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Et annet syn pa Palestinaproblemet
RALP HEWINS GJØR OSS OPPMERKSOM pA EN INTERESSANT BOK AV DEN
NORSK-ÆTTEDE MRS. BERTHA SPAFFORD VESTER

Fjæren sorrt ble til fem høns
OPPTAKTEN TIL «KIRKESTRIDEN»

Et supplement til anmeldelsen av general \von Horns bok

SN
O

så å si alle, arabere, jøder og
kristne som har vært i forgrunnen når det gjelder PaIlestinaproblemet de siste tre
generasjoner. Jeg traff henne siste gang i 1963 og Mrs.
Vester må da ha vært omkring 80 år gammel, men var
fremdeles full av energi, så
jeg forsto fullt ut hva Lowell
Thomas skrev i forordet til
hennes vidunderlige selvbiografi: «Hun er en moderne
Floirenee Nightingale med en
mere farverik og romantisk
historie - - en sentral skikkelse i den bys liv som er hellig for tre store religioner.
De mest bemerkelsesverdige avsnitt når det gjelder
jødene er på side 360-361
og når det gjelder araberne
på side 365-367. Hennes
enestående rulle blad i J erusalem beviser at hu;;'"er fullr
stendig upartisk og 'hennes
sosiale arbeide har også kommet medlemmer avalile de tre
religioner tilgode gjennom
et langt liv uten frykt eller
favorisering.

Tilslutt allierte malmfuruen seg med de røde og trakk Sovjets blodbestenkte faner inn i Domkirken

«Da kirken reiste seg mot
nazist
yret» er dagens jubiEt disse palestinaflykt;zinger de reneste efterkommere av «Israels barn»?
leumstekst. Og det er gudstjenesten i NidaroskatedraDe utrolige ViderVerdig-I Efte'r å ha lest denne omta'le
len den 1. februar 1942 og
heter som den kjente .britis- skriver ~ewin~ slik til oss:
domprost Fjellbus såkaJlte
ke publisist Ralph Hewms har
«J eg VIser hl Deres omheroiske opptreden ved den
,,~rt_utsatt for i Norge ifor- tale (7. januar) av general
anlednil'lg""som må feires.
""~"-bindelse med Quislingbiogra- von Horns selvbiografi. GeDet som hendte va>r dette:
fien har ført trI at han også neralen er min gamle venn
Det var tillyst at presten
er blitt en interessert leser fra Gøteborg P.O.W. exchanBlessing Dahle skulle holde
av FOLK OG LAND. Han gir ges under krigen, befrielsen
høymesse, og svært mange
også imellom uttrykk både av Norge i 1945 og FN-mimennesker fant den dag veien
for divergerende meninger og sjonen i Jerusalem, hvor jeg
til kirken da de gjerne ville
for enighet på de forskjellige tilbragte en dag alene samhøre den kjente og avholdte
områder, levende opptatt som men med ham i august 1963,
Det heter om jødene
misjonsprest. Og de ble ikke
han er både av verdensbe- kort før han trakk seg til(på side 360-361):
skuffet. Gudstjenesten ble en
givenhetene og av hendel- bake.
«Jeg har brukt den vanlige ut- rik høytidsstund med en kulsene i Norge.
Som De ser kom han opp trykksmåte «jødenes tilbakevenden tivert og dyp religiøs preken
I nr. 2 av FOLK OG LAND i samme uforsonlighet i Pa- til Palestina», men en må være som grep alle, og så va'r der
for iår og bragte vi en omtale les tina som britene møtte un- klar over at ordet «tilbakevenden» vakker sang.
av den svenske FN-general der deres mandat og som tar på forskudd svaret på et vikDa menigheten forlot kirvon Horns bok «Fredens drepte grev Folke Bernadot- tig historisk spørsmål. Kan det ken så den til sin forundring
soldater», spesielt da av nva I te under hans megling (se med rette sies at det moderne folk at det på gata utenfor kirkehan hadde å berette om sin min biografi om sistnevnte). som bekjenner seg til den jødiske gården var samlet endel mentjenestegjøring i Palestina. I Helt siden jeg bestyrte
(Forts. side 2.)
nesker ledet aven gjengkjenDaily Mails Middle East ny-;I
te kommunister av begge
hetsbyrå fra Kairo efter kri-j ii?".;W"\'\"'\:}"sA'}
kjønn. De var ikke akkurat
gen har jeg blitt blandet opp~'"
; kjent som kirkegjengere eller
i Palestinaproblemet, enten 'Y::':"'\·.:i.:·':Y:"':·:.:
I for sine ki~kelige eller k'ristesom journalist, som forfatter
, llige interesser, langt fra det.
elle'r som turist og, jeg må si,
Men da menigheten var kom-;
det er meget vanskelig å væmet ut og hadde forlatt stedet
re objektiv.
opptlrådte disse folk som leDet kan derfor kanskje indere og skulle føre folk inn i
teresere Dem, som det intekirken. Det ble nektet da
resserer meg, å bli delaktig
gudstjenesten var slutt. Noen
i de best informerte ord jeg
av lederne forsøkte da å lage
har lest i løpet av de siste
bråk, men det fikk ingen til25 år om den arabisk-jødiske
slutning så det var mislykkonflikt.
ket og førte til intet.
De er tatt fra «Our JeruDet viste seg at Fjellbu
salem» (Middle East Export
hadde tilsagt sine folk en
Press, Libanon, 1950) av den
ekstragudstjeneste, og han
halvt norske Mrs'. Bertha
holdt gudstjenesten i ro og
Spafford Vester, hvis mor var
fred for dem som uten bråk
Annie La'fson fra Stavanger.
og noen som helst vanskeligMrs. Vester og hennes forheter hadde samlet seg i kireldre
har
ledet
den
(prestken.
En representant for dem som ml
byterianske)
amerikanske
Og dagen etter var Fjellhar tatt Palestina i besiddeise,
koloni i Jerusalem siden 1881 Arabisk flyktning hvis forf,edre bu ivri'g opptatt med å beferrorist/ederell Menahim Begin i fred og i krig, og har truffet har bodd i Palestina i årttt.rner klage dypt den lilile episode

I

Ihan

intetanende hadde foranlediget. Det hele skyldtes
en misforståelse på grunn av
et telegram som var kommet
på 'avveie, fortalte han. (Og
merkverdig nok var nok dette
tilfelle). Det var så langt fra
tilsiktet ham; side å gjø'li€
noe mot [andets myndigheter
eller fornærme okkupasjonsmakten. Han ville tvertimot
arbeide for loyalitet og et
godt forhold til alle. Atter og
'atter beklaget han dypt den
misforståelse som var oppstått ved et uhell, og bedyret
at slikt aldri ville gjenta seg.
Dette var Fjellbus heroisme den gang. Episoden ved
kirken var nærmest en latterlig liten fjær, men smykket
litt og kolportert til utlandet
vokste den gigantisk som
brukelig krigspropaganda. I
Amerika vokste fjæren til
fem høns, minst, på toppen
av bllodige excesser og heroiske gudsmenn. Og heimført
i,gjen til gamlEIlandet. i gyl(Forts. Side 8)

