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Hjelpen til Terboven ble kostbar
for de gode nordmenn

H vetn er nazist?
AV KAI NORMANN
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til det norske folks velferd
fikk han aldri.
Ut på våren og sommeren
1942 kom også andre problemer. Prytz hadde for alvor
ta,tt opp arbeidet for en fredsslutning med Tyskland og
gjenreisningen aven norsk
hær. Dette ble flere og flere
formående tyskere inte'ressert i og gikk inn for, men
det betydde avvikiling av
Reichskommissariatet og utvisning av Terboven fra N or~e.
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,Han tok opp kampen mot

Under unntagelsesttlstanden I TrondheIm var det kø ved po ItHtasJonen I denne plan med full styrke.
av folk som skulle melde seg der, Terbov,ens terrortiltak ble senere QuisMngregjeringen
måtte
fordømt aven tysk hemmelig rett
knuses og en fredsavtale med

Norge fott-hindres for enhver
ble ken langHv.atrlig
Reit!hskommissar
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Men vanlig freidig kynis- ~ emt or a ten, .~~ . ere tV
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Norges Ba~k var intet at han kom tilkort. Det var et ViSdl 'tl pres enbe tsom d" e
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er ogk rev
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e avgjørende, Terboven seiret.
Hitler bestemte at spørsmålet om kedsavtale måtte utstå til krigen var slutt.
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J USA er visse publikasjoner mestre i hets, Her er en prøve -
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Hva er egentlig en «nazist?» I daglig sprogbruk er
det blitt synonym for en mennesketype som egentlig h~
rer hj emme i fengsler eller
anstalter, en forbrytertype
med sadistiske tendenser som
kuliminerte i de mest opprørende ugierninger under
siste verdenskrig. Tilhengere
av et politisk system som bygger på fysisk og åndelig
tvang, på brutal vold og terror! Det er nazister.
Hvor finner man «naziste'r?» Spør noen meg om jeg
er nazist, da må jeg i overensstemmeIse med sannheten

-

forferdet svare: «Nei, bevare
meg vel! Jeg er ikke nazist,
har aldri vært det og aldri
blir jeg det heller.»
Spør du meg om jeg kan
si deg hva nasjonalsosialisme
er, da svarer jeg: «Det ligger
i navnet. Det er sosialisme
på nasjonal grunn, en velferdsstat som holder fast på
våre nasjorrale tradisjoner og
vår nasjonale egenart. Den
bryter ikke med tusenårig
tradisjon, den bygger videre
på det som fedrene la grunnvolden for. Den er sosialistisk
fordi den har alle samfunns-

Høsten 1942 sto Tel1boven
som seierherre og sikrere på
sin stilling og makt i Norge
enn noen gang før. Og han
skulle snart få anledning til
å utøve den makt noromenn
hadde hjulpet ham tiL
Wehrmacht hadde fått vink
om engelsk våpen-smugling
til Majavatn på grensen til
NOl1dland. Da saken skulle
(Forts. side 2)
undersøkes gjentok episoden
fra Telavåg seg. En ivrig sabotør begynte å skyte på tys- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kerne. Wehimacht slo til med
en gang. Det ble funnet store
lager av innsmuglede våpen
og sabotasjemateriell og mange b!le arrestert.
Dette Vlar noe for Reichskommissar Terboven. Helt
uvitende for Quisling lyste
han øyebHkkelig unntakstilstand i Trondheim, lot skyte ved standrett 24 mann som
hadde vært med i våpenSlffiuglingen, fikk samlet i hast
10 kjente menn i Trondheim
som gisler og lot dem skyte
som sonoffer. Så satte han
igang
utrenskning og avsatte
Det gikk ut over norsk eiendom og Terboven hilste aUe silke terror1 1tove'ritber 1943 fikk Terboven en jøssingsendt anledning til å la
fra sine stillinger i Trondtiltak fra de britiske agenters side med tilfredshet, Det styrket hans
heim en lang trekke heder!lige studentene i Oslo arrestere og gjorde dermed et nytt trekk i kampen

I

posisjon vis a vis Quisling og hindret at han ble trukket tilbake

(Forts. side 2)

mot Quisling
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H vern er nazist?

Christian Reffhaug in
memorlan

LØRDAG 29. APRIL 1961

[Hjelpen til Terboven-

Christian Reffhaug ble tirsdag 11. april gravlagt på
Strømsø kirkegål'd i Drammen under uvanlig stor deltagelse av slekt og venner
som ville vise ham den siste
ære. Det ble en vakker og
minnerik høytidsstund, vel
vel'dig avdøde. Han hadde
i fullt monn de egenskaper
man finner hos en virkelig
god nordmann, egenskaper
som ikke minst kom frem
under okkupasjonen. Gikk
han inn for en sak gjorde han
det «fullt og helt og ikke
stykkevis og delt». Ingen gikk
da heller mer helhjertet i
bresjen for Quisling og Nasjonal Samling enn Christian
Reffhaug. For å sikre Norge
en hecLerfuH plass i et fritt
og selvstendig Europa var intet offer for stort. Han hadde
et uoppslitelig humør som ikke minst kom til sin rett da
«trettsstaten» N orge i mai
1945 gikk under for fullt og
norske borgere i titusentall
ekspeditt ble anbragt bak
piggtråden. Hans kunstneriske interesser ga seg utslag i
treskjær~rarbeider som i dag
er til pryd og glede i mange
hjem.
Christian Reffhaug ble 70
år gammel, og vi lyser fred
ov;er hans minne.
Kampfeller

