinger nedover den smale
veien. Man er altfor opptatt
til å følge det mektige panorama som utfolder seg for
ens øyne og som åpenbarer
den ene skjønne bergslukt efter den annen til man endelig når platået 'ved havet hvor
Jalta med alle sine haver
har fått plass.

Y'

SN

sne1ag. Og i dette vidunderHg skjønne land har forskjellige kulturer levet og blomstret side om side opp gjennom
århundredene. Solen sto rett
over våre hoder og fa'r'Veprakten var skjønnere enn noensinne. Man føler en ubeskrivelig glede som fyller ens
sinn ved all denne naturens
skjønnhet, det var som om
ptnjeskogene og popryellundene smilte til en. Men krigens spor oppdaget vi hist og
helr, ved ødelagte veibiter og
ved nedbombede broer og avbrente skogteiger. Og hist og
her kunne vi se krigsfanger
under tysk ledelse iferd med
å reparere veier og oppføre
provisoriske broer. Langs veien natruljerte tvske militære
for at trafikken kunne fO'regå noenlunde normalt. Ryktenegikk om at partisanvirksomheten var temmelig sterk
i disse bergtrakter, kanskje
sterkere enn på noe annet
sted. For fjellkløftene og skogene va'r gode skjulesteder for
n;:rrtisanene, da tvskerne ikke
pierne bega seg på eventyr i
disse ville og uveisomme
strekninger.
Partisanstvrkene kunne lett
fra sine skjulesteder kontrollere veier og broer som førte
i retnring av høydedragene og
skapte trafikkvanskeligheter
for tyskerne. Men for oss som
ikke var så inne i sakene lot
det til at tyskerne mestret
situasjonen. For pao turen til
Jalta inntraff der ikke noen
farlige episoder. Bussen gikk
uopphørlig, uten stans til sitt
endepunkt Jalta.

LØRDAG 16. DESEMBER 1967

«JALTA»
Så med ett tok alle til å kikke ned til venstre da vår buss
nærmet seg en bergkløft. Der
lå Jalta og alle tyskerne så
med ud el thegeistring ned på
denne vakre by ved Sva'rtehavet. Omkranset av sine omliggende høyder er Jalta vidunderlig å se til når man komme nedover mot byen ved det
azurblå hav. Fjellene er dekket med grønn skog. Og avvekslende ser man innimellom skjønne frukthaver. Og
glimtene&a det solbestrålte
hav skjærer en i øynene. Byens gater, plasser og åpne
steder er dekket av et grønt
flor og av blomstenes vekslende farveprakt. Under nedstigningen til byen kjenner
man allerede blomstelrduften
og eukalyptustrærne utsondrer sin egenartede sterke em.
Det vekslende fugleliv,
hvorav duene var de leUest
gjenkjennelige, ga landskapet en egen musikalsk stemning,· og tyske fugleelskere
blant reiseselskapet var ivrig
opptatt med fotrsøk på å skjelne de forskjellige arter fra
hverandre. Man merket nes-

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SIDE 21

FOLK OG LAND

LØRDAG 16. DESEMBER 1967

Interessante opplysnin::er

Del i byttet etter krigsinnsatsen?

I

I
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Når det gjaldt spørsmålet
om ikke England og Amerika
ville tilgodese våre interesser
uten en formell krigserklæring, ville Hambro ha sagt at
i disse internasjonale forhold
gå'r en ikke fram utelukkende
eller først og fremst etter
svmnatie'r
antipatier,
men en går fram etter folkerettens,regler. Det har vætrt
'diskutert om etter hvilke hensyn statene skulle få del i det
såkalte krigsbytte. Det har
for en del staters vedkommende vært gjort gjeldende
at det som burde legges til
grunn, var statens såkalte
krigsinnsats. Og en må der
være oppmerksom på at vår
handelsflåtes kamp ikke vil
bli regnet som krigsinnsats
av den grunn at alle disse
skip var chartret. (Uthevet av
oss).
Andre, blant dem Hambro,
ha'r søkt å gjøre gjeldende
overfor de myndigheter som
har med våpenstillstand og
fredsvilkårene å gjøre at det
t
·kr
etnets e n ldgel grudnnt a~ksolmt
s a enes
k·
b ttan ke av ed sa a oe
ngds y de ankvlutr etres hPa ,
er . et en en e e s at . ar
l l·dt l. t ap, d e t d en h ar vær t
utpint for, og der står
N orge meget høyt oppe, idet
vi pr. innbygger har ofret mer
økonomisk, eller hadde i
hvetrt fall inntil de siste uker
av krigen, ofret mer enn noe
annet land(!)
Det kunne bli meget aven
bjørnetjeneste om noen fastholdt å ville stemme i mot
innstillingen i denne sak.
Særlig henstillet taleren til
Lavik å overveie sitt standpunkt på nytt og ikke forspille en nasjonal enighet som
har en så stor reell betydning.
Stortingsmann T. Sve rdr u p av Høire uttaler at