Arne Fjellbu, «en høvding og en
malmftlm» kaller MORGENBLADET ham

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SIDE 2

FOLK OG LAND

LØRDAG 4. MARS 1967

Et annet syn

o

Også Leirfall har sitt a
berette

(Forts. fra side 1.)
kulturell bevegelse,
efterhvert I ninger som forble lojale mot deres
,tro virkelig opprinnelig kom fra fant ut at de hadde kompromittert respektive trosretninger.
Palestina? Er jødene etnisk sett seg med en tvilsom politisk plan: . Da det flyvende kavaleriet til
Da han «fikk tak i» et «meget viktig dokument»
en tydelig avgrenset og homogen innplantingen aven fremmed muhamedanske arabere kom fra
rase som nedstammer fra folk som nasjonal enhet i et land som ikke sydøst, oppflammet aven ny relien gang hadde sitt hjem der?
ønsket det.
gion og en ny nasjonalisme, så
Det er så mange som tJrer ikke til ære for Leirfall på
Her kommer vi inn på et meget
ødela de ikke .den eksisterende be- frem i heltepositur nu om denne bakgrunn å bli oppsøkt
folkning, men gjorde den til un- dagen at det ikke er så rart av tyske agenter som var ute
innviklet spørsmål. Det er underOm al· aberne
lig at det folk som led mest under
heter det på side 365-367: dersåtter under en ny herre. Mu- at både den ene og den annen efter argumenter mot QuisHitlers raseteori når det gjaldt det
Hvem er de arabere som bebor hamedansk styre var styret til et føler trang til å komme frem ling.
tyske folk bruker en lignende Palestina? Hvor kommer de fra? nytt militært aristokrati over en i mmpelyset. I ADRESSELeirfall va'r ikke hjemme,
teori for å rettferdiggjøre zionisDet finnes mange teorier, men kristen befolkning som underkas- AVISEN i Trondheim finner men tyskeren som skulle «utmen. På samme måte som det ikke den viktigste kjensgjerning å hol- tet seg, Slik det så ofte hender i vi således en stort oppslått forske» Quislings politiske
finnes noen «ren tysk rase», så de fast ved er at det arabisktalende historien absorberte de undertryk- atrtifukel om «Da Leirfall fortid var ikke bedre enn at
finnes det heller ingen ren jødisk folk i Palestina ikke må sammen- kede erobrere. De tallrike innfødte fikk tak i et meget viktig han glemte igjen hele notisrase. De folk som bekjenner seg blandes hverken når det gjelder palestinere oppslukte snart ved inn- dokument», og det smaker boken sin hjemme hos Leirtil den jødiske tro er en blanding rase eller måte å leve på med de gifte de relativt få emigranter fra da iallfall av fugl! Riktignok fall, sies det i artiklen! Reiav mange raser som i historiens typiske arabere på den arabiske ørknen, De enkelte barbarer fra leverte han det tilbake i hui chert hadde ifølge notisboløp er blitt omvendt til jødedom- halvøya. Det er en overforenkling ørknen smeltet her som overalt el- og hast uten å ha fått kopi- ken (og Leirfall?) oppsøkt en
men. Den opprinnelige palestina- av historien å anta at israelittene lers sammen med og godtok de ert det - han bare «forsøkte rekke bønder, og det fremå få tak i en fotograf» og nu gikk at hensikten va'r å utsemitiske rase er bare en av mange. som kom fra Egypt tilintetgjorde slåtte fienders sivilisasjon.
Men araberne efterlot seg tre stoler han da rimeligvis på forske deres innstilling til
Selv en flyktig undersøkelse av de innbyggerne i Palestina, at alle
fysiske og mentale kjennetegn for jøder forloL Palestina da Jerusa- store kjennemerker på de mange hukommelsen når han gjen- Quisling. Og slik forholdene
den moderne jøde avslører for- lem efter hverandre ble ødelagt i folk de undertrykket rundt Mid- gir hva det sto i dette vik- var dengang da så mange
bausende forskjeller.
årene 70 og 135 e.Kr., og at de delhavet: de truet dem til å godta tige dokumentet. For det var måtte ta et standpunkt var
Falashaen eller den negroide arabiske erobrere i det syvende muhamedanismen, de ga dem sitt jo bare han som så det, så det kanskje nyttig for Leirjøde fra Abyssinia, den arabiske århundre fortrengte den befolk- språk og de muret dem sammen til han må vel vætre kilden til fall også å bli kjent med deten ny internasjonal kulturell syn- ADRESSEAVISENS
artik- te. Det er jo hyggelig å være
jøde fra Jemen, den mongoloide ning de fant der,
jøde fra Kina og den lyshårede,
I virkeligheten bodde efterkom- tese som vi kaller den arabiske keI?
i godt selskap.
blåøyede jøde fra Tyskland eller merne av Abraham og Jacob som sivilisasjon, 'Men vi må huske på
I denne fortelles det og beOg dette var igrunnen det
Polen er slående eksempler. Den kom tilbake til Palestina efter de- at de arabiske folk i Syria, Liba- kreftes det vi alle vet fra før hele. Leirfall reiste bOTt igjen
åpenbart ikke-semi tiske type som res utvandring til Egypt sammen non, Egypt og Palestina aldri har at Terboven begynte sin efter å ha ekspedert notiser alminnelig blant russiske jøder med, og smeltet efterhvert sam- vært virl}:elige arabere, trass en kamp mot Quisling så å si boken i posten Ul tyskerne gjenkaller i erindringen det fak- men med, den lokale befolkning, tynn strøm av ørkenblod i årene fra første stund og spesielt uten å kopiere den. Og dog
turn at en asiatisk-tyrkisk-finsk som kalles kananiter, jebusiter, pe- på muhamedanske familier.
efter at «de allierte trakk seg l]kevel nok til å få god presse
stamme kjent i historien som kha- rissiter osv, Israelittene fra de hisBetydningen av alt dette er at ut av Norge, konge og regje- under helterenessansen femzarer skapte et kortvarig, men toriske kongedømmene til David Palestinas arabere er arabere av 'ring forlot landet og de gjen- ogtyve år efterpå!
blomstrende kongedømme ved og Salomo og deres efterfølgere navn, men ikke så meget av blod. værende norske styrker la
Svartehavet og, som et resultat av var allerede et blandingsfolk som Og akkurat som jødenes krav på ned våpnene», som det ganske
kontakter med vesten, ble de som gradv'is godtok israelitisk religion, Palestina som deres forfedres riktig heter i artiklen. Derfolk omvendt til jødedommen i Skjønt assyrerne deporterte en stor hjem svekkes ved den kjenns- med var den militære kamp STYMPEREN HJELPER
det åttende århundre. Skjønt de del av folket fra det nordlige gjerning at så få mo derne jøder i Norge slutt, slår bladet STAKKAREN
, kelg
l' er av lsrae
' l 'IStJS
'k blo,
d sao fast, men «Ttl gjengjeld
Israel har som k]' ent basert
efterhvert ble oppslukt av det vok- kongedømme i 720. f,Kr, og er- Vlr
sende slaviske russiske folk, synes stattet dem med fremmede, som i er palestinernes krav på andel i flammet den politiske strid hele sin eksistens på understøtteise, fra jødetr som på det
dette asiatiske innslag å ha holdt tidens løp overtok en form for det moderne Palestina bygget på opp foT fullt.»
Og det var da iallfall i ;ris ,skaffe.l' seg ,avlad fo~ ikke
seg blant Russlands jøder, som er jødisk tro og ble kjent som sama- den grunnleggende kjensgjerning
a VIlle reIse «tllbake» hl Paavgjort forskjellige fra jøder med ritanere, så rammet den senere at de er efterkommere av et folk u tk an t en av d en ne s t n 'den Ill'
o
t'
f'
annen etnisk bakgrunn andre ste- deportering fra Judea som babylo- som alltid har vært der.
Leirfall plutselig befant seg. estma, pa ersta ~m~
ra
Faktisk er palestinaaraberne ef- Terboven vek ikke tilbake for Ves~-'])skl~nd og pa dIrekte
der,
nerne foretok i de første år av det
fra
VestA snakke om «tilbakevenden» av sjette århundre f.Kr, bare' den terkommere av israeliterne (eller noe middel till å få hasen på utvlklmgsh]elp
jøder med så mange ikke-palestins- I kongelige familie, overklassen og bedre av blandingen av israeliter Quisling, fordi han var «to- Tyskland og andre. Dest?
t - «som pol't'
ke innslag til Palestina er derfor I håndverkere, Massen av judeere og kananiter som
. engang fylte t a It uegne»
l ISk hmere forbausende
"k , . er det
Eb a
an
absurd. For det første har de forble i landet. Tilbake til dem Palestina i en,da større Wad enn ,leder og til å vareta tyske øre at utenn s~mlster
'
berette
for
nas]onalforsamaldri kommet fra Palestina, Og kom eksilfolkene fra Mesopotamia den moderne Jøde kan gjøre krav Int eresser un d er o kk
: upas]o-. l'
t o, t '1966 h dd
Ingen a are
a e
dernest hvis deres krav på Pale- under de persiske styrere fra de På å nedstamme fra de fordums nen.» (I)
.
b
t
k
P o d t f It o tt, T. b
rag re or,d'1 omf ange t av
stina bygger på deres lojalitet neste to hundreår, slik vi kan lese felles foreldre,
a e e ma e er oven d
.
l k
t 'kl'
h' l
Def er en misforståelse av tra t d l' ,
k
' t
en lsrae s e u VI ingS]e p.
overfor en religion som hadde sin i Esra og Nehemias.
- y elgvIs sø e assls anse an- D
bl'
d t l'k h' l
t d
H
SS
et var ltt y e s 1
]e p
Bortsett fra infiltrasjonen av g isk politisk betydning at den d''re seer.
opprinnelse der, så skulle alle
an gav
- 'l 60
' Af 'k A'
f'"h
R'
h
t
tl
stater
l
n
a,
sta
og
kalvinister ha krav på ubegrenset ikke-jøder i deler av Galilea og offentlige opinion , verden over Sturm b'
ann u rer
lC er, L t"
'k
T'l
' f forR "
h
alnamen
a.
l
sammeninnvandring i Sveits, alle romersk- Transjordania efter Aleksanders tror det er bare riktig at J'ødene som var s]e
eIe s- il' , "l
tIl
katolske til Italia og alle episko- erobring av østen og trykket fra «vender tilbake» til Palestina selv kommissariatets landbruks- illgmng ~an nevne,s a sr~e
d. l'
d
t'l
ft. _ samme ar selv fIkk utvlkpale (amerikanske, kinesiske eller judaiserte edomiter i første århund- På bekostning av palestinaaraberne, avemg,
or re
l «e er l'
h' 1 f T kl d
o
eskimoiske) til England,
re før Kristus, forble befolknin- som «vender tilbake» til en ørken forskning vedrø'rende Quis- mgs ~e.p ra
ys an pa
l'lngs pol't'
.e t'd
h e t er 300l mllhonerI krone'r.
En
Det er sannelig underlig at li- gen den samme helt til ødeleggel- de faktisk aldri kom fra ,
l IS k e .lor
l »,
l
t kan
t F
t h
dt ve anta at srae ven er seg
beraie verden over, som så høy- sen av Jerusalem i år 70 e,Kr,
d e t l' bl a d e.
ørs
enven e
.
k t '
't
lydt fordømmer raseteoriene, har Et stort antall jøder ble da drept
Dette er, slutteT Hewins, han seg ifølge samme kilde e~kvI.'lSS ah': las m:r: g aVt sltn ~ t'd!'
.'
Vl mgs]e p - l mo se nmg
gitt sin støtte til en rasisme mere eller døde av påkjenningen, mens tror jeo- en sann og æ"'lig n Q , l'
. b',
,.lL
'
l,
u~s mgs l 1gere re~]e- til hva Tyskland kan gjøre
.uvirkelig enn noe som hittil er andre flyktet, men hovedmassen oppsummermg av de hlsco-I rmgss]ef og dengang bItre
.
'd
'
hevdet. Eller alternativet, at folk overlevet slik at den satte iscene riske kjensgjerninger,
en politiske motstander Hund-' regmng me ,
som slår til lyd for den radikale et stort opprør mot romerne under oppsummering som ikke vil seid, og fikk ifølge artiklen - - - - - - - - - - - - adskillelse av kirke og stat kan Bar Kochba seksti år senere, Påny glede zionismens tilhengere, diskriminerende opplysnin«KJENSGJERNINGER»
bifalle en ny stat bygget uteluk- omkom mange eller flyktet uten- men som like fUlllt er inter es- gerr om Quisling bygget på
kende på nuværende eller ned- lands til jødiske kolonier annet sant.
den gamle kontrovers. Vi
I artiklen i forrige numarvet lojalitet mot en spesiell tro, steds, Og påny ble det tilbake et - , - - - - - - , - - . , . skal ikke komme nærmere mer av Olaf Holm under
De forskjelligartede idealer som vesentlig antall, langs kystsletten
inn på det her, men holde oss ovenstående tittel va'r det
har besjelet dem som har slått seg og i Galilea, Ikke-jøder strømmet
Hvorledes er det
til Leirfalls andetl i heltehis- innUøpet en feil i avsnitt IV,
til tåls m'ed å kalle seg for «zio- langsomt til for å fylle tomrum" torien. Fo'rLeirfall ble så opp- hvor fordelingen av vippenister» munner i stor utstrekning met. Denne blandede masse av
med
søkt - pussig nok får en si mandatene (de siste 20 manut i usikkerhet når det gjelder jøder, samaritaner og ikke-jøder
siden Leirfall jo under stri- dater) var gjengitt. Som ma~
BLADPENGENE?
hva den zionistiske jøde virkelig kom efterhånden under innflyteldighetene innen Bondepa'rtiet vil forstå manglet mandat-'"
ønsker å gjennomføre i Palestina, se av kristendommen, som omdengang så' absolutt ble hen- tallet for Senterpartiet. Den
Det forklarer også hvorledes jøder kring det sjette århundre dominerHar DE betalt?
regnet som tilhenger av Quis- riktige fordeling skal være:
og ikke-jøder som så på zionis- te landet bortsett fra en liten
ling og av Aadahls NATIO- A 5 - H l - V 5 - Sp. 3 - Kr.f"
men som en legitim religiøs og gruppe jøder, samaritanere og hedNEN. Så egentlig tjener det 6 og S.f. O.
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Hjelpeorganisasjonen

LAND

for frontkjempere

UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Er det flere krigsinvalider
som trenger hjelp?

Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

Høye Nord, Frihets Hjem

Hvem reddet Reichskommissar
Terboveti?