(Forts. fra side 1.)

og pliktoppfyHende menn og
kvinner.
Endelig hadde han makt til
å vise hva en tysk okkupasjon
egentlig var. Han sto på maktens tinder, og heretter kunne nordmennene vlite hva de
hadde i vente. I denne Hd
ble også en av hans aller
slmrpeste norske motstandere, Gullbrand Lunde, ryddet
avveien i Romsdal.
Det kan være verd å huske
at det ikke var Terbovens
spesie1!}e spion og håndtlanger, kommunisten Henry Rinnan, som hadde varslet om
den engelske våpensmugling,
men derimot personer som i
1945 viste seg å være store
patnioter, endog brant de
største, og dermed kom inn
i den tallrike flokk av nøyaktig likeverdige storpatrioter, som kastet seg opp til
ledeire i menneskejakten på
landsmenn.
Rinnan var bare et skattet
medlem av kommunistenes'
innerste krets i N orge, og
hans kontakter VHr med gode
nO'!1dmenn over hele !landet.
Derfor kunne han bl. a. på
Sørlandet beslaglegge etter-
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dige saneringsarbeide føre til
lags vel for øye. Den er na- en dyptgripende konflikt. sjonal fordi den betrakter feHva da med norsk nasjonaldreIandskjærligheten som et sosialisme - så langt man
positivt gode i motset- tør betegne NS-partiet som
ning til tesen: arbeideren har nasjonalsosialistisk? I vårt
intet fedreland.»
partiprogram :flantes ingen
Efter denne definisjon hå- elementer som burde kunne
per jeg og tror jeg at vi er forarge Kirken. Et av våre
mange, mange nasjonale so- programpunkter ~ød som bestalister her i Norge idag - kjent:
selv om vi ikke kaller oss Kristendommens grunnv~r
nasjonalsosialister, ennsi na-dier vernes. Hvilke er disse
. t er ...
grunnverdier? Selvsagt i før.sZ18
Adolf Hitler uttatte i sin tid te rekke respekten for menat den tyske nasjonalsosialis- nesket,
nestekjærligheten.
me ikke var eksportvare. Den Bjørnson har engang sagt:
var utformet med de davæ- Politikk er praktisk nesterende tyske forhold for øye. kjærlighet. En av kristenI høyere grad enn en ideologi dommens bærende verdier er
var nasjonalsosialismen et ut- dens
samfunnsforpliktende
trykk for folkets iboende ev- etikk, krystalisert i budet:
ne til fornyelse og vekst - Hedre din far og din mor,
dets dynamikk. Hvis den mis- på det at det må gå deg vel
tet evnen til fornyelse, tilpas- og du må lenge leve i landet.
ning efter nye forhold, en ny
Quisling ble engang spurt
utvikling, ville den tørre ut om det ikke var kristendomog bli en karrikatur av seg men som skulle vernes, ikke
selv.
bare dens etiske grunnverN asj onalsosialismens bær- dier. «Jo, selvfølgelig!» svarte
ende prinsipp var - kan vi han.
Når kirkekampen i Norge
si er? - folkets oppfostring
og oppdragelse til et åndelig brøt ut med geistlig salvelsesog legemlig suntfdlk. Bort full motiv~ring må man undmed alt som bryter ned og re seg over geistlighetens
forkvakler! Vekk med grise- blindhet. Det truet ingen fa'I'iet! Frem i lyset med de po- re fra Quisling, derimot en
sitive byggende krefter, res- dødelig fare fra radikale kretpekt ror den autoritet som er ser og fra den ma'rxistiske
verdig respekt, ærefrykt for ideoG'ogi som Quisling kjemdet hellige! Slå ring om fed- pet mot. Air efter år var krisrelandet, dingroplass, ditt tendom og nasjonalfølelse
hjem i gledens og i sorgens blitt bekjempet som latterlig
tid. Rust deg til å verne om de og skadeHg overtro nettopp
verdier du har arvet fra dine av de karer under hvis banfedre. Og rust deg til å verge ner geistlighet og kirkefolk
ditt land - med våpenmakt samlet seg.
om det trenges. Bili et enig
Når den mest nasjonale av
folk!
nordmenn, Vidkun Quisling
Lyder denne nasjonalsosia- ble stemplet som landsforælistiske ideologi uotriginal? Er der og kristendomsfiende, ja
dette - som kulturradikaler- som djevelen selv, da nådde
ne vil kalle naivt chauvinis- forvirringen sitt høydepunkt.
tisk svada - virkelig det he- Da var Kirken blitt en blind
le? Vi har hørt det til over- veileder for blinde.
Slik ser vi det, vi som dere
mål 17. mai!
Det er grunnLaget for det ynder å kalle «den harde
hele. En nasjonens verden på kjerne.» Unnskyld oss! He'I'
sosialistisk grunn . . .
står vi, vi kan ikke annet,
Når den tyske nasjonalis- våre teser kunne gj erne være
me fremsatte programpunk- oppslått på kirkedøren. ter som vakte opposisjon også Det tales og skrives meget i
i sympatisk innstilte tyskeres våre dager om økumenisk
hjerter, er dette å beklage. samarbeid og forståe:lse melNajonalsosialismen kom i ilom de forskjellige kirker for
miskreditt hos mange idealis- kristendommens skyld, for at
ter som en mannfolkbrutal og den må stå sterkere og :flå tilhardkokt ideologi. Renselsen bake sin kraft, vekke respekt
av folkelegemet fikk de!lvis hos de avkristne de. Det ønskarakter aven k'ald, kirurgisk kes en kristen dialog, hvor
operasjon, som skulle gjen- man taler med hverandre og
nomføres uansett hvordan det viser 'respekt for hverandres
gikk den enkelte.
standpunkter. Hva da med
Her opponerte Kirken - splittelsen mellom kristne NS
iallfall deler av den. Ikke folk og dem innen det norske
alltid med rette, ikke amtid kristenfolk som fremdeles bemed forståelse aven drastisk trakter oss som landsforædeinngripens nødvendighet der re? For noenlunde å kunne
hvor der V'a'I' fare på ferne. godta oss (vi har jo «sviktet»
Kristendommens etikk, dens dengang) forlanges det anger
respekt for ethvert mennes- av oss.
kes verdighet måtte konfronHva skal vi angre? At vi
tert med tysk nasjonalsosia- av fedrelandskjærlighet slo
lismes i sannhet tysk grunn- inn på en kurs som vi under
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Arkitekt