han ikke trodde Norge ville samlet krevde det enstemmig det punkt er en medskyldigbli betraktet som den reelle at disse anordninger skulle het i kommende fo'rbrytelser.
partner fra engelsk-ameri- fremmes i lovs form. (Uthevet Vi ha'r sett hvorledes i en'lang
kansk side om vi nå dro oss av oss). Likeledes forlangte rekke land friheten er blitt
unna dette siste offe'r for å Stortinget enstemmig å få myrdet av dem som forlangte
få nedkjempet en motstander, oversendt de proviso'riske an- frihetens rett til å dolke den.
som er av like stor interesse ordninger om dødsstraffen i
Jeg har ingen 'større reså få nedkiempet som de andre proposisjons form.
pekt fO'r dem som i alle land
voldsstater(!)
I disse saker, og flere andre, påkaller Frelserens navn for
Hr. Sverdrup var enig i at sørget Stortinget derved for å å forlange at Barrabas skal
de sjømenn som er ombord i bringe statstyre.t over i kon- gis fri. Vi må vokte oss for
våore væpnede handelsskip, I stitusjonelle former igjen.
mistydninger av kristendommeget lett etter folkeretten
Fra visse hold har det av mens enkle bud, slik som vi
vil kunne bli behandlet som forskjellige grunner vært ofte hører og ofte seT i denne
franktirører. Dette hensyn reist innsigelse mot at døds- tid. Domstolenes sak og vår
måtte sterkt tas i betraktning. straffen skulle gjeninnføres sak det er ikke å formidle
Det ville også være heldig om i norsk strafferettspleie. lVIe- tilgivelse. Den er Guds priv.iNorge m i l i tær t var med get kan anføres i begge ret- legium. Og for enhver troeni ktr'igen mot Japan, slik at vi ninger. Vi tro'r Ham bro de er det ganske klart at
ikke skulle 1lå det brenne- uttalte folkets syn på dette den dom som vi feller, den
merke på oss at vi sluttet spørsmål, da han under de- e'r etter vår evne til å se
opp i 11. time for å få 101'- batten i Odelstinget uttalte: rettferdighet og bevare vårt
delen(!) Norge står godt i in«Når jeg stemmer for den folk, men den har ingen forternasjonalt omdømme, arr ta- foreliggende innstilling, er bindelse med den evige tilgileren kunne være med nå sto- det ikke ut fra noen straffe- velse som alene guddommen
're krafttak for at vi ikke skal rettslig vurdetring, men ut fra har adgang til å gi. Personlig
forskusle den posisjon som vi en dYp moralsk og sosial mener jeg at man skal være
har ervervet oss gjennom kri- overbevisniY',.,.rn Vi har gjen- overordentlig forsiktig med å
gen hittil.
nom disse år sett forbrytel- påskyte (?) benådningsIretten
ser aven sådan art og av et og mildheten i denne sak.
Krigsdebatt uten forsvars- sådant omfang at alt det vi Det er ikke engang kongeminister!
vanlig forbinder med begre- makten som har tilgivelsen i
,
pet straff, opphører av seg sin hånd like overfor disse
Det viste seg at forsvars- selv. For de forbrytelser som forbrytelser. De skal innankes
minister Torp glimret ved sitt vi har vært vitne til, gis der for den evige domstol, så
fravær under denne debatt da ingen jordisk straff, de ligger sant som folkene krever en
Stortinget for første gang i på et plan som er inkommun- evig rett til å fortsette sitt
dets historie skulle gjøre ved- surabelt med enhver stats- liv.»
tak.Øm krigserklæring! (Ut- 'rettslig behandling av forbryhevet av oss.) Spørsmålene telser.' Hva vi står like over-· De provisoriske anordninger
Stortinget gjerne ville stille for i vårt land, som i en rekke
.Angående de øvrige proviforsvarsministe'ren: Hva har andre land, det er en rensel- soriske anordninger som var
vi å slåss med? Hva kan vi sesakt, en hygienisk prosess, gitt i London under krigen,
sette inn?, kunne derfor ikke som er helt nødvendig for og som nå var overleveift
stilles.
samfunnets fortsatte eksi- Stortinget, la presidentskapet
Hans fravær under nettopp stens og selvbeva'ring, og vi fram innstilling til Stortindenne debatt understreker har ikke mere adgang til å get om å fatte følgende beennå tydeligere en av grun- forsøke å forhindre en slik slutning:
nene til at Høire i den nye prosess enn en samvittighets«De under 1 b, juli 1945,
'regjering gjerne hadde sett full lege har til å søke å for- overleverte provisoriske anen annen mann som forsvars- hindre en operasjon som han ordninger, som inntil de er
minister!
visste var det eneste som behandlet av Stortinget er
Innstillingen om krigstil- kunne bevare det legeme som gjeldende lov, utstår til bestanden med Japan ble ved- var bet'rodd i hans hender. handling av neste Storting.»
tatt mot 1 stemme (Førre).
Det ble i de engelske kirker,
Stortinget var enig heri.
når
Fader
Vår
ble
lest
i
disse
Brosjyren omtaler så ekstraordiGranskningskomiteen
nære finansielle åtgjerder, omsef- år, i en rekke samfunn lest
en slags kommentar til bønPresidentskapet innstiller
.
k
b l· b
.
nmgss atten og
o tg yggmgen.
nene, og i kommentaren til til Stortinget å gjøre følgende
Arbeiderpartiets uvilje mot å oi
«Forlat oss vår skyld», ble det vedtak om oppnevning av
f l··
ff·
ent tgg/øre re eratet ra stor,tmgslest: «Lær oss o Gud å hate, granskningskomite:
møtet for lukkede dører 8. ap~il,
som du hate'r, undertrykkerUnder henvisning til partif
o
og ortsetter sa:
. nes grusomhet, forakten for enes fellesprogtram henstiller
sannheten, forrådelsen av Stortinget til Kongen å forStortingets avdelinger
unp'dommen, maktbegjæret anledige oppnevnt en komite
De store lovsaker Stortin- og den syndefulle stolthet til å undersøke Stortingets,
gets avdelinger hadde til be- som har ført verden til krig, Administrasjonsrådets og sihandling var i første rekke den voldsomme og sanseløse vile og militære myndighelov om det første stortings- undertrykkelse, men ta fra ters forhold før og etter 9.
valg etter frigjøringen, lov oss hevnfølelsens svakhet.» - april 1940.
om det første kommunevalg Det etr hverken vrede eller Komiteens betenkning avO'is
etter frigjøringen, lov om I hevnlyst som betinger at vi er til det nye størting som vedordning av det kommunale nødt til å g;øre hva vi gjør. tar eventuelle forføyninger.
Komiteen bør ha myndigstyret og endelig lov om ad- Det er for å bevare framtiden
gang til å anvende dødsstraff. og gjøre det mulig å tryg~e het til å innhente alle oppTo dager før Stortinget rettssamfunnet framover fOT lysninger som er nødvendige
trådte sammen utferdiget re- de slekt~ledd som kommer(!) for undersøkelsen, herunder
g;eringen Nygaardsvold pro- Hvis et samfunn skal kunne til å oppta muntlige forklarinvisoriske anordninger om bestå, er det visse forbrytel- ger og til å k'reve framlagt
første stortingsvalg og første ser mot selve samfunnets he- skriftstykker av enhver art,
kommunevalg etter krigen. grep. som ikke kan tolereres, også hemmelige dokumenter
Alt første dag Stortinget var og enhver unnfallenhet på fra offentlige arkiv.

O

(Forts. fra s. 13)

Det har blant disse sjøfolk
vært en viss engstelse for at
hvis de skulle falle i hendene
på japanerne uten at Norge
formelt hadde bekreftet at
det var krigstilstand ville de
kunne bli behandlet som
franktirører, og de ville ikke
ha noe rettslig internasjonalt
krav på å bli behandlet som
en krigførende makts soldater
og få den rettsbeskyttelse som
slike soldater av alle væpnede styrker får. Taleren trodde
at hele vå'r sjømannsstand ville forstå det enda mindre enn
folk i Amerika og England
hvis noen i Stortinget stemte
imot den formelle bekreftelse
av den kriO'stilstand som allerede består, og det vil virke
skadelig for landets interesser.

r'

I

Presidentskapet forutsetter
at det ikke skulle være nødvendig for StoTtinget å gi noe
særskilt tillegg om bevilgning av de nødvendige pengemidler, da det anses innbefattet i kongens midlertidiO'e
fullmakt vedkommende terminen 1945-46.
Det varte lenge før denne
komite ble nedsatt, alt for
lenge, da det :tnå være en
forutsetning at så meget som
mulig av dens granskningsresultater skal vætre kjent av
folket før dette går til valg
den 8. oktober. Høire forlanger her alle papirer på bordet. Vi ønsker
full offentlighet om alle disse
spørsmål.
---0--