Idag er det vel stort sett men og holde seg klar til
Hjelpeorganisasjonen
vil enighet om at Reichskom- hjemreise straks. Og de gjormed dette sende en hjertel,ig missar Terboven ikke var no- de det.
Slik sto sakene den 1. feb.
takk til alle de av bladets en god mann i Norge. Da den
1942 da Terboven arrangerte
lesere som har gitt oss bi- fo'rhv. bankfunksjonær
drag førr og etter jul. Bidra- etter senkningen av «Blii- riksakten på Akershus og
gene setter oss i stand til å cher» med de tyske norges- måtte overdra administradrive vårt hjelpearbeid for eksperter - i am hast ble ut- sjonen i landet til nordmenkrigsskadede frontkjempere nevnt til Reichskommi$arl nene. Både nordmenn og ikke
og falnes etterlatte. Hjelpen fordi han hadde gjort effek- minst tyskerne følte seg letkommer vel med og takknem- tivt arebide som agitator og tet over at landet endelig
ligheten over den solidaritet organisator blant arbeide'r- skulle ljli kvi tt den mare
og samfølelse som vises e'r massene i Ruhr, fikk en sam- Terboven var.
stor.
. vittighetsløs, maktsyk og
Men han tenkte slett ikke
Vår organisasjon har vært grisk oppkomling den høyes- å oppgi sin maktstilling og
ønsketilværelse i Norge uten
i stand til å formidle regel- te makt i Norge.
messig hjelp til alle de alvorHan hadde intet kjennskap kamp. Han var desperat, men
lig og hardt skadede front- til norske forhold eller nord- listig og hensynsløs, og da
kjempere og de enker etter mennene. De var for ham ba- han ikke kunne få noen hjelp
falne som haT søkt om hjelp. re et engelsk kolonifolk, som fra tysk hold måtte han satse
Vi er imidlertid redde for at hadde ligget unde'r Danmark på nO'rsk hjelp. Og det synte
ikke alle krigsinvalide frorit- . og Sverige i århundrer, og seg at han iallfall forsto
kjempere kjenner til at vi som han foraktet inderlig. nordmennene så godt at han
eksisterør og kan hjelpe dem. Han blåste i der Fiihrers visste hva enkelte lot seg bruVi ber derfor om at hver en- strenge påbud til alle tyskere ke til.
Han fikk den norske hjelp
keIt leser av bladet på SItt om å behandle det germanshjemsted i bygd ener by ten- ke norske folk humant og han ønsket og trengte slik at
ker nøye etter om det ikke med fO'rståelse, slik at de kom Hitler kalte tilbake utvisDienstste[1en
skulle være en krigsinvalid i et godt forhold til Tysk- ningsordren.
frontkjemper som er uten land. Så snart Terboven vå- landet rundt fikk ordre om
kontakt med oss. Finnes en get seg til, måtte han vise sin å pakke ut igjen, og Terboslik ber vi om at det helst tas makt hensynsløst og brutalt ven fikk fo'r'tsette som Reichspersonlig kontakt med ved- for å sette skrekk i kolonifo:l- kommissar og være den vonkommende og at han blir ket, og hans selvfølelse og de ånd i Norge. Og det var
hverken tyskere eller Nagjort oppmerksom på at hjelp maktsyke vokste.
kan bli ytet. Vår adresse er
Mange tyskere var forfer- sjonal samling som reddet
Hjelpeorganisasjonen
for det, men sto helt maktesløse, ham og hjalp ham til å bli
krigsskadede frontkjempere, og prøvde istedet i stillhet å her. Det var gode nordmenn.
Hvem var det?
x.
Postboks 1047, Vika, Oslo 1. gjøre det beste de kunne for
Med hilsen
nordmennene i den stilling
Eivind Saxlund de måtte ha. Himmler var en
av de første som så at utFra Ostfold
nevnelsen av Terboven til
Og det måtte de ha godt Norge var et stort missgrep
Det var et lite oppbyggelig
l{jennskap til.
og forlangte ham fjernet. Ga- innslag i N.R.K. Heradstveit
I Verdens Gang :sto det så- ring sluttet seg ivrig til det, serverte for oss søndag kveld
ledes, i sin tid, en beretning og de fikk etterhve'rt stort og med alle de gamle biskopene
om en mer enn alminnelig rå mektig følge med så alvorlige stilt tiJskue. De1: var vondt
tildragelse ved henrettelsen klager både fra militære og å se en gammel Herrens tjeav Quisling. Dansken A age sivile, at ved årsskiftet 1941- ner bli vist frem i den tilSei den fad en
skulle 42 måtte Goebbels kapitulere stand da ~e snart skal stå
komme til Oslo for å over- og prisgi sin protege.
for den eVIge d~mmer, s~m
være avlivingen av Quisling.
Hitler bestemte at Terbo- dømmer .re~tferdlg. Det t]eMen han ble forsinket og po- ven skulle kalles tilbake og ner TV hl lIten -:os a! hetsen
litimester W e l h a ven som Reichskommissariat. et i N or- 'I skal .holde~ v~dhke nar man.hadde ledelsen av eksekusjo- ge nedlegges. Alle kommis- ge tmg. gar l en annen o leI.
nen utsatte henrettelsen i 2 sa'riatets avdelinger ,i l. andet I Hyg~elIg var det dog a se
timer - fra kl. 12 til kl 2 fikk ordre om å pakke sam- at sa mange av den unge
natt, for at Seidenfaden skul.
garde marsjerte f1rem og den
le få se på. Seidenfaden befolkemengde som deltok i
retter selv at henrettelsen bu uttalte i den anledning oppmarsjen for å verge lanikke gjorde noe særlig inn- at han hadde ført en indre det der så mange sviktet.
trykk på ham. «Bagefter sjelekamp i 2 år og var nu
Det er i~ke rart at !Vkjørte vi ned på Oslo politi- kommet frem til at døds_I seerne er leI av alt dette ]uglmmm.er og skulde have en I straff var f.or ukriste.Hg. Hva I g~let som. ~rekker en hel nahjertestyrkning». Det må vell skal man si om at en biskop sJon ned l hat og on?skap.
bety at de satt der og drakk trenger 2 år for å bli overbe- TV-program~ene er hl forbrennevin! Jeg overlater til vist om at det å drepe folk er ~rgelse for sa mange og er
leserne å bedømme slike ukristelig, og det endog i Ikke verdt ~e pengene som
folks indre habitus.
fredstid?
spanderes pa dem.
Seer
Efter at en lang rekke
Som protest mot masseAlS FOLK OG LAND
nordmenn var drept, kom vi henrettelsene efter okkupaI
generalforsamling i AlS
imidlertid frem til 194.8 da sjonen burde vel bisper og
Fouk
og Land fredag 24. feb.
myndighetene gjorde seg i- prester nedlagt sine embeder,
stand til å avlive minister men vi hørte intet om det da. godkjentes regnskapet for
Skancke. Da syntes samvit- Sett i lys av dette må mim vel 1966.
tighetcn å våkne hos noen av ha all grunn til å betegne det
De uttredende styremedpresteskapet, men slettes ik- som hykleri når de påberop- lemmer gjenvalgtes.
I et efterfølgende styreke hos alle. Det ble laget i- te seg samvittighetsnød som
stand en «benådnings,liste'» grunn for· embedsnedleggelse møte gjenvalgtes kaptein
som d og l·kke a Ile prest er under okkupasjonen.
.
Olaf Holm til formann og
skrev under på. Biskop FjellKnut Sollid
, Odd Isachsen til nestformann.

SN
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Dagbhdet onsdag~ «Hewins Quisling-bok som gave til
folkebiliotek». En mann i l\:vefjord har gitt to eksemplarer
av den norske utgave til folkeboksamlingen i bygden, og
~mnonsert i «Harstad Tidende» at de er til utlån. Formannen
i styret for folkeboksamlingen forteller at bokgaven er lagt
til side inntil styret får sett på saken. Rett så, senk bøkene
ned i kjellermørket, sleng dem opp på mørkeloftet.
Dagbladet torsdag: «Sterk reaksjon mot den usmakelige
«bok-gaven»». Nå er en herre med bibliotekdirektørs grad
hisset til dåd. «Jeg har aldri opplevd maken til fremgangsmåte.» Men herren tar seg litt inn og bekjenner seg til fri
meningsytring. En herre med grad som sjef for Sentralbiblioteket i Nord-Norge er hissigere: «Den eneste måten
vi kan bekjempe den tendens som Torheim (bokgiveren)
og hans meningsfeller nå legger for dagen er isfront og la
boka bli liggende urørt på bibliotekene. Det er et svar som
selv nazister må forstå», sier Bjarne Berg-Larssen til slutt.
Dette er klar og forståelig tale. Men om nå en søkende sjel
kom til biblioteket og i åndsfrihetens hellige navn ba om å
få låne boken?
Dagbladet fredag: «Tromsø bibliotek skaffet seg selv
Hewins Quisling-bok». Det er sjefsbibliotekaren som uttaler
dette, for noen gruelige gradbetegnelser innen den etaten,
'Og legger til: «Det virker litt provokatorisk når giveren rykker inn en annonse for å fortelle at boka er å finne i samlingen». Det er å bemerke at Tromsø stad er i markedet
etter universitetet, det gjelder å være lekker til alle sider.
Lørdag: Intet nytt fra Nordfronten. Men hva med «Harstad Tidende»? Bladets forhold bør påtales aven avis som
tar inn annonse for aten bok påtalemyndighetene har inndratt fra omsetning her i landet, er å få i svensk utgave, en
handling en norsk jurist har betegiIet !som straffbar.
Komikkens kappe begynner å falle over nordmannens
forhold til denne boken. Hewins er brite, bare dette betyr
meget for en sann og ekte nordmann. Han tilhører ikke
den nazistiske dyreart, dette betyr alt for den gode nordmann. Men briten har mange usympatiske egenskaper, han
kan av og til virkelig handle som en gentleman. Og denne
Hewins er blitt vårt kors og vårt dyr i åpenbaringen. Her
overanstrenger pressen og Kringkastingen seg selv og hele
nasjonen med minner, i skrivende stund er det Hans kirke
på jord som minnes sin kamp. Om tyve år kan vi vente
minneprogrammet om Bibliotekarenes isfront.

SIDE 3

A.D.

Hykleriets epoke
Forleden var det T. V.-program om «kirkens kamp» under
'Okkupasjonen. Noen geistlige ble intervjuet, men det Val"
ikke råd å bli overbevist om at «kampen» var nødvendig.
Det er da også utenkelig at Quisling, med sin religiøse legning og moralske standard, ville hindre noen i å forkynne
Guds ord eller at han hadde til hensikt å føre det norske
folk inn på «ugudelige veier». Nei, demonstrantene hadde
utvilsomt helt andre beveggrunner da de la ned sine embeder.
Deres holdning til makthaverne efter okkupasjonen er
fullgodt bevis for det. Meg bekjent protesterte nesten ingen
av dem da regjering og storting satte iverk en lang rekke
drap i forbindelse med «retts»-oppgjøret. Da fant de ingen
.1

o

o

•

•

grunn tI a protestere ved a nedlegge sme embeder tIltross
for at henrettelsene endog antok temmelig bestialske former.