H USTA O

Bærumsvn. 5 - ø. Ullern
Telefon 556129 - Oslo

de daværende forhold mente
var N or;ges redning?
Eller s~al vi angre på at vi
~Q~~O'O'~O'~
ved å gå mot strømmen utsatte oss selv og vålre kjære
Tannlege
for hat og forakt, angre at
vi måtte bringe de største og MARTIN KJELDAAS
Hanstemsgt. 2
smerteligste ofre, - noen bøTlf. 447554
tet med livet, titusener med
tap av borgerlige rettigheter,
ærestap, st'I'affarbeid, økono- _"""''''''''p.oo.O'<Ø-.............-.~~''''''''"'''''''
misk ruin, trakasserier uten
KRISTNE VENNER
ende.
Det var den pris vi måtte Har du lyst til l treffe gamle venbet,a!re for vår nasjonale hold- ner i et ipent miljø? - Kristne
ning.
Venner mlJt:es den første fredag
Angrer vi på dette? Jeg hver måned i Collettsgate 43. Etter
en tale er det bevertning og angjør det ikke!
Kan det være glemt at den- ledning til selskapelig samvIer.
gang NS fremstod som poliMøtetid kl. 19.30.
tisk parti skjedde det med
bakgrunn i en truende ver- ~O'~~
denssituasjon, et opptrekkende uvær som Quisling så tårVa. k, m a II n g,
ne seg opp og hvis faretruende. aspekter for Norge han
t a p et. e r ing,
gjorde oppm&ksom på og admensterm.lin.
varte mot? Han ønsket en
samling av det norske folk,
RIMELIG
slik at vi kunne stå sterkere
1. KLASSES FAGMANN
og forberedte i farens stund.
Han ønsket en fast og kom- Telefon 265530 petent utenriksledelse, en regjering med myndighet og
handlekraft, en skipper som
kunne st1r e skuta i storm. og plikt til arbeid for enHan ønsket et fagstyre her i hver!
Norge. Det måtte bli slutt på
klassekampen og splittelsen. . Det. gikk ikke som oQ~~
kampen om stemmekveget, lmg :V1lle .. Haddeohan fatt ratautrekningen. Regjeringen?e VIlle VI ha statt ofo:beredt
skulle sørge for at også ar-Il 1940, hver mann pa sm post.
beideren fikk sin rett. Rett
-o-

hvert de store sendinger fra
England av sykdoms- og
smittebaciller, tyfus og difterit, som skulle forgifte alt
folket i Oslo, Trondheim og
noen andre byerr. Han hadde
også kontakt med John Lyngs
kontor i Stockholm. Rinnan
hadde a!ldri noe med NS å
gjøre, bortsett fra at han
spionel'te på dem for Terboven.
Så snart Quisling flikk greie
på massakren i Trøndelag
kontaktet både han og hans
ministtre ledende tyskere i
Norge. De var alle både forferdet og forbitret over det
som hadde hendt og gjol'de
de iherdigste forestillinger til
s!ine kontakter i Tyskland om
å få stanset Terbovens he'rjinger. Forbitrelsen blandt de
mange Norgesvenner i Tyskland .var ikke mindre.
Men Terboven mente at
han nå endelig hadde makten og frie hender til å sette
iverk den okkupasjon han
ønsket, og gjorde Trandum
till sin faste standrettsplass.
Han satte igang massearrestasjoner og deportasjon i stor
stil. Dette skapte uro i landet,
og da det i denne tid også forekom flere styg.ge sabotasjehandlinger av sabotører i engelsk tjeneste fikk han påskudd'til å gripe inn.' .
Han bestemte Iseg til en
gang for alle å vise nordmennene at han og ingen andre
var he:vre li landet og ikke å
spøke med. Flere hundre
mann rundt i landet ble
nøyaktig plukket ut og skulle skytes som sonoffer for
sabotasje og oppsetsighet, da
skulle nok skrekken holde
folket bolrte frra videre eventyr. Hovedtyngden av de utplukkede var i Oslo-området,
bare universitetsfolk og intellektuel!le, men ingen prester,
og Stavanger, Bergen og Alesund skulle også få føle okkupantens pisk.
Heldigvis fantes det menn
i Terbovens nærmeste krets
som våget alt for å hindre
redslene. Quisling fikk vite
hva som foresto og tok hurtigst mulig telefonkontakt
med Hitler, og det lykkedes
ham ia!l1er siste liten å få
stanset 'blodbadet Terboven
var iferd med å sette i verk.
Annæus Schjødt hadde ikke
fått anledning å være aktor i
Quislingsaken i 1945 hvis ikke Quisling høsten 1942 hadde reddet advokaten fra en
forsmedelig død.
Men anklagene mot Terboven fra Quisling og tyskere
i Norge fikk følger. En dag i
slutten av januar 1943 landet i dypeste hemmelighet
et tysk selslmp i Norge. Dagen etter ble det i et skarpt
bevoktet og godt isolert hus
satt rett med 5 kjente dom-