Status
Jeg sitter med våtr lille
avis «Folk og Land» i hendene og grubler. Denne
bitte vesle «lappen» som
kommer ut hver 14.-dag - er
alt som er igjen av det Nasjonale Norge. Kunne de gode
nordmenn få kverket også
denne vesle gnist, var seiren
fullbragt.
Den bOTgerlige fraksjon har
sitt Norsk
Telegrambyrå,
med sine ferdigpakkede meninger å servere av. Arbeidernartiets aviser har Reuter
og Arbeidernes nyhetsbyrå å
servere helt friske, ferdigpakkede nyheter og hetspTopaganda fra. For den fullvoksne
mann og kvinne er dette alt
som er nødvendig, for disse
tenker ikke. De har ikke engang lov å ha egne tanker,
da blir de lyst i bann og blir
kjettere. De eneste som idag
tør tenke eT noen få ungdom.mer, som spør efter sannheten om fortiden.
Skulile vi ikke av hensyn
til disse gå inn for å øke bladet 50 pst. og få ut et nr. pr.
uke med dobbelt så mange
sider og la ungdommen få
noen ungdomsspalter med
svar på spørsmål og orientering om det vanvittige vanstyre som Norge har hatt
før og iallfall efter 1930. Alle
de andre aviser i landet, er
mest interesse'rt i å lyve seg
ifra alle de generaltabber som
er begått, skryt blandet med
løgn og ønlSkedrømmer. De
eneste som kan gi ungdommen de sanne opplysninger og
forklare tingene, er vi med
denne lille avis.
La oss nu ta et skippertak,
kanskje ungdommen kunne
hjelpe oss? Bestandig har
ungdommen vært interessert
i «hva har mor og far ,gjort
for oss og efterlatt oss?» Dette kan vi trygt fortelle dem
(Forts. s. 22)
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/
en ny bok hvert år. Og han virker
også alltid like frisk og opplagt
på å føre oss inn i villmarken.
Arets bok er ellers noe annerledes
enn vanlig. Det er dennegang mere
mennesker enn dyr han skildrer,
selvom bamse jo spiller en stor
rolle i boken. Ellers er det en
slektshistorie han beretter. Ikke
akkurat så dyptpløyende når det
gjelder menneskeskildringen, men
vi følger ham gjerne iår som tidligere.
I SKYGGEN AV KINA
Harrison E. Salisbury: I skyggen av Kina. Cappelen.
Interessen blant Vestens folk for
det røde Kina blir større og større,
men det er vanskelig å gjøre seg
opp en mening om dette gåtefulle
og mektige land så motstridende
som skildringene er.
Harrison E. Salisbury er en av
veteranene i amerikansk politisk
journalistikk, med bl. a. mangeårig
opphold i Moskva som korrespondent for UP og New York Times,
hvor han nu er sjefredaktør. Det
stoff han legger frem i denne bok
er naturligvis preget av forfatterens
venstreradikale legning, men det er
uhyre interessant når en vil gjøre
seg opp en mening om det som
foregår i det fjerne østen. Salisbury har bereist Kinas naboland i
nord og sør. Han har snakket med
politikere og militære i Hong
Kong, thailand, Kambodja, Laos,
India, Sikim, Sibir, Mongolia' og
Japan og han har gjort sine egne
personlige iakttagelser. Og dette
legger han da frem i boken. Hans
konklusjon er vel denne at Vesten
- og i første rekke da USA -må komme på talefot med kineserne og komme frem til et tillitsfullt
samarbeide med gigantnasjonen.
Og det lyder jo både vakkert og
fornuftig, men er kanskje lettere
skrevet enn gjort. For er Kina innstillet på et slikt samarbeide i en
tid da de store rasefronter avtegner
seg skarpere og skarpere?

til jul?

lektuelle som stod bak revolusjonen. Og det var i sannhet en trist
bande selv når den som her skildres aven åndsfelle.
NOVELLESAMLING
Noveller fra vår tid. I utvalg
ved Ragnvald Skrede. Aschehoug.
En novellesamling preges naturligvis først og fremst av den som
foretar utvalget. Og her i Norge
er det aven eIler annen grunn alltid en eller annen sterkt venstreradikal person som tar seg av saken, eller det vi kaller en «dagbladmann», noe som ikke bare betegner vanlig samfundsbetonet
venstreradikalisme, men også en
tilhenger og fremmer av den kultuwppløsning som preger vesterlandene. Skredes novellesamling er
vel i så henseende hverken verre
eller bedre enn lignende utvalg.
Forlaget sier om den at «Det er
lagt vekt på å finne underholdende
fortellinger, basert på solid menneskekunnskfp, gjerne med dramatisk handling, mot en bakgrunn
av aktuelle samfunnsproblemer.»
Og en lover ikke mere enn en
holder selvom det ikke akkurat er
de samfunnsproblemer boken behandler som efter vårt synspunkt
er de vesentlige. Novellene er hentet fra mange land, de er velskrevne naturligvis og en leser dem med
interesse. Og representative for det
som slipper opp til overflaten i vår
tid er de vel også.

vanger og vi kan ikke annet enn
synes litt synd på elevene hans.
Hvis han da forer dem med samme slags tåkeprat som i denne boken. Selv sier han at det er «en
samling modernistiske noveller
med en eiendommelig, stemnings,ladet atmosfære, groteskrealistiske». Eller kanskje det er forlaget
som sier det. Det er ikke mere
«modernisme», ikke engang grotesk-realistisk, tiden trenger. For
den har vi sannelig så nok av at
det stikker en langt ut av halsen.
Det er ellers synd at en begavet
mann som Lunde går disse tåpelige veier, for han har utvilsomt
stoff i seg til noe annet og langt
bedre. For velskreven er bokea
hans.
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DrølDlDen
(Forts. fra side 5.)

skjønneste gave barna får
med på livsveien, minnene
om julens gleder. Når jeg
tenker på mitt barndomshjem
i prestegården ved en vakker
Vestlandsfjord, da er det som
alt det opplevde blir sett under en høyere virkelighet og
jeg kan høre englenes sang
fra sfærenes tidløse verden:
Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden blant godviljens mennesker.
Koestler har sagt: Den sjelelige oppløsningsprosess og
indre forfall er tydelig å merke i vestens samfunn, mennesker virker som de er slått
med blindhet, de vandrer mot
tvang og krise, men roper på
fred og fridom, rettferdighet
og rettssikkerhet.