I
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Krigføringsproblemet 1940-1945
En redegjørelse bygget på kjensgjerning~r og solide
kilder av avdøde major og byråsjef i .Forsvarsdepartementet Finn Kjelstrup

Uavhengig av dr. jur.
Schiedermair har prof. dr.
W. Hubatsch 1 ), G6ttingen, på
fOlranledning av gen.ob. von
Falkenhorst avgitt tiilsvarende uttalelse m. h. t. det folkerettslige syn på kapitulasjonen 10. juni 1940 som
krigsopphør. Professoren uttaler seg på grunnlag av den
i 1940 gjeldende folkerettslige oppfatning. De bestemmelser som lå til grunn for
denne oppfatning ha'r som
bekjent ,ikke senere vært
gjenstand for forandringer
ved internasjonail overenskomst, og må således fremdeles være avgjørende for bedømmelsen, nå så vel som i
okkupasjonstiden. Hr. Hu-'
batsch opplyser at folkerettseksperten ved G6ttingen universitet, prof. dr. Erler, er
av samme oppfatning som
ham.

STOR FEST I LANDSBY-I s~ueplas~. ~redel~g vi'rket Og. ENS KLUBBLOKALE
sa daglIglIvet l den lille
Vårt kompani hadde alle- landsbyen selv om både tyske
'rede fullført det første tre og rumenske militære holdt
til der.
'ler i Dagsposten for 6. aug. kilometer lange veistykke
efter
tyskernes
plan:
Likeså
Tyskerne hadde lagt opp
1940. Tilsvarende syn på saken er gjort gjeldende av holdt de sivile i landsbyen på et temmelig langt og nokså
underholdningsproregjeringsadvokat K'l'. Johan- å gjøre ferdig veiarbeidet for variert
sen i erklærnig av 14. juni landsbyen. Da lurte :ieg på gram. Et tysk militærorkes1940 til Norges Industrifor- om ikke tyskerne i den an- ter spilte under pausene festbund, hvori anførtes at det ledning ville arrangere en lige melodier av Johan
Jeg· Strauss og Mozart, til og med
ikke besto krigstilstand mel- underholdningsaften.
gikk
straks
igang
med
å
un- av Johan Sebastian Bach
lom Norge og Tyskland.
Dette er ytterligere bek'i:''2f- dervise noen kammerater i forinnen flere nasjonale ama~
endeli!2"
ble
tet av vår største juridiske dansetrin og bevegelser, slik tørkunstnere
autoritet, prof. Skeie, som at denne dansen kunne ut- sluppet opp på scel1e'~. D;n
folde seg langt mer rikholdig tyske jaktentusiasten °PPherom har anført bl. a.:
og effektfull enn tidligere. trådte til vår forbauselse som
«1 folkeretIJlig forstand var kl'i- Det 'lot til at den tyske over- en ganske habil konferansier
gen avsluttet i og med kapitttla.rjo- kommando hadde forberedt under underholdningen. Han
nen. Om Quisling forgjeves for- seg ganske bra til denne\ presenterte hver av de oppsøkte å oppnå en preliminær freds- festdagen, så å si hele lands- tredende på en morsom måte
slutning med Tyskland, forandrer byen var på bena. Det store og henvendte seg til publi~
det ingen ting i denne folkeretts- klubblokale i landsbyen had- kum både på tysk og et slags
lige tilstand.»
de noe av feststemning over· gebrokkent russisk,· slik at
Sommeren 1943 ble det dannet en I
seg. Det samme billede av det vakte jubel blant aUe de
presseimion mellom en rekke euroDe her nevnte kategoriske Hitler, som våre voktere had- tilstedeværende. Særlig vakpeiske stater. I den kunne bare uttalelser f'ra folkerettseks- de tatt med seg fra Kertsj, te hans egenartede russisk
selvstendige. og frie stater opptas pe.rter skulile ikkoe gi rom for hadde de nå hengt på veg- munterheten hos de tilstedesom kollektive medlemmer. Flere tVIl. De er ogsa støttet av gen rett over inngangen og væ'rende. Et par av tyskerne
stater som var okkupert søkte om tysk rettsinstans som har hatt pyntet rammen med bloms- viste seg som dyktige oppopptagelse, men fikk avslag. Så- denne s~de av sake? til sær- ter.
lesere av Goethe og Schiller,
led~s både Frankrike og Holland, behandlmg. Ov~rpnser~tten i Da vi dukket opp va'r det og noen av dem trakterte
derImot ble Nor~ opptatt. Under !lamburg o~g]o'rde saledes ganske folksomt i loka:let. trekkspill med stor ferdighet.
drøftelsene ble det henvist til at l 1941 en prlserettsdom ved- Landsbyen hadde neppe noen En rumener fremførte noen
Norge hadde uttrykkelig løfte om rørende beslagleggelse av gang opplevd en slik fesi- folkemelodier på et eiendoHlat okkupanten ville trekke seg til- ,norske fart~yer ~soJ? var diri- stemning blant så mange fol- melig instrument som minbake fra landet etter krigen, uten gert av eskllreg]enngen) un- keraser som nå. Foruten de net om fløyte, skjønt det vel
a~ spørsmålet om grenseregulering ~eJr henvi~ning til at. krigs- tyske og rumenske militære, næ'rmest var en slags munnVille melde seg her som med de tIlstanden l forholdet hl Nor- hadde tyskerne invitert både harmonika. Alle de opptreto nevnte land. Det var altså å ge var endt, og fremholdt i oss armenske krigsfanger og dende fikk stormende appanse som en selvstendig stat med denne forbindelIse at det kun også den russiske og krimta- laus for sine prestasjoner. Noen av krigen forskyldt begrenset v~r den f~rmelle fredss:lut- tariske befolkning hjemme- en krimtatariske og russiske
utenrikspolitisk uavhengighet.
nmg som ?Jen~to.
hørende i landsbyen. Også in- unge piker ga tilbeste noen
6. Anerkjente det norske okku- . Forandrmg l denne freds- ne i festsalen var det stillet av sine folkesanger og danset
pasjonsstyret som styre for et selv- tIlstand de facto ved gjen- opp blomsterarrangementer folkedanser under like star
stendig Norge, og gjentok sin er- opptagelse av statlig krigfø- og billeder, og folk smilte og applaus. Heller ikke våre arK.læring ~m å. ville oppgi okkupa- rmg fOlrutsetter nytt retts- var gilade som om de fullsten- menske krigskamerater var
sJonen nar krIgens opphør gjorde grunn:ag - som i ~ette til-' dig hadde glemt hva k'rig var. utenfor
programmet.
De
det mulig, og hevde den bare så felle. Ikke .~ar forelIgget. - På Krim hersket der fred i sang, spilte og danset med
~angt og så lenge, som de militære StatlIg. mllIt.ær aksjon fra denne stund, krigsteatret var sydlandsk temperament, og
mteresser gjorde det nødvendig. n?rsk s:de v~Ue vært brudd i dette øyeblikk langt uten- det begeistrede publikum
Det norsk~ folk i alminnelighet, I p!' kapltulas]onsavtalen ~og for Kertsjhalvøyen. Denne klappet voldsomt.
bønder, ar~eldere og store kretser saledes av HaageI1konyensJo- gang var Kuban.kosakken. es
Men kveldens. største oppav f~rretn~ngsfolk, trodde i til(Forts. SIde 8)
hjemland den utsatte krigs- leveise ble allikevel «Hareslutnmg hl sentralmyndighetene
dansen», som jeg utførte med
at landet var kommet tilbake til
l!..12:e.!.!.ndnlng il. 'nor.ka oftieore-r.
kassistanse av andre armenske
sin tidligere nøytralitet og se.lv sto
amerater. Det var tydelig
u Dell norske Re«Jerl_! bnr 1184do1\ 10010 .lIlOp,t..tAl.a~,tlt l SvedClO
utenfor kampen mellom stormakinternert no rak ulont or: utakr..,.t uotelol! Boldt-.ter b~r ~tto M.,.t
at
.. (anlodnlnt.n) til Il komIIlo tilucl-.e tU Nor(lO nAr lnhmerln!:on bUr hovet.
H folk harre hørt om denne
tene.
" Det faatlonta uotal sUllosol\a& tritt,mon deUo .p6ramAl .... OG. l
«aredansen» og var spent
I et okkupert land bestemmer': ~~~:!~~OleO nod de uetir.a81sorsom .... tt. nl aUllot e.v d. t7.ke ø,yndlcpå å få vite om den skul~le
okkupanten rettsordningen mten
". a'dd:l~!!t!~~!~:e~;:r;!!t=~rotakkne"l1lJ for at oVI""U'lIdo ken 'b:l
oppføres. De kom opp bak
etter folkerett eller sine ml'll'tære
··h-badie:.t
kulissene for å fO'rhøre seg,
_
.. ul c. St ru,atad
nødvendigheter. Fiendtligheter er
~'1. F•••• ld.ntit. hkctrl.l"_.l!.tora... 'ao"ick. Unaka åhrvllnlle Ull '!lort:<!.
Endelig kom da turen til oss
opphørt. Forbrytelser av «franktial lli1pstad. Hanvllndolae tUl arbotofom.dl1naell (Ve ...e.... Dts).Foto(.=t.rinc
som skulle fremføre denne
'kk
pA bekodnad :lY Kgl.lIorok Losa.JOD ut!6rea IlY lru Tb,ym r.terø6n.
besynderl'g
k
f' k
rører» er I e kribO'shandlinger.
l e
ol HUIofora. IIlInv~nd.loo Ull arbotatomodlln\:en '(F6reatbdare Jana.on) den
ft . l"
horeogra IS e
Den norske regjering i London
19n-:-Tv4 pa.afatea ... dfor".
e .er 19n1ng av arens hopp
som sto under kontroll av den ene
,,) ~ oeh l!"2!!. XeddolandoD l~lIIIaos.nar..
I og sprett. Applausen brøt løs
krigførende part, egget det norske
allerede
'X,iIO l.unduor«
o f
d da vi dukket
D kfrem
f oIk til franktirørhandlinger og
pa on en av scenen. e lap!!aJor.
drev derved det norske styre til
pet uavbrutt til takten av
særlige innrømmelser overfor ok- Da Norge avsluttet krigen med kapitulasjonsavtalen var Sverige ikke vår jaktscene, som såvidt
kupanten, for å redde Norge fra lenger folkerettslig forpliktet ;til å holde soldatene fra 1. divisjon, som nøyaktig efte:dignet scenen
å bli et protektorat.»
hadde gått over svenskegrensen, internert. De ble sendt tilbake til det vi
hadde
vitne med
til utetyspå
jaktfel
tetvær·t
sammen

SN

1) Forfatter av boken «Die
deutsche Besetzung von Diinemark und Norwegen 1940», anmeldt i Norge som den beste om
temaet.

For FOLK OG LAND av armeneren lerwdnd Dshanian.

O

14.