I
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UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

Sannheten er seiglivet

Vellykket årsmøte i

En får si at det er temmelig karakteristisk for den
sinnsyke utenrikspolitikken
USA står for - og som Norge
også har lenket sin skjebne
tiQ gjennom NATO m. v. det snm den russiske emigrantforfatter Valerij Tarsis
fortalte under sitt Oslobesøk
nylig. Tarsis ble som kjent
tatt i forvaring av sovjetmyndighetene i en sinnsykeanstalt efter å ha skrevet en
bok med besk kritikk mot
stytret. Så ble han imidlertid
sloppet løs efter en propagandastorm i den vestlige presse
og avskipet til England. Sovjetstatsborgerskapet ble samtidig fratatt ham. Nu reiser
han da rundt og taller det
røde Roma midt imot. Den
USA-underdanige
nO'rske
NATO-pressen
har
vært
svært forsiktig med å gj engi
hva han sa under et intervju
han ga Oslopressen, men
MORGENBLADET avslører
litt mere enn de andre. Vi
site'rer:

FORBUNDET
Anders Hafskjold gjenvalgt som formann og Solveig Stang
som nestformann
Ålf'smøte ble holdt i Forbundet for Sosial Oppreisning fredag 21. april i Restaurant Grotten, Oslo, Møtet som
var meget godt besøkt og tellet de~tagere fra mange kanter av landet ble ledet av
formannen Anders Hafskjold,
Lier.
Å'rsberetning og regnskap
for for løpne år ble referert og
godkjent. Det har vært en
merkbar økning i interessen
for Forbundets a'rbeid det siste år og det er å håpe at enda
flere vil forstå betydningen
av det arbeide som har vært
utført opp gjennom årene og
som utføres. Om ikke ved
aktiv deltagelse i arbeidet, så
bU'rde man iallfala kunne
vente at de dømte NS-folk
som ikke anser seg rettmessig
dømt gir økonomisk støtte til
arbeidet.
Efter de foretatte valg består styret nu av: Anders
Hafskjold, Lier formann, Solveig Stang, Oslo nestformann,
Jac. Skylstad, Trondheim
med va'r:amann Trygve Engen, Nesna, Georg Stray,
Kristiansand S. med varamann Anders Nyberg, Brekkestø, Fridtjov Bakke, Skodje
med varamann K. H. Robberstad, Stava:nger, O. J. Lie,
Vallset med varamann Thorleif Gran, Sande, Johan Myr-

O

I den beretning som styret forela årsmøtet i Forbundet for
Sosial Oppreisning ble det bl. a. pekt på at striden omkring
lIewinsboken har virl{et til å øke interessen for det arbeide
Forbundet utfører. Både når det gjelder aktiv oppslutning
og økonomisk støtte har en det siste år kunnet merke en stor
øg gledelig bedring.
Det kunne i denne forbindelse naturligvis sies meget om
den skam det egentlig er dette at det måtte en utlending til
for å vekke opp urettferdig dømte NS-folk til kamp for
egen sak og egen oppreisning. Og den enda større skam det
er at det fremdeles finnes slike urettferdig dømte som under
allehånde påskudd overlater det til de mere ærekjære å bære
byrdene alene. Det er imidlertid en anntm side av saken vi
vil peke på her.
Når vi tenker på den flom av skjellsord, det tøylesløse
raseri, og den jernharde boikott som boken til Hewins har
vært utsatt for, og så noterer oss resultatet i form ikke bare
av øket oppslutning om Forbundets arbeide, men også av
stor og øket interese omkring disse spørsmål ute blant
publikum - ikke minst blant ungdommen - så blir vi på
ny minnet om sannheten i det gamle ord: Fals slår sin egen
herre på hals.
Vi kan nemlig ikke tro annet enn at de aller fleste av
storskrikerne i presse og fra talerstoler vet at det e. en
dårlig sak de forsvarer. Så det er ikke mere enn fortjent at de
nu får demons.trert at ,mot sannheten kjemper selv rettsfornektere forgjeves. Vel kan de forhale sannhetens og rettens seir, de kan - som de også gjør - forsøke å velte fra
sg uretten over på historien. For noe annet er det jo ikke
det ligger i dette at de skyldige overlater saken til «historiens dom».
Men også historien kan komme til å bli en hard dommer
over de personer som fremdeles eksponerer iseg så sterkt i
urettens tjeneste. Fortsatt teller manns ettermæle i dette
land. Man.ge har alt gått i sin grav med et slett sådant. Det
er knapt nødvendig for oss å nevne navn engang. For trass
i alt har folk flest en fin nese for det som er bedervet.
Det tør være noen både blant politikerne, i presIS en og
andre steder som burde overveie dette påny i sitt lønnkammer. For derefter mens det ennu er tid å tre frem og
bekjenne at de har handlet ille.