Og derfor så synger vi alle
hans pris og holder vår høytid med glede, en gang skal
Vii samles i Guds paradis og
frem for Hans trone få trede.
Og med dette vil vi ønske
hverandre God Jul.
Hans Egede-Nissen

Status
(Forts. fra s. 21)

om, både den histoiriske side
av saken og den økonomiske.
I 1930 skrev vi opp den nors~e krone til pari kms for å
legge et grunnlag for fremtiden. Ikke nok med en pari
krone, men en gullbeholdning
som hadde en verdi bak seg,
med 100 pst. kjøpekraft. Men
gleden varte kort, fordi det
Kun ett kan redde ve'rden. vanstyre og den mangel på
Det er å følge Jesus Kristus. handlekraft som BondeparDen enkelte må fylles i sitt tiet administrerte med, overhjerte av hans ånd som er lot styret til en kommunistisk
en soning for våre synder. arbeider'regjering, som førte
Han sa: Min fred gir jeg Eder, landet ut i krig og ulykker.
ikke som verden gir, gi'r jeg De 30 mørkeste år i landets
Eder. En stor profet som de historie. Da de en dag sto med
skriftlærde og ypperstepres- ryggen imot veggen, rømte
tene slo ihjel i 1945, sa. før de ',landet og tok gullbeholdsin død: Man har tidligere ningen med seg som lomme~ent ~t det hins~dige var det I penger. Det kjempeløft som
VIrkelIge Gudsnke, men ~t ,landet tok i 1930 med kronen,
man mer og mer kommer t'lll ødela arbeidetrpartiet på 7 år,
at Guds rike skal skapes her Islik at krona i 1946 var verd
på jorden. ,Men reqningen for 26 øre. Det vil si at alle spareverden er å få det årldelige konti og fonds ble konfiskert
grunnlag for Gudsriket i til en fjerdedel i kjøpekraft.
praksis. Det er aktiv neste- Gjeldsbyrden på landet øket
kjærlighet.
og landets skoger ble ribbet
Måtte vår dag,uge bønn der- fO'r tømmer. Da tilsist et amafor bli Fader vår, hvor bi ber: tørst yre fikk landet ut i krig
Komme Ditt rike. Da er vi og okkupasjon, så rømte de
med i sfærenes og universets vekk fra ansvaret. .
lovsang: Ære væ1re Gud i det
Dette ogr:;eget trI. bur~e
høyeste og. f~ed på jorden i lu~gdo~men fa ord;nthg greIe
blant godVIlJens mennesker. pa. VI skyldetr var ungdom
Og drømmen blir realitet. Så den hele og fulle s~nnhet, og
du og jeg kan i sannhet synge: d:n er det bare VI som kan
gl dem.
Du ungdom som er så fri

SN
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NIETZSCHE OG NASJONALSOSIALISMEN
Helge Hultberg: Nietzsche.
Aschehoug.
I Aschehougs «Søndagsbiblioteket» er det kommet en liten bok
om Nietzsche av dansken Helge
Hultberg, som forsøker seg på å
«rehabilitere» filosofen forsåvidt
angår dette at han beskyldes for å
være en av de grunnstener nasjonalsosialismen i dens tyske form
bygget på. Forfatteren har de al,ler beste hensikter når det gjelder
å tilpasse seg demokratiets ønsker
i denne henseende, men vi kan
ikke se annet enn at han kommer
i skade for å underbygge påstanden om Nietzsche som nasjonalsosialismens åndelige far snarere
enn il. avsvekke den. Det han oppLK LIVSSKILDRING
GOD FO E
når er imidlertid å skandalisere
FRA 1700-TALLET
Knut Hauge: Dei løynde kjel- Nietzsches søster på beste måte og
dene. Aschehoug.
for en nydemokrat er jo det også
Dette er en· god bok, både som noe. Imidlertid kan boken leses
folkelivsskildring fra 17DD-tallet, med utbytte også av folk som ikke
som menneskesbldring og som kjenner synderlig til N~etzs~he og
.
som kortfattet og fyndIg vIl rette
f engs1ende og spennend e l esnm
g ., o d D bl' 'kk f
o
Knut Hauge skriver på et sikkert pa e~te. 7
I e ørt sa meog sobert nynorsk som klær stof- get pa avveIer nar de bare er k~ar
fet. Det er slike bøker vi tror over utgangspunktet.
som lot ham henrette som opprører».
spesielt ungdommen i vår tid kan
ha godt av å lese fordi den er DR. BOMAN VIL V Æ.RE
Og dermed er da både jødenes
høye råd og folket som ropte Korsmed på å knytte båndene med vår NY REFORMATOR
EN GLIMRENDE
egen gamle kultur som holder på
Thorleif Boman: Jesus, jøde- fest, Korsfest befri et for all skyld.
JULEPRESANG
å dImkne i overfladisk amerikanes konge. Aschehoug.
Og det var kanskje hensikten?
EFTERLATT BOK AV
H er er h an d
O 'I go d overmå da SOLBRISBOKEN
nrsme.
Det er vel temmelig tvilsomt
a ogsa
JOSEPH ROTH
Paulus,
som
være.
Rent bortsett fra at
ensstemmelse
med
«Ulf, kom ofte ihug eit ord som om dr. Bomans dissekering av JeJoseph Roth: Den stumme
den er spennende og underSi Iver Sy:ale hadde sagt på Tor- sus er egnet til å fremme den tro ,fordi han var en av de jødiske
profet. Aschehoug.
forfølgere av de kristne hadde be·
finslægret, om dei kjeldene som som dog er d et enes t e mulIge
od' .
:1
holdende, godt skrevet og
Roth vil være kjent fra sin
M
hov
sprang klårare og friskare or den grunn 1ag .f or k flS· tendommen.en
o for a øve samVIttIgheten
.
.vCc
k
godt
illustrert, vakkert innberømte bok «Radetzkymarsjem>,
b k h
. Uf 11
h
a sette en strek over den hiStoflS. ~
heimlege grunnen enn hjå fra- l d
~krt·
er
o
te?l
ants
dIa
.
al'l
ogb
etnJesus
som
hans
feller
slo
ihjel
og
bundet
og passer for alle
som kom i norsk oversettelse i
mande klerkar og herrar.. No SI en er u VI som ' en aer es e'l
. .
1933, samme år som forfatteren
erstatte ham med den oveqordiske,
aldre, så leverer vi av restskjøna han desse orda betre enn
rystet Tysklands jord av sine føtter.
Forlaget antyder ellers at det oppstandne Frelser.
opplaget så langt det rekker
før, og han lærde å søkje saHan døde i Paris i 1939, men nu
Den kristne kirke tydet, som
man med dei som ville ut av nærmest er en ny reformasjon forboken for den latterlige bilhar det altså dukket opp et efterfatteren
tar
sikte
på:
«Alle
dyptPaulus,
Jesu skikkelse utelukkende ~
vankunna og villskapen og alt
lige pris av kr. 10.-. Belatt manuskript. Og det har kansom høyrde trælekåra ti1. - -» gående fornyelser av kristendom- religiøst, og så i Jesus bare Frel- ~
skje også spesiell interesse i år
men er blitt til ved at kristenheten seren og menighetens Herre. Men ~ still den strakt! Sendes porda ~n feirer 50~årsjubileet for den
Og trælekåra kan være så mangt fikk se en ny eller lite påaktet side her vil da dr. Boman bryte nye
tofritt mot forskuddsbetarussIske rev.olusJon - blant annet og treng ikke ha sin rot i økonomis- ved Jesus Kristus», og det hevder veier og gjenopprette den historisling.
at «det har lykkes dr. Boman å ke Jesus, hvis kall her på jorden
meget e?ergisk i ~jern~ynet. ~o-I ke forhold, ei heller i styreform.
manen gIr en slags IdeaItsert skIldpåvise at det er en side ved Jesus han he"der omfattet langt mer, for
FOLK OG LANDS
som hittil ikke er tatt alvorlig av han hadde et budskap til samring av Trotskij som representant GROTESK'
BOKTJENESTE
for en intellektuell ide mot den
.
noen, nemlig at Jesus ville være funnet om alle livets områder.
terroristiske småborger Stalin, som
Gunnar Lunde: Flukten fra jødenes konge eller Messias. Av
Dette viser dr. Boman i denne
Boks 3214/Sagene - Oslo 4
vi også møter i romanen. Ellers
en flukt. Aschehoug.
omsorg for folket torde Det høye boken, sier forlaget, og mener at
Postgiro 16450
skildrer jo boken de rotløse og
Forfatteren er en 23 år gammel råd ikke overlate ham ledelsen. den utvilsomt vil vekke oppsikt °t;
hjemløse, vesentlig jødiske, inteI- lærer ved en ungdomsskole i Sta- men angav ham isteden til Pilatus, skape debatt.
~4N'''#Ø' . .# . . . . . . ø ..ø # _ #. .
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I FEDREKIULT -