MED EN SOVJETSOLDAT
I VERDENSI(RIGEN

Okkupantens forhold i N orge var i samsvar med de
foran refe<rerte synsmåter
jfr. Bjørn Vardaas «Grunn~
lovsbrudd og Rettsoppgjør»
s. 34-35, hvor det er anført:

1. «Okkupanten innkalte Stortinget 13. juni 1940 som landets
øverste konstitusjonelle organ og
erkjente derved Norges selvstendighet.
Det foregikk gjennom Administrasj onsrådet.
2. Friga de norske krigsfanger
og mot æresord, officerer, da krigen ble avblåst i juni 1940.
3. Tillot i juni 1940 de i Sverige internerte norske tropper å
komme tilbake. Okkupanten ga
derved et utvetydig bevis for at
han også overfor Sverige erkjente
Norges nøytralitet gjenopprettet,
og at Sverige på sin side ikke
betraktet det okkuperte Norge som
værende i krigstilstand med okkupanten.
4. Unnlot å ta 800000 tonn
norsk tonnasje som prise, hva
okkupanten ville hatt rett til dersom krigstilstanden hadde vedvart.
5. Slu,ttet traktater med Norge
som .suveren og nøytral stat, jevnbyrdig med andre frie stater, som
Italia, Spania osv. Således to posttyskokkup.erfe Norge. Overfor bringer vi et utdrag av transportordren
konvensjoner, den ene våren 1942
Med hensyn til oppfatnin- fra den svenske interneringsstaben i Filipstad. Legg merke til at den
med Tyskland, den annen høsten gen på norsk side henvises norske Londonregjering har erklært seg enig i at soldatene bør sendes
1942 med en rekk europeiske sta- til folkerettsekspeJrten Holtilbake. Ordren er datert 7. juli 1940
ter (en europeisk postkonvensjon ). thes tidligere refererte anførs-

I

'it

"U

kerne. Samtidig oppholdt vårt
sangkor seg bak kulissene og
dannet en bakgrunn for hele
vår opptreden. Imens beve(Forts. side 7)
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Wollwebers kommunistiske
terror- og sahotasjeorganisasjon

Små !(ulturportretter 'post mortem

Et av hovedsføttepunktene under verdenskrigen var Oslo,
sier Heydrich i en rapport

IX

KARL HOLTER

SN

O

selig fikk en ganske annen
profesjonell sveis over seg.
Nå er. det naturligvis så
at gode skuespillere, virkelige
kunstnere, kan skape illusjon I
og stemning nær sagt under
alle slags fO'thold, ja selv fra
en låvebro, og det var der,·
for de ekte, natur~ige talentene, etterhånden hjulpet av
erfarne instruktører, skilte I
seg ut. Begynnersykdol1lmene
kom omsider på avstand.
En av dem publikum og
p'resse snart la merke til for
alvor var Karl Holter. Hans
høye, mandige skikkelse, Under en sabotasjeeksploJjolZ på Festningskaien i Bergen 20. april 1944
klangfulle organ og artistiske ble 99 nor4menn drept og 5000 såret. 135 bygninger ble totalskadet,
innlevelse i de roiller han spil,
bl. a. ble Håkonshallen sterkt Jkadet
'
te bragte ham frem iforlreste
rekke. Holte't kom til å bl2ty
En har som kjent ikke kun- I partiregjeringens tillatelse.
meget for Det norske Teatret
net
bringe sikke'rt på det I Da hans politiske virksomog ved teatrets 50-årsjubirene
årsaken til ekSPlOSjOns-Il het rettet mot makthavcrn.e i
leum i 1963 hadde man ikke
gjort noe forsøk på å forringe ulykken i Filipstad under Sovjetsamveldet, ble for omhans innsats - i sterk mot- okkupasjonen, den som kOS-I seggripende, måtte den nOI,I:Ssetning til National tea tret tet så mange norske men- ke regjering imidlertid kvitte
hvis
jubileumsbokforfatte'Y nesker livet. Alt synes dog å seg med ham. Han ble så vigjorde det mesterstykke ikke tale for at den skjendige og deresendt til Mexico under
med et ord å nevne teatrets hensynsløse krigsforbrytelse oppsyn av den senere minisfortjente, elskelige sjef i de ble begått av de kommunis- ter Jonas Lie, og ble i 1940
Karl Holter JOm Hans Benning.rtad i filmen «Gul/fjellet». (1941) vanskelige
og opprivende tiske såka'lte «T-grupper» myrdet aven av agentene i
krigsårene. Det, vanlige yn- som var organisert over hele, det terrorappa'rat han selv
Europa og som drev orga- hadde skapt.
kehge pjalteri.
Den mest kjente og sett
Da Hulda Garbo'rg startet lligere oppgaven å hjelpe
Det er et imponerende an- niserte terroraksjoner. Det
Det norske Teatret i 1913 be- frem levedyktig norsk dra- talll sceneskikk,elser Holte'Y somme gjorde ekspllosjons- med kommunist øyne resulsto hennes personale av tea'l matikk. VeL Holters store har skapt i årenes løp. Den katastrofen i Bergen.
. tat'rike representant for dette
t~rlystne bondejenter,og bon- drøm ble bare delvis inn- første som bidro til at man
T'grupper og T-avdelinger terrorarbeide i Tyskland degutter fra Spemag rundt fridd. Ser man på Det norske festet oppmerksomheten ved er like gamle som den hem- og vel også utenfor Tyskland
omkring i landet, noen få pro- Teatrets repertoire gjennom ham var Julius i Oskar Braa- melige sovjetiske efte'rret- - var Ernst Wollweber, som
fesjonelle skuespillere og - å'rene så er det forholdsvis tens «Ungen». Det var så tid- ningstjeneste selv. Da den be- senere ble minister i den tysKarl Holte'Y. Den siste tilhør- langt mellom drammene, dvs. Hg som i 1914.
ryktede «tsjeka», efterføl- ke sovjetsonen, men som ble
te ingen av de to førstnevnte stykker av norske forfattere,
Allerede året efter bile den geren av den tsaristiske fjernet igjen av Ulbricht
kategorier. Han var Kristia- om enn disse dog var langt unge Holtet utpekt til å lede «ochrana», ble opprettet i som så en konkU'rrent i ham.
niagutt fra beste vestkant og flere enn ved de øvrige teatre. teatrets store NOl1gesturne, 1921, lot sovjetmyndighete- Og som naturlig nok også
egent1lig kunstmaler. Det var
som vesentlig skulle besøke ne, som arbeidet for verdehs- fryktet ham. Og det hadde
ikke baire teatret som dro
Vi har i en tidligere artik- Nordland og Finmark. Det revolusjonen, også opprette II han sannelig god grunn til.
ham, men kanskje langt mere keI nevnt at de første å'rene gikk ikke så bra, og i Tromsø utenlandsavdelingeir av den Wollweber, den tidligere lefølelsen av at her kunne han var te~trets. forestillinger satt man. fast uten et rødt hemmelige tjeneste. Disse av- der av terrorapparatet, hadde
få være med på å løse en sterkt dIlletanhsk preget, og øre. Nå ja, teatrets lIedeIse i delinger vervet agenter over en meget beveget fortid full
nasjonal oppgave. Som så noe ~nnet var vel neppe hel- Oslo løste skuespillerne ut alt og stillet også opp sabo- av brutale handlinger og han
mange andre så han på Det Iler a vente med de~ høyst der de satt som «pant» på tasje- og terrorgrupper i de syntes ikke å kjennef'rykt.
Da alle de prominente
norske Teatret som en nød-uensartede
skuespIlleren hotellet, noe som. ikke va'," så «kapitalistiske land». Deres
vendig motv.ekt mot hoved- s~mble. En .anner: oomsten- lett som det høres ut til.
skaper var Leo Trotsky, som kommunistledere i Tyskland
stadens øVrIge scener der dIghet som bIdro hl a trekke
.
egentlig het Bronstein. I 1929 stakk av våren 1933 på falske
dengang som nå alt i ett im- nivået ned valr teatrets kum'
I perIOden 15-1~ ble et ble han fordrevet av Stalin pass som de hadde skaffet
porterte teaterstykker f'ra det merlige sceneforhold. Scenen par nors~e stykker gjenstand og oppholdt seg som kjent en seg i god tid i forveien, gav
store utland. En suksess i i teatersalen i Bøndernes Hus for en VISS mterese. I Olav tid i Norge med Arbeider(Forts . .ride 7)
London og Paris betød noe var bygget med amatørko- H~prekstads «lnge~ar Kvist»
langt mere for vår hjemlige medie for øye - den holdt spIlte Holter og LlV Hektoen
teatersjef enn den utakknem- ikke selv den mest beskjedne det unge e.lske~paret.. E.t anpyofesjonelle standard. Føl- n:t skuespll1 gjorde Imldlei'gen ble da også at den lille hd mere 'aV seg. Det var
trange scenen og de mangel- «Val1g i veum», et blodig
;»»»>}::': . fulle tekniske hjelpemidler sagadrama av Ivar Mortensbidro til i høy grad å rrem- son-Egnund. Her var det fullt
heve og understreke dille- opp av trollskap som endte
tanteriet mens normale med brodermord. Det var
sceneforhold og førstek:lases vikingen Sigmund (Holter)
teknisk utstyr i noen grad som den sleske seidkvir:ner;
ville ha dempet ned det klos- hadde kastet trol1dom pa sa
sete og altfor ste'1'ke spillet. han drepte sin milde bror
Hvilken enorm forskjell det- ~elge (Henrik Børseth). Krite betyr fikk vi et slående be- tl,~ken var meget blandet.
vis for de par år Det norske I SIgurd Bødtker og Einar
Teatret holdt til i Central- Skavland var begge 'rosende i .
.
'"
..
te.atret før krigen. De. t 'va't sine anmeildeIser, men~ Helge Hu.r I MunkedamsveIen efter sabotasJeeksplosJonen I FI!tpJf~d 19. deSom Kriegsberichter på østfronten som om forestilllingene plut(Forts. SIde 6)
sember 1943. 38 nordmenn ble drept og vel 200 saret
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SIn a k li l t li r p ort r ett er
o