Karakteristisk

SN

«_ - hadde det ikke vært
for ledende krefter i Amerika
ville den annen russiske revo·
lusjon ha brutt ut for en god
tid siden. Kommunistregimet er
forhatt av den menige mann i
Russland, av intellektuelle og av
hæren, ikke minst av de yngre
offiserer. i Men USA er idag
åpenbart' interessert i at Sovjetregimet bevares (slik Roosevelt
også var det i sin tid da han
utleverte hele øst· Europa til det)
- - - Hvis derfor den an·
nen revolusjon ble satt igang
under slike forhold som nu, ri·
s~kerer man en lignende si tuasJon som under den ungarske
rev~lusjon, .da Vesten sviktet. Ja,
russIske offiserer er sogar bekymret for at ves.ta~ierte tropper
ku~ne komme tll a støtte SovJetregImet.»

Adferdsmønster

forskiel~ige

De
dyrearter
har hver sitt bestemte adferdsmønster. Mennesket e't
ingen unntagelse. Hakkeloven, f. eks., gjelder såvel utenfor som innenfocr hønsegåcrden.
Mennesket har som kjent
et bevisst og et ubevisst sjeleliv. I hvilken grad mennesket
på dette punkt skiller seg ut
fra de andre dyrearte't, er det
i denne forbindelse ikke
grunn til å komme inn på.
Det bevisste sjeleliv er individuelt, det ubevisste sjeleliver koNektivt. De utelukker
derfor hinannen og kan ikke
samtidig gjøre seg gjeldende.

I

Men i Norge, som i VestEuropa ellers forstår en ingen
ting. Så å si den samlede
presse sverger til USA og
dets NATO - og de få unntagelser på kommunistfløyen
, forstår enda mindre og går
mot NATO og USA skjønt de
;0 !rettelig burde være deres
varmeste forsvarere!

faci~~t

«Tres
collegium»,
sa man i det gamle Rom, dvs.
t're mann utgjør en forsamling. Økecr en forsamling til
en folkemasse, blir det individuelle, ubevisste sjeleUv
borte og massetoskeskap inntrer.

oPDgjør kunne det være en
Torquemada eller en Fouche,
som primus motor. Ved alle
aI11ledninge:r opptrer også de
«skriftkloke» og «folket». Det
siste alltid med samme krigsrop.

III
Man finner i denne egenskap hos mennesket forklaringen på at. de forskjellige
«retts»o-nO';ør ODP gjennnm
historien følger samme mønster. Det er de samme mennesketyper, som alltid går igjen.
En gang het de Pilatus og
Kaifas. Under andre «retts»-

IV
En agng var det Pilatus,
som sviktet sin plikt, men
Kaifas var primus motor. Han
var bekymret for at folket
kunne bli forført (sa han).
Begge henviste på hver sin
måte til histo!riens dom. Merkelig nok har denne rammet
Pilatus langt sterkere enn

I.
Nok en bekreftelse-

Vi har tidligere omtalt hendeIsene i Narvik i forbindeIse med den tyske aksjon mot
Norge 9. apr~l 1940 og vi
har nevnt vitneprov om at
ledende angelsaksiske journalister med britiske i spissen allerede på forhånd hadde innfunnet seg i Narvik.
De sa selv at de var kommet
fordi det nu var her <<noe
ville hende». Og da kunne
sikkerlig disse briter og
franskmenn ikke ha annet i
tankene enn den forestående
vestallierte okkupasjon av
Narvik.
I en bok av Theodor Broch,
som kom på Gyldendals forlag i 1946 og som heter «Fjelllene venter» omtales også
dette, er vi blitt gjort oppmerksom på. Det heter i denKaifas, som neppe blir nevnt.
Han burde da ha et passende gravrneIe - for å følge
tidens utslag av det menneskelige adfel'dsmønster. '
Menneskene lærer ikke av
historien, hete't det. Selvfølgelig gjør de ikke det. De er
ikke skapt slik.
Olaf Holm

dahl, Oslo med varamann Julie Kliiver, Oslo,J. Engebrethsen, Skien med varamann J 0han Kase, Rygge, Hans S.
Jacobsen, Oslo med varamann
Olav Råstad, Vågåmo og Paul
J. Ring, Lomen med varamann Per Mælen, Tynset.
Revisor er Alf Gleng, Oslo
og valgkomite: Martin Kjeldaas, Oslo, Knut Sollid, Stavn
i Hallingdal og 1. L. Elieson,
Kristiansand S.
Under møtet var det forskjellige redegjørelser, bl. a.
av Hans S. Jacobsen på vegne
av StOire Bjørn forlag om utgivelsen av den norske utgaven av Hewinsboken og om
nye pLaner fra forlagets side.
net er således gode mulighet'er for at det nu akn komme et samlet og bearbeidet
utgave av prost A. E. Hedems
skrifter. Han har utgitt ialt
5 mindre hefte't, som nu er
utsolgt og hensikten er alså
å lage en samlet utgave utvidet med endel nytt stoff.
Det ble også fra styrets side redegjort nærmere for en
henvendelse som er rettet til
regjeringen gjennom statsministe!r Borten.
I tilknytning til møtet var
det selsk,apelig samvær.