Opposis j onell ministersønn
I

Men Benjamin Vogt fremturer i å slå seg selv til ridder
på sin emigrantuvitenhet om
de faktiske forhold i Norge og·
fortsetter sin nedsettende og
uridderlige agitasjon mot folk
som vær rettskafne og visste
bedre:
Avgjørende for belysning
av de to statsråder's holdning
var et telegram sendt fra
Stockholm den 1. juli og mottatt i London samme dag.
«Frihagen og Mowinckel henstiller,» heter det her, «at
man nøye overveier Presidentskapets henvendelse før
denne blir besvart.» Hva de
to ~statsråder i realiteten tilrådet, var at den konge i hvis
råd de satt skulle abdisere
på tysk fo;langende. (Vogts
uttalelse her viser at han ikke
har satt seg inn i Presidentskapets motiver og Norges
hele situasjon dengang. A.L.)

Videre Vogt: Og for å banke det inn telegraferes det
dagen efter (2. juli) med fire
underskrifter
(Wollebæk,
Bull, Mowinckel, Frihagen)
om «dyp skuffelse over Englands brudd på løfter», «flukten fra Nord-Norge efter
flutken
fra
Andalsnes»,
«brente byer og steder overalt i fluktens spor.», «de~ ~ot
Norge ubø~~hør_hge br~hs~{e
blokade», «voksende. ~vll .on;
Englands evne og. vllJe hl a
beskytte Norges mteresser»,
osv. osv.
o
«Derfor:n a det .regnes med
a~ ::nental~teten l .Norge er
pavlrket SIden apnl, da ~et
tyske overfall brente alle smr;
og man ennu trygt stolte pa
Engl~nds store løfter.»
HVIS denne pas~us ov;rhode har noen menmg, rna det
bety at herene Mowinckel og
Frihagen .mente at det tyske
overfall lkke lenger brente
norske sinn, angivelig på
grunn av Englands store løftebrudd.
.
.
At o enkelte hJemkmehvlste
seg a være noen ne øner,
k an me d l't
.
l t vel Vl'1'Je t'l
l s'k nves det press de var utsatt
for og de vanskelige forhold
de levet under. Men Mowinckel og F'rihagen opDholdt
seg som frie menn i et fritt
land, og de var medlemmer
av den selvsamme regjering
som hadde erklært at den v~l
le føre kampen videre med
alle ti~ rådighet stående midler.

SN

«Den byråkratiske sjel»
Side 35: «Den flittige
øyentjener hatt vanligvis bedre chanser til forfremmelse
enn den selvstendige funksjonær med evne og tHbøyelighet til å handle på egen hånd.
Colban er ganske sikkert en
av de beste sekretærer og
ekspedisjonssjefer norsk utenrikstjeneste noensinne har
hatt. Hans evne til å «ekspedere» var fenomenal. Han er
'ganske sikkert også en av de
sietteste ambassadører tjenesten har vært belemret med.
Hans redsel for å bevege "eg
utenfor opptrukne si'rkler
n..~,...~.t_~~_det psykopatiske
_ hevder-Vogt. Han (C)
hugget skånselsløst ned på en
manglende prikk over en
eneste i.
Det kan ikke sees at Vogt
omtaler den fatale tonnasjeavtalen med England av 11.
nov. 1939, men han skriver
iallfall på side 60 at på sjøen
hadde vi faktisk vært i krig
siden september 1939 og de
seks første måneder efter
den 9. april førte med seg et
betydelig f a Il i antall drepte og savnede sjøfolk sammenlignet med det halvår
som 'var gått forut. (!)