nalbevisste mennesker be- på Nasjonal Samling med hat
traktet han bolsjevismen som og benyttet den helvetesendte
en dødelig fare og han så med sjanse til å ødelegge de beste
uro på den betenkelige ut- nasjonale krefter i vårt folk
hver uke gir plass for «Høy- glidning som fant sted, ikke var noe vi snart skullIe bli
respel». Vårt s.k. konserva- minst innen kunsten, hvor klar over, at rømlingene ettive parti setr etter dette fak- kultærbolsjevismen lot til ter hj-emkomsten hadde den
tisk ut til å være guJlJgutten stadig å få fastere fotefeste. ubegripelige frekkhet å sette
der i gården. I dagsnyhetene Da vårt [and ble hærtatt og seg til doms over dem som
fra samme massepåvirknings- de styrende rømte sin vei alt ble på sin post og slet seg
medium får vi høre at så og det remmer og tøy kunne ut i den fortvilte indre kamp
så uhorvelig mange tonn kål holde og overlot folket til sin mot okkupantene var o,gså
er ankommet til landet. Be- skjebne, var det for en god snart en kjensgjerning, men
vares vel for en nasjon av nordmann kun en ting å gjø- at så mange borgerlige elekålspisere vi må vætre. Kål- re: å slutte opp om den' nasjo- menter lot seg i den grad
stuing øyensynlig både mor- nale bevegelse for å bidra til fø!1e bak lyset av den smarte
gen, middag og aften. Og å bringe vårt land best mulig og hensynsløse propaganda at
borte på hjørnet så vi nylig ut av krisen. Med begeistring de g[emte all anstendighet
en plakat med «Fløytesal». var han blant dem som flok- og selv den ringeste sans for
Ganske flott å reservere en ket seg under Nasjonai Sam- fair play det er vel den størsegen sal for fløytespillere. lings banner. Han hadde kun te skuffelse vi noensinne har
*
forakt til overs for de redde møtt i livet. Excessene i etMen spøk til side. For å som drev vente-og~se-politik- terkrigstiden,
fengslingene,
vende tilbake til vår venn ken, alle dem som først ville den bevisste ruinering av
Karl så skjedde det nå noe være sikre på hv'em som gikk medborgere, den ville og besom snudde opp-ned på hans seierrik ut av krigen før de skjemmende
parodi
som
kunstnerbane.
tok standpunkt. Dette lure- «rettsoppgjøret» var vil stå
Tre av Nordens ledende riet var hans natur fremmed. som en evig skamplett på
forlag var gått sammen om Den tanke at de superfor- dem som vi - kanskje naivt
en stor romankonkurranse, siktige patrioter bak nedrul- _ ventet og trodde var gentog da premiene var, bet yde- lete ga!1diner senere skulle lemen. Selvsagt er det 8.k.
lige v,ar det rimelig at spen- føre det store ord og endog «rettsoppgjør» i bunn og
ningen innen litterære kret- også våge å se ned på ham, grunn uloVllig, noe som omser var på kokepunktet. Men falt ham seivsagt ikke et øye- sider åpent er blitt innrømingen av de profesjonelle blikk inn.
met fra Stortingets talerstol
penneknekter høstet laurbæDa felttoget mot bolsjevis- - til stor fortrydelse for dem
rene. Æresprisen gikk til men begynte i øst, varte det som i det lengste forsøker å
Karl Holter for hans mester- ikke lenge før han tok den holde på myten om rettsstat,
lige roman «S~innbre~et». fulle l\.omekvens av sitt syn. en myte som etterhånden er
Maleren, skuespII~ere::" ls~e-, 56 år gammel meldte han seg blitt såre frynset i kanten.
nesetteren, var na bhtt dtk- som Kriegsberichterstatter og
o
teren.
' d r o til fronten i forreste lin-I Fangeopph~ldet pa I1e~u
' Han hadde vært så 0PP- je. «Folk og Land» har tid- med .all sulltmgen og mlSslukt av sin kunstnergjerning llig ere bragt noen av hans handimgen er for all: oss
at det ikke var blitt stor tid, inntrykk. Var det ikke en ide s?m. o~e'rlevet det, ~t apent
til overs for poHtiske interes- for det modige og driftige sar l s:nne~ ~0I? aM:1 kan l.eser. Men da Vidkun Quisling fodaget Store Bjørn å utgi ges. N~r VI l.mldlerhd ser 111sto frem med sitt sunde na- en samling av hans front- bake p.a det lkkeo utelukkende
sjorrale program som en reak- erindringeir så disse kan nå med bItterhet, sa skyldes det
sjon mot de venstreradikale ut til et forhåpentlig stort de lyse stunder enk€l1te ~v
strømnirnger, var det som. han publikum?
medfang~ne skapt~.
Van
våknet. Som så mange nasioAt de venstreradikale så takknemlighet for dIsse lys..
streif i mørket samler seg
kanskje først og f1remst om
Karl Holter. Han var utretteHg, alltid på ferde for å spre
hygge' og munterhet, alltdcd
parat til å stive opp enhver
som viste det minste tegn
til å bukke under for nervepresset. UforglemmeQige er
de «brakkefestene» som han
krydret med saftige og spøkefullt drøye mannfolkhistorier. Skal vi forsøke å gjengi en av dem i en lett censurert form?
«Et reisende skuespillerselskap var nådd frem til et
avsidesliggende sted oppe i
Nord-Finnland. ForestiHingen ble gitt for fullt hus, og
publåkum fulgte spent med
i handlingen.
Man var omsider nådd
frem til stykkets klimaks da
helten erobrer heltinnen. I
en øm kjærlighetsscene sier
han: «Jag kyss ar din panna,
jag kyssar dina øgon, jag
kyss ar di:na [appar, jag kyssar din ... »
Da smalt det et ord fra
salen, et såkalt «fult» ord,
en folkelig betegnelse på en
bestemt del av den kvinnelige anatomi.
",art Hatter tot seg ikke kile atl forfølgelse og motgang
Skuespillerne bfe forban-

SN

O

(Forts. fra side 5.)
Einar Tveito i hovedrollene.
Krog gjorde grundtg narr av
I 1931 spilte Holter med
det hele.
beskt humør en fallert direkI Jeppe Aakjærs «Når bøn- tør i svensken Erik Lindorms
der elskar» fikk Holter ros «Krakk».
som gåtrtdsgutten Anton.
Leonhard Franks «Karl og
Teatret kom nå opp i en Anna» med Holter og Tordis
krise. Sesongen 1916-17 var Maurstad i hovedrollene var
preget av både kunstnerisk en betydelig forestilling. AgOP' økonomsk kaos, og resul- nes Mowinckel hadde satt i
tatet var at de beste skuespil- scene.
lerne sa takk for seg. Holter
N å fulgte de to årene da
dro til Stavanger og ble an- Det norske Teatret henla sin
satt ved teatret der.
vitrksomhet til CentralteatI 1922 ble Ingjald Haa- rets scene og denne korte peland sjef for Det norske Teat- rioden ble den mest betydret, og det lyktes ham å få ningsfu]le i teatrets førkrigstilbake de :flleste av de skue- historie. Den store altoverspillere som var brutt ut, bl.a. skyggende begivenhet var
ekteparet Betzy og Karl Hol- «lshavsfolk» av Lars Hansen
ter.
og Karl Holter. Det ble en
Sesongens store begivenhet fremragende forestilling, og
var oppførelsen av Øhlen- selv de som satt med meget
schHigers «Haakon Jarl», der blandede erindringer fra teatHolter ruvet i titelroIrren. rets første år og derfor aldri
Forestillingen ellers var me- regnet med det, ,ga seg blankt
get ujevn. Det en forøvrig over. Uforglemmelig var HOiIfestet seg mest ved var at ter som «Bei.tsaren», den
Henrik Rytter i sin overs et- barske ishavsskipper. Det
telse til nynorsk hadde til- hadde selvsagt vært et mere
latt seg en 'rekke ødeleggende enn vågelig eksperiment å
forandringer i teksten.
starte et landsmålsteater i
I 2 år var Holter så ,ansatt hovedstaden, hvor publikum
ved Trondhjems Teater. Her sto fremmed og lite synpatisk
noterer vi at han gjorde lyk- innstillet overfor språket.
ke som en imponerende TOir- Nesten alltid var det ytterst
denskjoild. Da panserkrysse- glisne benkerader ved foreren «Tordenskjold» la til i stil[ingene. Nå opplevet man
Trondhjems havn, så var det det utrolige: en lang rekke
ikke annet enn rimelig at sjø- fulle hus. Senere ble stykket
helten selv i full uniform av- spilt på turne helt opp, til
la et besøk ombord.
TrOmsø. Denne gang ble det
I 1926 kom Holter tilbake ikke nødvendig noe sted å
til Det norske Teatret,og her «løse ut» skuespillerne slik
ble han betrodd en oppgave tHfellet hadde vært ved Holsom fylte ham helt: han skul- ters første turne. Overalt var
le sette i scene Shakespeares tilstrømningen overveldende
«Otello» og selv spille hoved- og begeistringen stor.
rollen. Og ikke nok med det,
En annen forestilling som
han tegnet utkast til såvel vakte betydelig interesse var
kostymer som dekorasjoner. Peter Freuchens «Eskimo»,
Det ble en stor personlig seier glimrende iscenesatt av Holfor ham. Elilers bød nok fotre- ter.
stillingen på endel ujevnheBare to åtr fikk Det norske
ter. Ingjald Haaland spilte Teatret holde til i CentralJago og var ifølge kritikken teatret. Da leiekontrakten ik«en kavnorsk skurk».
,ke ble fornyet var det ikke
Finnen Runar Schildts annet å gjøre enn å flytte
«Den store rollen» ble ypper- tillbake til den ynkelige scelig iscenesatt av Johan Hau- nen i Bøndernes hus. Men nå
ge, også hermed Holter og sto teatret langt sterkere i
Haaland i hovedrollene.
publikums bevissthet enn tidEystein Solheims «Arven» ligere, og vi ta'r neppe for
var en høyst tradisjonell fol- sterkt i når vi sier at Karl
kekornedie som ble reddet Holter mere enn noen annen
fra fiasko av Holter, der laget hadde bidratt til det. Byguten safHg type aven gråsrteins- ten, vestkantgutten, sto som
murer. Den eneste «kondisjo- en av de aller fremste reprenerte» i den opprinnelige sentanter fotr landsmålet.
skuespillerstaben ydet her
Vi har all respekt for den
ifølge teaterhistorikerne noe nasjonale tanke som ligger
av sitt aller beste.
bak må!lbevegelsen, men alliDen samme Solheim had- kevel må vi beklage den forde noen år senere en ny foil- ferdelige
språkfo1rvirring
kekomedie som het «Lang- som er blitt følgen. Ustansereis-Jan» med Holter i titel- lig støter en idag på o'rd som
rollen. Det ble ingen laurbær kan lede til misforståelser.
på det stykket.
Innsendere i vår hjemlige
Bedre gikk det med Johan storavis gir en stadig vekk
Bojers «Troens makt», også inntrykk av at den statlige
her med Holter i hovedrol- Kringkasting er et rede av
len. Noe henimot suksess kryptokommunister. Derfor
oppnådde Peter Egges «Jakob kan det virke noe forbausen·og Kristoffer» med Holter og de at programmene nesten
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Wollwehers terrororganisasjon - (Forts. fra side 5.)