*
ne bok bl.a. om hendelsene i
Narvik i 1940:
«Etter en kinoforestilling den
8. april spiste Ellen (fruen) og
jeg aftens på hotel Royal. I
hotellets salong var det nesten
bare utlendinger. Flere uten·
landske journalister bodde på
hotellet, to amerikanere og en
kjent engelsk pressemann. Han
het Giles Romilly og var nevø
av Churchill. Han hadde værelse i 4. etasje med telefon. Den
var blitt flittig brukt -:- - -»
ORD FOR DAGEN OG TIDEN
Av Carl Gustav Jung
. . disse ikke-personllige
krefter som bor i det ubevisste. Vi er 1ykkelig uvitende om disse krefter, fordi
de aldri, ellelf' iallfall nesten aldri kommer til syne
i vår person:lige handel og
vandel under vanlige omstendigheter. Men når derimot
mennesker flokker seg sammen og danner masse, da
blir
kollektivmenneskets
kreftetr sluppet løs - dyr
eller demoner som sover i
hver enkelt inntil han blir
en liten de[ aven masse.
I massen synker mennesket
ubevisst ned på et lavere
moralsk og intellektuelt nivå,
det nivå som alltid finnes
under, bevisthetens terskel.
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Men nye slekter fødest 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 huset.
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fremstilling av nevnte periode av vår nyeste historie.
Det er ikke så mange år
siden jeg selv var elev i den
høyere skole, og kunne ved
selvsyn være vitne til denne
uriktig fremstilling. Jeg var
utallige ganger i opposisjon
til historielæreren, fO'rdi jeg
var uenig i den statsautoriserte fagboks syn på påpekte
uriktighetene i denne. Det må
til lærernes fordel anføres at
han måtte vedgå at historiebokens fremstilling delvis vær
feilaktig. En fjær i hatten for
meg og det syn jeg deler med
så mange andre.
Paa

armeneren lerU/and Dshllnian.

INGEN TØRRE
NYTTARSTREET
STRUPER
Det er meget som må ordnes innen man kan sette seg
Når barna har mottatt sine
til boI'lds nyttårsaRen. Blant nyttårsgaver går man igang
annet gjelder det å skaffe til- med å dekke festbordet. Det
veie et tre, noe som ikke er er ganske alminnelig at flere
lett i sovjetbyene hvor eft€lr- familier, for det meste slektspørsel-en efter nyttårstreet ninger, samles til et felles
er betydelig større enn til- festmåltid og derunder et felbudene. Som regel begynner les beger armensk arak. Insalget den 20. desember i de gen strupe må være tørr når
statseide utsalgene. Gran- det -gamle år rinner ut. Rettrær kan man undertLden få tene kan være ganske varikjøpt på Kolkhosmarkedet, og erte, man ha'r gås, ka!lkun,
initiativrike «private»" opp- skinke, pølse, saltet fisk, forkjøpere forstår å skaffe seg skjellige slags salater, særlig
et lager i håp om at kon- nyttårsposteier som bare tiljunkturene er gode, omenn beredes denne dag.
midlertidige.
Nyttårsaften
En halvtime eller så før
pynter man så treet og innen- klokken slår tolv drikkes det
for familiens snevrere krets gamle år ut. Og når det siste
arrangerer man sang og leker s1:ag fre Vår Frelsers Kirkes
fo.r barna i huset. Fader tårn i Kreml har tonet ut,
Frost ko.mmer så på besøk tømmer manet glass chamog deler ut gaver til de mind-/ pagne. Dermed innledes sel:
reårige med en bønn om at ve festen som først slutter l
de må være lydige året rundt. de små timer når bugnende
Det er skikk og bruk å gi fat og flaske'r er tømte.
barna nyttårsgaver, som reI Armenia har festen en
gel bestående av godter, særlig festivitas ved at den
:kukt ·e!11er leketøy. Slike fer- fortsetter til morgensolen lydiglargede gaver kan man få ser inn og så fortsettes ute i
kjøpt i butikkene for noen det fri. Her blir det som
få ktroner stykket.
oftest serve1rt den høyt skat-tede: HO'rovatz griljerte
Også i Armenia, i næsten kjøttstykker, hvortil drikkes
hvert eneste hus, har man vin eller konjakk. Mari har
tent på nyttårstreet, som er tatt opp de -gamle armenske ,
pyntet med en mengde far- skikkene fra før revolusjonen
veglitrende lekelys o.g bille- med sang og folkedans utder. Fm 1. til 10. januar fåtr ført av de temperamentsfulle
barna -fri fra skolen og har deltagere i festen, som overi denne tid en festlig ferie- byr hverandre i utførelsen av
tid med avvekslende gang sine ferdigheter. Nyttårsdarundt nyttårstreet. Til tradi- gen er i Sovjet -alminnelig
sjonen hører der den dag i hviledag, men 2. januar går
dag at man under de første sovjetborge'ren noe trett av
nyttårsdager:,e
iverksett~r aUe festli~hetene til sin dont
større ~yttar~fester, mUSl- ved maskl~er, kolkhostraktokalske tll~te~nmger og fOlke-, rer og sknvebord.
dansoppvlsnmger. I alle skoler, baTnehager,
klubber, _T Y S K E R NED ANS E T
teatre, bedrifter fra 1. til
MED ARM ENS K
januar foregår så de høyGL øD
tidelige nyttårsfester hvor tuDen tyske overkommando
sener av balrn får gavepak- gjoI'lde alt den maktet for at
ker med frukt, søtsaker og vi krigsfanger skulle kunne
kaker. I høyskoler, tekniske delta i nyttårsfeilringen på
institutter, fabrikker og lig- samme måte som i julen. Den
nende har man en tilsvar en- tidligere nevnte tyske baker
de festtid, hvorunder man ble pånytt sendt over til oss
gjenopptar gamle armenske på skolen for å bake kaker
leker synger fdlkeviser og efter tysk oppskrift. Og vår
more~ seg.
(Forts. side 8)