trykket enn de som hadde
rømt fra sine plikter mot folk
og fedreland. Det heter således hos Benjamin Vogt på
side 85:
UK av 1945 feller en hård
dom over statsrådene J. L.
Mowinckel og Anders Frihagens mangel på nasjonal
holdning. Den sier (bd. I, s.
292): «Til slutt er det grunn
til å peke på at Presidentskapets linje i junidagene lenge fikk en viss tilslutning fra
den norske legasjon i Stocl::holm og de to daværende regjefiingsmedlemmer, statsrådene Mowinckel og Frihagen ... det synes naturlig at
de to statsråders oppfatning
hadde fått konsekvenser for
deres stilling som medlemmer
av Nygaardsvolds regjering.»
Sommeren 1940 hadde vi
som var kommet ut, et felles
(?) problem med alle som var
igjen hjemme, nemlig det at
vi måtte søke å otrientere oss
i retning aven samlet fast
nasjonal holdning. Det var
uunngåelig under disse omstendigheter at' noen var mer
nølende enn andre og noen
mer engstelige. Men særlig
grunn til å være redde hadd~
jo ikke de som befant seg
i Stockholm. (makan!)
Fra midten av juni til midten ClV september 1940 formelig bombarderte legasjonen i Stockholm legasjonen i
London med telegrammer
hvis gjennomgangstema var
at man måtte ikke uten videre
avvise de tyske krav. Enkelte
henvendelser var undertegnet av ministeren og legasjonsråden i Stockholm, andre
også av statsTådene Frihagen
og Mowinckel. Noen var forfattet på eget initiativ, andre
var videreforsendelse av defaiti~tiske meldinger hjemmefra.
En av de verste - fortsetter Vogt - blant de siste
ble sendt fra Stockholm 2G.
juni og mottatt i London den
følgende dag. Den begynner
l'k ('d 86)'
s l Sl e
.
«FTihagen ber meddelt Nygaardsvold følgende sammendrag beretning fra fungerende partisekret<:Er (Trygve)
Bratte1i til herværende partifo<Jok.» Det bliT nevnt at de
tyske kraver behandlet i flere møter i sekretariatet og
partistyret og at man fant å
måtte goda det tyske diktatet. - «Når Frankrike måtte
kapitulere, måtte en ~pø:r're
seg sjøl hvilken makt vi hadde til å avvise tysk diktat ...
Det står for meg (Bratteli)
som 'grunnleggende reali tet
at norske folk ikke hadde
makt eller mulighet til å avvise diktat'et. Overfor denne
realitet kom jeg til resultat
at nåT galt var, var det best
at folket tok mot nederlaget
mest mulig samlet.»

«Man måtte ikke uten videre
.
d
k k
aVVIse e tys e rav»
Emigrantene og efterpåkloke så ikke langt utover
sine egne sirkler. De hadde
tildels forsettlig «entfremdet» seg fra det forlatte og
okkuperte norske folks problemer! Dette resulterte som
kjent i nedsettende dommer
over folk som hadde bedre
kjennskap til hvor skoen

at du tør ,lese dette, fortell
dine kamerater sannheten og
. hvor de kan få sine spørsmål
besvart.
Du skal kj empe for sannheten og den skal seiTe!
Din ,arv blir ellers 50 pst.
skatt og gjeldsslave for livstid.
Derfor trenger du også. bladet!
Optimist

(Forts. fra s. 12)

ussa, og surne var mest kovna".
N år vi så spør om årsaken
til denne usedvanlige endring
i huslivet på selve festnatten,
får vi til svar at den kvelden
måtte ingen ligge i sengene.
De skulle stå rede til de besøkende. Et sted på Sunnmøre
flyttet folket ut på stabburet julekvelden og lå på flatseng der. Inne i stuen ble
der bredd frisk halm på gulvet, li:keså ble sengene redd
til de døde. Dette er et særdeles klart minne som altså
går helt opp til nåtiden. Også andre steder har man visst
å. fotrtelle at de a,:dø~e s~ekt:
mnger kommer pa gJestmg 1
julen, og da skal de ligge godt.
Over hele landet ute~ unntagels: har det vært siklkk og
br.uk ~ dekke bor~et og la de~
bh staende med Julekosten l
en eller flere dager. Alt det
beste huset kunne by på av

O

retningsmenn som samarbeidet med denne.
På s. 24-25 skrivet han at
Undersøkelseskommisj onen
av 1945 (UK) har ikke fått
klarhet i denne sak. Den har
ik'ke skaffet seg alle tHhørende vitneutsagn og heller ikke
det tilstrekkelige skriftlige
materiale for en korrekt bedømmelse.
På side 26 selr vi at emigrantenes innbyrdeskrig i
London begynte straks. Det
heter således i et brev fra
Oonradi til Vogt efter et møte
på legasjonen i London 18.
april 1940: «Se så, nå fikk
vi da hull på de to byllene»
(Colban og Hysing).

SIDE 23

I

I

Videre den heroiske Benjamin Vogt: Kunne deres
handlemåte unnskyldes? Den
kunne ikke. Men Nygaardsvold tok dem over til London,
lot dem fortsette som statsråder. - Frihagen helt til
krigens slutt - og gav dem
sin støtte og tillit. Såvidt
Vogt.

*

Ja, den kritiserte Johan
Nygaardsvold var en trumslig
mann og på mange måter en
ækt trønder med sjelsadel!
Dessuten hadde han lest 00'
studert på egenhånd så meget
at han var klar over alt det
han ikke visste! Herunder
sorterte sikkert bakgrunnen
for Trygve Brattelis, Frihagens og Mowinckels innstil-ling til de faktiske forhold i
det okkuoerte Norge, f. eks. 3
til 400 000 væpnede tyskere
som av vestmaktene var blitt
lurt til enptreventiv besettelse av landet.
Vi kan ikke finne noe tiltalende i elletr rettferdig i at
Benjamin Vo g t som faktisk og praktisk var blitt
bragt i sikkerhet - juggler
såpass om «krig». Skjer dette
tulleprek mot bedre vitende?
Han må da kjenne det offisielle verk utgitt i London
1942: «NORWAY. A Handbook compiled by The Royal
Norwegian Government. Her
meddeles: «The military capitulation was effected on 10th
June, 1940.» Og at de fortsatte kampen, utenfor Norges
grenser «as free spokesmen
for the Norwegian people's
national rights.»
Man kan ikke både internasjonalt proklamere militær
kapitulasjon 10. juni og samtidig «fortsette krigen». Dette
bedrag må nu opphøre. Det
har tjent sin hensikt: å få
forsåvidt uskyldige mennesker dømt som krigsforrædere.
Likeledes finner vi det unfair at herr Vogt som ikke
delte det notrske folks kår
under okkupasjonen _. S0ker å slå politisk mynt på daværende sekretær Trygve
Bratteli's ovenfor refererte
velgrunnede og realitetsbetonte standnunkt. A. L.