de ordre til alle de små kommunistiske funksjonærer om
å fortsette det illegale arbeide. De som ble arrestert fO'rtalte efterhvert Gestapo om
det hele. Men Wollweber lot
seg ikke avskrekke. Han reiste omkring i Tyskland og
bygget trass i aUe farer opp
sitt spionasje- og terrorapparat, det som innbragte ham
æresbenevnelsen
«verdens
største sabotør».
Ernst Wollweber hadde
årelang erfaring på dette område. AHetrede som tyveåring var han medlem av det
kommunistiske
Spartakusforbund og i 1918 heiste han
revolusjonens røde flagg. I
Kiel, Wilhelmshaven og Bremen tilhørte han oppstandslederne. Moskva ble klar over
hans evner og i begynnelsen
av tyveårene lot det ham utdanne ved en spesialskole i
undergrunns- og agentvirksomhet i Moskva. For senere
å gi ham et skalkeskjul i
virksomheten som rød agent,
sørget det kommunistiske
parti for at han i 1928 ble
inmralgt i den preussiske
landdag og i 1932 i riksdagen.
Efter nasj onalsosialistenes
maktovertagelse i 1933 konsentrerte han efter ordre fira

Moskva virksomheten om det
såkalte ISH, sjøfolkenes og
havnearbeidernes internasjonale fagbevegelse. Fra gammelt av gjaldt denne kommunistiske organisasjon som
en av de viktigste. Den skjulte «kurerer» på skipene eller
utga dem for matroser, overtok transporten av spionasjemeldinger eller anvisninger,
satte i fredstid ved hjelp av
streiker regjeringene under
press og saboterte i krigstilfelle militære transporter. Og
endelig muliggjorde eieq og··
så gjennomføringen av terrO!aks;oner. Ernst Wollwebetr var den sterke mann i
de'1ne s; ømannsorganisasj on,
men n::m arbeidet bak kuJissene. J en rapport fra SS-'
Obergruppenfiihrer Relnhard
Heydrich av 10. juni 1940
omtales virksomheten tn
Wollweber-agentene:

SIDE 7

!
garanterte fullstendig ødeleggelse, har de nylig begynt å arbeide
med sprengstoff De hadde sine hovedstøttepunkter i havnene Hamburg, Bremen, Danzig, Rotterdam, Amsterdam, Kjøbenhavn, Oslo (uthevet av oss), Reval og Riga.»

(Forts. fra side 4.)

.

lig opp og ned, f'rem og tilba:ke idet jeg tilpåsset mine
bevegelser sangkorets skiftende rytmer. Jeg følte hvordan j eg anstrengte mine
kroppsmuskler på det kraftigste for det var en meget
krevende dans jeg bare få
gange'!' hadde utført tidligere.
Det syntes som om folk nede
i salen hadde forstått dette
for de fulgte spent med under hele dansen. Så falt jeg
ned mens jeg gjentatte ganIger forgjeves forsøkte å reise meg for tilsist å rulJ.le
kroppen litt frem og til siden
for endelig å foregi den fullstendige død.
Anne Pavlova skal ha utført på en uforlignelig måte
«Svanens død». Jeg tør ikke
med bestemthet påstå at jeg
utførte harens død på samme uforlignelige måte og med
samme gratte. Om lederen av
den russiske baHett i utlandet Djagileff hadde bivånt
«Harens død» utført av meg
og hadde satt i en skoggerlatter, ville jeg mer enn gjerne ha tilgitt ham. Det avgjø'I'ende for oss krigsfanger var
at vi hadde hevet festarrangementet så noenlunde, og
dermed var vi fullt tilfredse.
Idet jeg selv med mine
medopptredende holdt inne
og sto aldeles tause på scenen, var det som om publikum plutselig våknet opp og
ga tilkjenne sin tilstedeværelse ved en voldsom applaus
som brøt løs like før teppet
gikk ned. Tilskuerne trampet
med benene og ropte bravo,
mens det tyske orkester på
behørig måte gå, sin touche
hver eneste gang vi dansere
ble fremka~t for å gi vår
taposjefen i Norge, Reinhard, takk tilkjenne overfor tilskuidag - e t kvart århundre erne. Det hjallp ikke hvor
efterpå - skal stilles for ret- mange gange'!' teppet gikk
ten tiltalt bl. a. for å ha dre- opp og ned. Om det var tysk
vet «motterrO'r» mens ter- sentimentalitet over lille haroristene som gjennom sin r~pus' be~røyelige d~d ~ller
terror og sabotasjevirksom- var efterhgnmg. tør Jeg Ikke
het foranlediget motterroren ha n?en formenm~ om. Mer:
går fullstendig skuddfri! Nu publIkum g~ seg Ikke før VI
ber vi både våre meningsfel-I hadde opptr~dt ennu en gang
ler og andre lesere av dette med~en shts~mme d:nsen,
blad om ikke å misforstå oss som VI dramatIserte sa godt
Vi nærer absolutt ingen sym~ vi formådde det.
pati for den tyske Gestapo-o-sjef og hans virksomhet i
Norge. Men 'rett skail være 10000>.<:N:>'.o.<N:>-0'4>...:N;"<N""""_ _........_ _ _
rett. Det er ingen grunn til
Løssalget
å godkjenne -. for ikke å
FOLK OG L~~D
snakke om lovpnse - terror-.
. o
'
v;irksomheten på den annen gjør VI vare leser; 0E? v:nside mens Reinhard dømmes ner oppmerksom pa. VI brmfor ~itt svær" på den. Konse- ger jevn:lig en li~te over utkvensene av at Reinhard set- salgsstedene, derIblant en del
tes under tiltale med ut- Narvesenkiosker. Da det er
strakt assistanse fra det of- av betydning for å kunne
fisielle Norge må være at det opprettholde ordnin~en med
nu settes igang efterforsk- Nar;resen at det o?,sa. etr omning og rettsforfølgelse også setmr:g ~v bla?-et l kl~sk~ne,
når det gjeldetr de mord som ber VI. vare lesere om a ?,]øre
ble begått av de på den andre det kjent for. flest uhg at
siden, enten det dreier seg bladet kan kjøpes l løssalg
om direkte Wollweberagen- og hvor.
ter eller borger[ige kolleger.
get jeg meg alene på scenegulvet idet jeg utførte harens
forskjellige bevegelser. Snart
kom det inn fra hver sin side
et par jegere. Men istedet for
gevær som tyskerne hadde
hatt på jaktturen var disse
jegere utstyrt med pil og
bue. Buen var en simpel
stokk bøyet i en bue og fastholdt med en snor i stokkens
to ender. De foretok noen
bevegelser som om de ville
skyte på dyret mens jeg fortsatt galopperte rundt om på
scenen og foretok av og til
noen bevegelser som skulle
foregi at den stakka'rs haren
var blitt skremt. Med ett
fikk jeg tilfeldigvis øye på
den tyske generalen som hadde skjenket meg hareskinnet.
Han satt med sine nærmeste
offiserer på forreste benk og
de fulgte med stor interesse
mine beskjedne prestasjon€'!'.
Hareskinnet hadde jeg skåret opp i flere deler og bunnet noe av skinnet om hodet,
andre deler på a'l'mer og ben
som tegn på at det heile skulle være en imitasjon av haren. En mørkeblå sports bukse var alt jeg hadde på meg
av klær". Ellers var jeg helt
naken. En av jegerne kom nu
nærmere hen til meg og lot
som han skjøt på meg. Så
,gjaldt det for meg å late som
om jeg var blitt truffet i benet. Jeg hoppet haltende omkring og stanset av og til
brått ved siden av at jeg
kastet med hodet hit og dit.
Jeg forsøkte å halte under
mine formentlige harehopp
og beveget arrriene ustanse-

SN

O

I utgave nr. 5 av den svenske publikasjon «lndustria»
for året 1952 heter' det om
Wollweberaksjonen i en vitneforklaring: «Hvert medlem
av gruppen hadde minst ett
dekknavn, og gruppen forføyet over talHrike kontaktpersoner, hemmelige skjulesteder og merkverdige metoder til identifisering. Brev og
rapporter ble i alminnelighet
bare skrevet med usynlig
blekk. Det fantes instrukser
om sabotasje- og sprengningsmetoder og om fremstilling av tidsinnstilte bomber og miner. Agentene lærte
«Følgende sabotasjetilfeller må forskjellige koder og hver av
tilbakeføres til de kommunis- dem visste at «kjøtt» og «svitiske terrorgrupper som er spredt nestek» betød dynamitt, at
over hele Europa:
en tidsinnstiJllet bombe ble
16 tyske skip,
kalt «finnekniv» og et med3 italienske skip,
lem «fiskeskje[l». Omgangs2 japanske skip.
språket va'r' ikke alltid eleDe to beste av disse skip ble gant, men klart og praktisk.
helt ødelagt. Forbryterne forElegant' var derimot den
søkte til å begynne med å øde- metode hvormed Moskvalegge skipene ved brann, men spionasjesentralen
bragte
da denne metode ikke alltid Ernst Wollweber ut av klem--.- -men eIter at han i 194U av
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - en svensk rett var blitt idømt
net, og neste formiddag trop-I Teatrene var stengt for 3 å'rs tukthus for spionasje og
pet en deputasjon opp på ham, forlagene likeså. Man sabotasje. Den tyske riksrelandsfiskall'ens kontor og kla- fant på de underligste på- gjering krevet ham utlevert,
get over det passerte.
skudd, de ferreste var modi- men Sovjetr:egjeringen kom
«Vi ar Konstnarer. Vi kan ge og ærlige nok til å si at den i forkjøpet, idet den hevikke finne oss i at blive f6r- de va'r' for redde, for feige det at Wollweber var sovjetolempad på det har sattet.» til å engasjere han som skue- borger og var eftetrsøkt med
Landsfiskalen var enig i spHler eller utgi hans manu- stikkbrev for underslag av
at det var for gaolt og lovet å skripter. Er vi da blitt et folk statsmidler. Svenskene utlesette en stopper for en mulig av feiginger?
verte «verdens største sabogjentagelse.
Vi skal ikke gå nærmeJre, tør» til Sovjetsamveldet,
Aftenens forestilling ble irm på all den motgang, alle hvor han ble 'Overøst med beigjen gitt for utsolgt hus, trengsler som møtte Karl, lønninge't. Likevel misslykog denne gang satt landsfis- men vi skal ikke glemme kedes han altså i 1958 som
kaUen i fulle pontefikalier dem.
I minister for statssikkerhet i
midt på første benk.
Under alt dette beholdt den tyske østsone. LandsforSpillet ble fulgt med opp- han som det overskuddsmen- ræderen Ulbricht viste seg
merksomhet uten avbrytel- neske han var sitt lyse sinn sterkere enn kolilega Wollser av noen art. Man nådde og humør. Det var alltid en weber.
så frem til den store kjæ'Tlig- glede og oppmuntring å møte
Det som imidlertid i første
hetsscenen. Helten tok helt- ham. Som regel snakket vi rekke ha'l' interesse f(jr oss,
irmen i sine armer og sa: 'Om kunst og kunstforhold, er den rolle Wollwebers ter«Jag kyss ar din panna, jag men det hendte at vi 'Også rorist- 'Og sabotasjeorganisakyssar dina øgon, jag kyss ar kom inn på politikk og da- sjon spilte i Norge. Når en
dina lapp ar, jag ... »
gens begivenheter.
tenker på det som foregikk
Da reiste landsfiskalen seg
«Det etr en merkelig tid vi her i landet undeJr okkupasjoi sin fum'e bredde, snudde seg lever i», sa han engang, «<den nen, og i svært mange tilmot salen og tordnet: «Hvis som var helt igår er plutselig feller med sjøfartsforhold
någon nå sagar .... (det fule blitt til forræder idag, og den som bakgrunn, kan man sanO'rd) skjuter jag!»
som man igår stemplet som neHg komme i den alvorligste
forræder hyldes -idag som tvil med hensyn til bakgrunEtter løslatelsen fra fan- helt. Hvordan skal vi holde nen 'Og bakmennene for den
genskapet fikk Holter som rede på, alt dette?»
meget lovpriste folkerettsandre nasjonale kunstnere
På hans 70-å!rsdag var ven- strid1ge sabotasje- og terrO'rfullt ut merke kulturbolsje- ner og kamerater samlet for virksomhet i Norge. Var det
vismens klo. Ustanselig bile å bringe ham en varm takk Wollweberorganisasjonen,
hetsen drevet i «Dagbladet» for alt han hadde betydd for organisert av Moskva, som
og andre venstreradikale oss.
sto bak meget av det som
aviser, til å begynne med noe
Så en dag sviktet hjertet. idag ski1dres som patriotisk
engstelig, men så stadig ivri- Et edelt menneske og en god heltesaga? Ett er iallfall sikgere understøttet av den s.k. venn for oss ame var ikke kert. Det må forekomme etborgerlige storavis i Akers- mere.
hvert anstendig menneske
gaten.
Relator
meningSløst at den tyske Ges-