mat og drikke stod da stadig
fremme. Familien selv holdt
sitt julemåltid først, og siden
ble detr dekket på nytt til et
stående :julebord.
Da dekningen inne forsvant, spredte likevel julekosten seg rundt omkring på
gården fra kjelleren, hvor
«kjellarmannen» fikk den, til
tuntreet ellør en helle, hvor
tussen, vetten dlelr haugebonden nøt godt av den, og
til slutt til låven hvor den
ble nissehs julekost. Selve
høydepunktet ved besøket er
mottagelsen og måten hvorpå
julemåltidet avvikles ans~kt
til ansikt med det usedvanlige
tillegg til husholdningen.
Det velvilHge sinnelag overfor ens egne avdøde får mange uttrykk, således forbudet
mot å låse døren julenatten.
Selv stabbursnøkkelen skal
stå i døren, så ingen skal føle
seg utestengte ,som vil inn.
Ellers var jo alt låst og lukket.
Ftr'a Ryfylke har man en utvisket form med å by «tomtekad!er:» velk~mmen. Mannen pa garden shller seg foran
bordet efter at døren er slått
opp og sier: «Kom her inn
gilde tomtekadl!» Med det
samme smetter de andre ut
~or at tomtekallen sk~l få ~te
l f'red. Men den opprmnehge
f~rm ?ar vel vært mere
hJertehg enn den tørre og
formalistiske inn~ydelse. som
r.efeTeres her. sm o o'l?prmnehge form ma malhdet ha
foregått som fellesmåltid. For
da var det ikke en trengende
og forsrulten flokk av :firosne
stakkarer s?m kom til.gårds,
~en stolte andeskarer l J?ekhg fø}ge, ført av navngJetne
menn og kvinner med rang i
den annen v:erden. De kom
med lykke, rlkdom og fruktbarhet farr folk og fe, med
hjelp og beskyttelse på årets
farligste tid, da mørket var
tettest og solen lengst borte.
Så langt fra å vælre fryktet
må vi tenke oss at det var
med forventning man tok imot dem. Der var blandet
:firykt og age i forventningen,
men det var jo helt naturlig
når så usedvanlige vesener
kom like inn i huset, satte
seg ved bordene og lå i seng~ne. De kom jo dog fra ukJent sted og førte det selsomme og ::nystiske med seg.
,uten tv~l ble det første
mmne ve? Julebordet drukket
for de gJeveste av de bortgangne fedre, og siden fulgte
de andre efter. De norske deltagere gjorde ikke som sydeuropeerne, helte drikken ut,
de helte den med lyst i sine
egne struper, som derfor også
sjelde.n var tørre i denne tid.
Men l beruselsen og oppløftelsen så de sikkert også en '
del av den religiøse opple-

!

(Forts. s. 24)
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Hvit verdensrevolu•
sJon
(Forts fra side 11)
~~.~.--II!!!I!I

ENIG!
En kjent sovjetisk historiker har i en bok som nylig er
utgitt i Sovjet-Samveldet igj en kast'et frem forslaget om
at de skandinaviske land skal
danne en nøytral forsvarsunion. Det er et mulig alternativ
til NATO, skriver Aleksander
Kan i sin bok om de skandinaviske lands utenrikspolitikk under den annen verdenskrig.
Som våre lesere vil vite har
FOLK OG LAND hevdet det
samme syn i årrekker. Og
opprettholder vi vårt fOTsvarsbudsjett som nu, så blir
det noe å forsvare seg med
også.

stanosjef Heinrich Miillers
hustru. Riktignok kunne ikke
retten finne det bevist at de
handlet på vegne av andre
enn seg selv og de slapp derfor å bli dømt for «sammensvergelse», noe som ville ha
ført til langt strengere straff.
Men så gikk da aktoratet selv
i snissen for denne elskverdiO"e
vurdering. Mannen bak det
hele er som kjent ikke bundestysker og han ble naturligvis ikke engang mistenkt
- offisielt da.

mæle mot den zionis'tiske imper,ialismen, hvis «resurser
var større enn selveste Mafiaens», som det ble uttrykt
i den russiske pressen. «Staten Israel og dens heJrskere
er bare en liten partner i denne gigantiske zionist-trusselen. Men ~ionistene spiller
hovedrollen når det gjelder
å knytte de amerikanske,
vest-tyske, britiske og andre
monopolisteJr sammen med de
israelske militarister», het det
blant en masse annet.

*

*

ELLERS
har en jo påny hatt klapp- SLARAFFENLAND?
jakt i verdenspressen og i
Vi leser at staten Kuwait
verdenspolitiet, både det of- på den arabiske halvøyer
fisielle og det overnasjonale, veI'dens riikeste land. Der er
på avdøde Gestaposjef MUl- telefon gratis, likeledes skoUTROLIG
Det høres nesten utrolig ler. Han dukker som kjent til lene - og skoleungdommen
ut,men en domstol i Munchen stadig-het opp i de forskjel- får lommepenger av staten.
har faktisk dømt de to isra- ligste land_ Noen ganger er Dessuten skal rrjennomsnittselere vi nevnte tidligere til han høyt på strå ti østblok- inntekten hos de nesten
tre måneders fengsel for inn- ken, andre ganger er han i 500 000 innbyggeJre ligge på
bruddet hos den avdøde Ge- Egypt og så i Sør-Amerika. ca_ 20 000 kroner i året. Og
Og hver gang hyler pressen det er netto, for folk betaler
opp om å få ham for retten ikke skatt i Kuwait. Det var
og gjøre ham enda dødere kanskje en tanke at våre
enn han er. Efter at Wiesen- mange reisende ambassadører
(Forts. fra s. 2 3 ) t h a l s dokumentasjonssenter i velferd, samt alle de som er
velse. Hele laget følte seg løf- hadde dokumentert at han så emsig oppt~tte med å lætet og båret av stO're stem- hadde miHioner,for ikke å si Ire ,andre folkeskikk, at de tok
ninger og av følelser som til milliarder til sin 'rådighet av I seg en liten tripp nettor'l dit.
daglig var ukjente, men som et nazistisk spøkelsesfond, slo Kan hende at de kunne lære
hadde rot i slektens felles- man kloen i en sør-ameri- et og annet selv også. Det
eie og samhug. Måltidet var kansk kramkar og påstod at hele kan sikkert føres på usåledes rituelt bestemt og fo- han var Miiller. Efter en hjelnskontoen.
reskrevet Men det var vel ukes forløp bukket man ham
her som ellers i liv,et, til å ut av fenp'slet igjen mens
begynne med en hel del for- alle menneskejegerne både i DET ER JO BARE SIMPELT
melt vesen men til slutt tem- Istrael, Bundestvskland og Øs- DEMOKRATISK
melig løssl~ppent. Med .sam- terI1ike skar tenner. Og så rår FLERTALL
drikk og samspising fulgte så I da iakten videre. Hvor duk- . D
bl' t k
samvær under samme tak ju- ker avdøde opp neste gang? t et er d tlth ~t reve~ m
ye
s vgt om e . VI e «IDln d relenatten i'kk
den tid
d da,d d.enne
k
ta l'ie t »1. S ør- Af'k
n a, h vor'dan
tr? og s k 11
sto v~ ma t.
de bestiialsk betvinger de
VI ka~ tenke os~ .hvllken ny «- - EINE GRAUSAME
stakkars fargede. Som med
stemmng som ma ha fvlt hu- SALBE»
.
'k
f
h
Id
L
f
det meste av det andre VI serl
d
t
o
se
o . uavFira ao være et omra de om- :reres av l.ø a n om t·l·
ten un
måerhaSle
værtor mettet
l Sot an d en_'"
'd
l'
trent
på
størrelse
med
Telel Sør-Afnka, er ogsa denne
d et se l somme og h øy tI eIge
.
.
t De
. t kk M
11
r
mar k f y.Ik e, h ar d e t lmpenama t ema t'kk
l en f or f us k e.
mn ry . ange e er a a~ lis tiske Israel gjennom sin hvite ut.rr;ør den absolutt
de bortvan:,d~e~e V~'l' der l «lvn-krig» nu tredoblet sitt største enkeltgru"'''''e i landet
stuen~ de sa 19]~n. sme egne, rike .. De prosemittiske ova- med sine 3,5 mill. mennesde kjente seg 19]~n, og de. sioner i vår «flrie» del av ver- ker. Dertil kommer 1,5 mill.
hygget ,seg. De ~ll belønne den kjenner inO'en grenser og bastarder og ca. 600000 ingardens folk n;ed 'nke og gode israelerne selv ikke bare deJre. De ca. 12 mill. negere
ga,ver f?r .det ar ~om kommer. skrvter av hvordan de ber'H'l- er fordelt på minst 7 forS~lk ma VI forestIlle ?SS st~m- te angrepskriaen, men de har skiellige nasjonaliteter med
nmgen e~ter den mtenslt~t I allerede bea'7nt å slå om seg ulike sprog, religioner, tradihvormed J~len har v~r.t fel- med begrenet «Stor-Israel». sjoner og rasemessig bakret og det m~trykk f~lrmgen Dessuten erklærte statsminis- grunn. Den største gruppen
har efterlatt l folkemmnet.
ter Esihkol at selv ikke de nu- her utgjøres av Xhosaene,
værende grensene skulle væ- som teller 2 mill. mennesker,
raser kommer til å gå til re uforandeJrlige. Det er vel tett fulgt av zuluene. Ingen
storm på Europa mellom Si- tvilsomt om han hadde noen av gruppene vil finne seg i å
forestillinger om at de skulle bli kontrollert og :regjert av
bir og PO'rtugal.
Den militære orkan forbe- kunne gjøres snevrere, da han. representanter for noen av
de andre, og ikke kan de bli
reder seg i dag politisk. Bare sa det.
De
eneste
som
later
til
å
enige
om hvilket av sprogene
et blikk som er sløvet gjennom ideologiske briller kan våge et utfall mot det nu så som skulle væ<r€ det offisielle.
misforstå voldsomheten i de mektige «utvalgte» folk er Det de helst vil, er å bo for
tegn som er kommet til ut- russerne, og ikkje skjønner seg selv - hvilket de også får
vi at de tør. Men pressebyrået lov til, og hvilket de også
trykk.
Novosti tok kraftig til gjen- gjør. Nu forstår man kanskje