Sovjetsoldat
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Iuigføringsproblemet · ·
fo~di.

.væ~t

nen,. IV, art. 35)2); bl. a.
hittil har
fulgt og unngå enmuhgheten .av sadan aksJon i hver. ube~mdlg opptreden, som b~var avhengIg av deltagelse I re vIl brmge gode nordmenns hv
av personell som ved kapi- og hele vår nasjonale sak i fare.»
tulasjonsavtalen var forplik- (Brandt Il, 84~85).
tet ti!l ikke å delta i kamp
De således foreliggende direkmot Tyskland for krigens tiver var i samsvar med Norges
varighet.
nasjonale æres forpliktelser etter
Haagerkonvensjonen. De kunne
2) Oppenheim sier (i «Inter-, ikke forutsettes å ha «dobbelt
national Law» Il, 5. utgave, § bunn», men måtte oppfattes som
230): «At kapitulasjoner samvit- uttrykk for en korrekt og ansvarstighetsfullt må holdes er en gam-I bevisst innstilling fra regjeringens
mel sedvanerettsregel, senere fast-I side.
slått i Haagerkonvensjonens art.
Med hensyn til den for35». Side ~33: «En hvilk~nso~- melle side av saken må gjenhelst handhng (any aet) I stnd opptagelse av statlig krigmed en kapitulasjon ville bety føring uansett rettsgrunnla(would eonstitute) et internasjo- get ifølge Haagkonvensjonen
nalt rettsbrudd (delinqueney) hvis finne sted fra bestemt tidsen \<.rigførende regjering ga ordre punkt og officielt notifiseres
hertil, en krigsforbrytelse (war fremmede makter. Noen såerime) uten slik ordre.» Videre at dan formell tilkjennegivelse
effektiv okkupasjon betyr krigs- fra den norske eksilregjerings
opphør, hvis det ikke lykkes det side foreHgger overhodet iktapende lands arme å komme seg ke.
over til allierte land og fortsette
Eksilregjeringen var forøvkrigen derfra. Det er ikke nok at rik ikke anerkjent som represtatsoverhodet og flere eller færre senterende Norge i forholdet
enkeltmenn kommer over. Det må til forskjellige utenlandske
være de regulære stridskrefter (the regjeringer, og kunne såletroops of the land). «At det for- des ikke regne med at evendrevne statsoverhode protesterer tuell notifisering ville bli tatt
og fastholder sine rettigheter, har ad notam. Sovjet-Samveldet
like liten betydning som mulige avbrøt således den diJjlomaprotester fra nøytrale staters side. tiske forbindelse 8. mai 1941
Slike proklamasjoner kan muligens og gjenopptok den først senefå politisk betydning for fremti- re s. å. Sverige reetablerte
den. Rettslig er de betydnings- den diplomatiske forbindeIløse.»
se - som kom i ulage etter
Sådant avtale- og konven- invasjonen først i juni
sjonsbrudd ville være i prin- 1943.
--0-sipiell
uoverensstemmelse
med regjeringens eget direktiv i 1940/42 om å unngå folkerettsstridige handlinger3 ),
såvel som i strid med folkeopinionen og den innstilling
(Forts. fra side 1.)
som
de
hjemmeværende len amerikansk glans er den
myndigheter
(hvoriblant stakkars fjæren blitt til fem
Stortinget) og lIedende kret- fete jubileumshøns.
ser hadde tilkjennegitt på uArme mennesker som må
tvetydig vis.
dikte seg til heroisme og
røve'rhistorier for å jubilere.
3) Nygaardsvold i radio, sept.
Obs.
1942: «Under de rådende forhold
retter jeg en inntrengende appell ~<7'-O'.o-.?'~
til alle om å avholde seg fra aksjoKRISTNE VENNER
ner som ikke tjener noen fornuftig hensikt, men bare vil føre til Har du lyst til å treffe gamle venskjerpet terror . . . Regjeringen ner i et åpent miljf!? ~ Kristne
h.ir konsekvent inntatt denne hold- Venner møtes den første fredag
ning, og vi er fullt overbevist om hver måned i Collettsgate 43. Etter
at alle ansvarlige kretser i Norge en tale er det bevertning og anledning til selskapelig samvær.
er enige i den . . .
Møtetid kl. 19.30.
Regjeringen ber alle landsmenn
om å holde fdJt l'ed den linje Jom
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Arkitekt

HUSTAD

Bærumsvn. 5 ~ ø. Ullern
Telefon 55 61 29 ~ Oslo

Tannlege

*

MARTIN KJELDAAS
HansteenJgt. 2

RØDT VIDUNDERV",PEN
Telegrammene me!lder at
det stadig er konflikter langs
grensen mellom Kina og Sovjet, og russerne har måttet
forste'rke sine vaktposter.
Men så har da også de røde
kinesere tatt ibruk et hittil
uhørt våpen. De trekker ned
buksene og viser frem bare
blanke til de røde brødre på
den annen side av grensen.
De russiske kamerater svarer
med å holde frem Maos bilde
mot de blanke akterdeler.

Tlf. 4475 54

FOLK OG LAND

400 sider,
illustrert, heftet kr. 20,-

Kierschowsgt. 5, Oslo 4
Telefon 37 7696
Boks 3214 - Sagene

Ekspedisjonstid: Tirsdag tu
fredag fra kl. 10 til kl. 15.
Mandag og lørdag holdes
kontorene stengt.

*

Redaktør Melsom kan bare
påregnes truffet efter i'orutgående avtale.
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BRANDTS DEPARTEMENT
VIL HA HESS LØSLATT
Statssekretær Schiitz i det
vesttyske
u tenriksdepartement har meddelt at bundes'regjeringen nu endelig hat
satt seg isving for å oppnå
frigivelse av Rudolf Hess fra
Spanda uerfengslet.
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ALLTID BEREDT!
hadde ervervet seg en gam- ULBRICHTS SKREDDER
DAGBLADET e'r som kjent mel rett til å utgi spanske ut- FORTELLER
alltid beredt til å slå et slag gaver, og hadde også under
Ulbrichts skredder har nu
for meningsfriheten - iall- utgivelse slike utgaver nu, også stukket av vestove'r og
fall når meningene e'r over- men så kjøpte Bundesregje- har etwas å berette. Proletarensstemmende med bladets ringen opp rettighetene og herskeren i sovjetsonen har
og helst dreier seg om homo- fikk stoppet det farlige stoff. anskaffet en temmelig kapiseksualitet og pornografi. Det Billig bile det nok ikke og talistisk
garderobe,
sier
kniper derimot på andre om- redslen må sannelig væ're I skredderen. H?n har 14 dres'råder. Ialilfall satte bladet ny- stor når det kastes så mange ser og 7 frakker. Tøyet ble
Hg igang en stor hetsak<sjon I penger ,i et land som trues av hentet fra den amerikanske
fordi en mann hadde forært finansielle
vanskeligheter sone av Tyskland. Derfra
Kvefjord folkeboksamling 2 slik som Bundestyskland.
Ikom også det uttal:l av sko
eksempIlarer av Ralph Hewins
*
som hørte til utstyret.
bok, der som kjent ellers
I
selges fritt i hele Norges DEN UDØDELIGE!
I BUR GJENNOM ACCRA
land! Biblioteksfolkene skvatt
Ellers synes Hitler å være
Yndede fored'ragsholdere i
naturligvis till å begynne med udødelig ikke bare i sine Studentersamfundet i Oslo
og avga alleslags idiotiske skrifter og åndelige. efter~a-I var for noen år siden de nære
uttalelser. Og vi skal ikke be- tenskaper, men. rent fYSISk medarbeidere til den st yrtebreide dem det, nesten alle sett. Iallfal forSIkrer nu den de ghanesiske diktator Nkrubøyer unna for truselen om fran~ke forfatter Roger Bel- mah. Studentene langt tilå bli hengt ut i DAGBLADET pey 1 en bok «Les loups vont venstre håpet antagelig å
blant alle pæventivannon- par deux» at det var en dob-. kunne lære sant demok'rati
sene og annonsene for dansk be~tgjeng. er . av . Hitler s?m I av disse afrika.nske herrer.
og svensk pornografi. Imid- skJØt seg I. R1~skanse~het. Det vil da kanskje intereslertid kom da folkeboksam- N~v.net opp.gIS hl .St.r.eIcht' sere dem . å høre hvorledes
lingen styre sammen og man- HItler selv oppholde'r seg det går for seg i dette mønsnet seg med to mot en stem- sam~en med Bormann i Ar- terlandet, som nu skal være
me opp til å motta den far- g~ntma, Egypt~n . eNer et I blitt enda. me're de. mo.k.ra.tisk.
lige gave. Og beundl'ingsver- ~hkt sted. KaI1Jsk~e hl ~g med Nkrumahs
sikkerhetssjef
dig nok har både 'I'romsø l No~ge? ~en. os~ far1Ig kan Boye Moses er bilitt knepet
bibliotek og Deichmanske vel Ikke atharmgen være og ble transportert gjennom
bibliotek stått offentlig frem lenger.
hovedstaden Accra i et bur.
og bekjent at de på eget ini*
Og imens skrek alle demotiativ har anskaffet boken.
kratene slik som deres
Så det er nok storveies med
herværende kollege'r skrek
meningsfdheten trass i DAG1945 - «Drep ham!»
BLADET og de.ts åndsfeller!
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