O
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F ED REK U L T
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Europeisk dekadanse
Som europeiske sosialister
har vi opplevet:
- utdrivningen av de tyske arbeidere og bønder fra
(det Viirkelige) Øst-Tyskland,
- utdrivingen av de frans. ke arbeidere og bønder fra
Algerie og det øvrige r-.ordafrika,
--- utdrivningen av de italienske arbeidere og bmder
fra Libya, Tunis og Ethiopia,
- utbredelsen av 3111 slags
raseblanding, som i siste
konsekvens må føre til utslettelse av den hvite 'rase:
for den farvede 'rasisme er
altså raseblanding fullstendig konsekvent På slutten
av den ville raseblandingen
vil det bare finnes den
svarte rase. De hvite folks
skjebne ville dermed være
beseglet!
- Prostitusjon, forbrytelser og homoseksuell dekadanse i stigende grad blant
alle hvite folk, ødeleggelse
av de hvite folks ungdom
gjennom dekadanse og pasifisme, den hvite legger
sverdet ned, den farvede
tar det opp!
- dekadanse i de europeiske kirker. I Rotterdam ble
for kart tid siden to homoseksuelle menn katolsk«viet» i en «Sondermesse» !
(<<Carrefour», Pairis, 9_ aug,
1967)

Nødvendig er en revolusjonær bevegelse av hvite folk,
med henblikk på å revolusjonere verden med dens opprettholdelse og utvikling som
siktepunkt:
mot dekadanse og 5_
kolonne som politisk destruksjon,
- mot den farvede rasisme (<<raseblanding til opprettelse av den farvede enhetsrase» ) og farvet imperialisme,
- for positivt internasjonalt samarbeide på basis av
nasjonal og sosial rettferdighet,
- far kamp mot hungeren.

Til bekjempelse av den
verdensomspennende raserevolte er den p:l ane tar i sk e rev o l u s jon nødvendig. Dens mål kan bare være
det som Oswald Spengler i
«Jahre der Entscheidung»
forutså. Betydningen av de
østlige og meditei"rane randområder blir derved synlig:
for ut fra randområdene blir
Europa fundamentalt truet.
Den vesteuropeiske politiske
sammenslutning blilr påtrengende, den gir østeuropa inkludert Sovjetunionen mulighet til tilslutning i den epoke
som er i emning, hvor under
Pekings ledelse de farvede
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lettere hvorfor flere av de
fargedes egne talsmenn selv
går inn for ap a'rtheid.
MINNEFEST FOR BRITISKE KONSENTRASJONSLEIROFRE
På kirkegården til konsentrasjonsleiren i Mondeor/':Dransvaal var nylig efterkommerne efter de der myrdede samlet for å minnes de
26000 kvinner og barn som
måtte dø i britiske konsentrasjonsleire under boerkrigen. Brofessor Weiss sa i sin
minnetale bl.a.: «Hvis vi
glemmer
de
ubehagelige
kjensgjerninger i vår fortid
så glemmer vi de viktigste
hendelser i boernes historie.
De tusener av graver her er
et taust bevis på våre fiender, engelskmennenes seier
ved århundreskiftet. Et annet
land hadde konsentrasjonsleIire i siste krig, og de som
hadde organise'rt dem ble
dømt til døden som kriminelle. Men de kriminelle som
forsyndet seg mot afrikaner-'
folket blir ikke betraktet som
kriminelle.»

---.,..,.----'1
P~KVERK
~

Ønsker å kjøpe brukt, ,~
komplett pukkverk. En- ~
kelte komponenter til
slikt anlegg har ogsi! in- ~
teresse.
:
Eks. anv.
~
--------.,.---.,.----

ORD FOR DAGEN
Det gives ikke det demokrati, som ikke forsøker å
skjule sin nakenhet, med et
.l
' k f'k bl d
par amentansArnold
l en Toynbee
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NESTE NUMMER
av FOLK OG LAND kommer
lørdag 6. januar 1968. Husk
å ordne med abonnements
fornyelsen i mellomtiden'. .

FOLK OG LAND
Kierschowsgt. 5, Osk> 4
Telefon 37 78 96
Bob 3214 - 8apne

Ekspedisjonstid: Tirsda« til
fredag fra kl. 10 til kl. 15.
Mandag og lørda« hold.
kontorene stengt.

Redaktør Melsom kan bare
påregnes truffet efter forutgående avtale.
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