SN

O

Med denne avdeling «For
Ungdommen» bringer vi noe
Når man leser de forskjelnytt inn i bladet. For også lige
sprogorganisasjoners
FOLK OG LAND og den sak tidsskrifter, det være seg
det arbeider for trenger na- riksmålsbevegelsens
avis
turligvis som livet selv forny- FRISPROG eller APROPOS,
else. Det trenger ungdommen. organ for Studentmållaget i
Men også ungdommen tren- Oslo, så er det ett som straks
ger et fritt forum hvor de I slår en. Begge aviser strides
mange, mange som ikke sver- om sprogformen i læ'I'ebøker
ger til tidens og undergan- for landets skoler og om
gens guder kan slippe til med skriftsproget i sin alminneet avvikende syn. Det er vårt lighet.
håp og vår tro at denne ungFor å sitere FRISPROG nr.
doms avdeling i FOLK OG 7 - 1967, står det i en arLAND efter hvert kan bli et tikkeI på første side angående
slikt frisinnets og ytringsfri- et brev :fra 69 elever ved
hetens faste borg hvor nasjo- Kongensgate Ungdomsskole i
nal ungdom kan møtes til Kristiansand: «Det er sprogdiskusjon om fremtidens vei- tvangen i skolen, sproget i
Ferden-går
er.
skolebøkene og --,- -».
fretHover
Ikke minJst håper vi at vi
Men er dette det essensiDet lykkedes i sin tid all verpå denne måte også kan bidra elle?
dens gode demokrater under ledeltil å samle det norske folk
For å konsentlIere seg om se av USA å ta knekken på den
igjen. Men skal det kunne lærebøker i skolen, som barn fordervelige oppdragelse Hitlerskje må først og fremst den og ungdom Ileser med større ungdommen fikk i det rike som ble
historiske !Sannhet graves eller mindre glød, er det da knust. Og godt var nok det, for
frem igjen fra ruinene.
ikke viktigere at ungdommen nu har verden fått" en ungdom
Innenfor rammen av. et får f.eks. historien fremstil- den kan rope hurra for.
sunt nasjonalt syn er vi rede let på en objektiv måte, enn
Vi skal ikke her skrive om sex
til å gi spalteplass for inn- å krangle Dm man skal bruke og narkotika, negermusikk og ulegg fra ungdom som ønJsker bokmål eller nynorsk som un- renslighet. Alt dette skriker jo
å fremme sannhet og rett, dervisningsspro.g? Jeg tenker folk i øynene hver eneste dag. Vi
selvom det dreier seg om av- i første rekke på vår nyere skal i all enkelhet gjengi et televikende meninger både om tids histo.rie, før og efter siste gram norsk presse har bragt fra
det ene og det annet.
verdenskrig.
New York:
Fortell venner og kameraDet måtte være en viktig
«Tenåringer og husmødre brygter om FOLK OG LANI) og oppgave for histodkeI'e og pe- ger for tiden problemer for amedets ungdomsavdeling og ar- dagoger å rydde opp i dagens rikanske øl-bryggerier. Salget har
beid med på å gjøre avde- lærebøker og skrive sannhe- gått ned og bryggeriene er redde
lingen til det vi har ment ten om annen verdenskrig - for at etterkrigstidens ungdom vokmed den: et fritt forum for ikke å fI'lemsti'lle historien slik ser opp og hopper fra brus- og
partiubunden nasjonal ung- som det passer «seierherrene»
coca-stadiet til Scotch (whisky)
dom som vil tenke selv.
best.
uten å gå veien om øl.»
Vi tar gjerne mot innlegg
Siden krigens dager har læog vi vil også medvirke til rebøkene vært proppet med
at studerende ungdom på hets mot tyskerne og mot vårt Norske patrioter
henvendelse hit får bladet til- eget NS. Det er ikke grenser
av forskjellig
sendt for halv pris. Det sel- fOll' hvor brutale tyskerne var
kulør
ges ellers en rekke steder i i sitt uprovoserte angrep på
o h
l·
d
d
o
l k ende N
19 « etgof e» -.
løssal g. Var
a d resse er: FOLK det nøytra l e og f reds es
11 ad ar sanne
lO
OG LANDS UNGDOMSAV- Norge. Dette er en i høyeste a e e s?m ever pa «a ar mm
DELING, Boks 3214, Oslo 4. grad uriktig og foreTIklet k?-nne gJera det sktotre . haIn h:vI
gjort - -» -rø e l s agsma
om hin berømmelige dag i Norges
historie: 9. april 1940. Og den
venstreradikale fløy som sjokker
rundt i gamle Mot Dag-sko, for
å bruke et uttrykk av Hewins, er
naturligvis forrest på skansen under fanen til det Studentersamfundet de har erobret. På den annen
fløy deltok den evigunge Anders
Lange med stor bravur og slagferdighet. At Universitetets rektor
lånte ut Universitetsplassen til
venstreradikale demonstrasjoner er
naturligvis i stilen, at andre proDet er naturligvis i DAGBLADET vi finner denne annonsen fra fessorer protesterer på USA's vegne
ORIENTERING.
og at Ustvedtfløyen støttet opp så
godt
den kunne var også i stilen.
Det vi vil spørre om er om det er anledning til å melde seg som vitner
Heller ikke forbauset det at de
for aktoratet?
(Forts. side 6)
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KNUT SOLLID:

Berggrav Dlot Quisling
egentlig hang sammen, forsøkt å rette på den grandiose
historieforfalskning som har
sitt lærerkall og påberope seg
vært drevet her i landet siden
sin samvittighet. (Det kom til å
1945. Ti'l og med i skolens
bli første gang at samvittigheten
lærebøker serveres den grotrådte frem «offisielt»). Med en
veste løgn. I dette vårt opplapp av dette innhold dro Berlysningsatrbeide har vi fått
gersen til Kåre Norum. Og nå
god hjelp av mange såkalte
kommer det festlige: Samme natt
gode nordmenn. Disse har
avgikk 8 000 personlig adresserstort sett fått gå fri for sjikane
te brev til folkeskolens lærere
i den anledning. Men når vi
med
opplysninger om affæren
eller neutrale utlendinger har
og med appell til kollegialt samfått inn slike «fulltreffere» at
hold om den av organisasjonsde ikke har kunnet bli tiet
Her er også en som stadig er
kretser utarbeide de erklæring.»
thj el, da hatr det reist seg
på jakt
et alarmvræl, et ramaskrik,
Biskop Berggrav forteller
et forargelsens hyl, et indigDet var landbruksdirektør nasjonsbrøl som om fanden
altså her at det er han som har
O. T. Bjanes, denne heders- selv var løs, for å sitere Alf
funnet på at lærerne skulle
mann, som karakteriserte Larsen i en annen forbindelse.
bruke samvittigheten som på«retts» oppgj øret på denne
skudd i kampen mot QuisHvorfotr dette hysteri? Det
måte. Jakten har nu pågått i må ligge noe annet under her.
ling, og at overlætrer Berger22 år og fremdeles går losen Er det den dårlige samvittigsen og lærer Kåre N orum var
frisk.
hans hjelpesmenn i dette. Kan
het som banker på døren? Og
En av de ivdgste jegere ,er denne stadig stigende hets? Christopher Skald i AFTENPOSTEN er utrettelig også når det gjelder man tenke seg at en biskop
Sverre Løberg. Han synes al- Er det forbryteren som kretvil nedlate seg tiil. å bruke
å besynge den berggravske læreraksjonen
dri å bli trett av å ferdes i ser om åstedet?
menneskets fineste og helligsdrev i disse dagene med å sten- te ,gave - samvittigheten I sin bok «Front - fangenterrenget for å oppspore
H"'rr
Lø'berg mene r at VI'
c,
«Dverlevende». «Vi skal som kjempet for at sannheten skap - flukt» forteller Bergsilere papirer oppe i bispegår- som påskudd i en skitten politisk kamp! Det er så fordens stuer.»
ikke spare dem», sier han. skal komme frem (vi blir grav at det var han som starstemmende at hvis den norske
Han opptrådte fotrleden i T.V. kaldt den hårde kjerne og be- tet den store norske preste~
kirke ikke tar opp tilfellet
På side 17 står det:
også. Han hater systemer som skyldt fDr å være «nynazis- og !læreraksjon mot Quisling
«Denne dokumentasjon var gjort Berggrav til vurdering, så vil
gjør bruk av vold, kunngjorde· ter»), at vi ser med håp ftrem 0% hans stilling SDm ministerhan. Konsekvensen av dette til at den angivelige nynazis- president i Norge i 1942. På
med sikte på foreldrene, men kirken selv få store og varige
•
også på lærerne i våre skoler. Det skcvder.
syn må bli at han må hate me skal vokse seg sterk i side 14 skriver han:
Kåre
N
orum
følger Bergvar
åpenbart
at
det
var
lærerne
omtrent alle stats-systemer i Tyskland. Langt derifra! Vi
«Den 5. februar ble «ministeri landet som nå fikk største gravs parole med nidkjærhet.
verden. Norge inklusive. Her som sluttet opp om Quisling
presidentens» nye «lov» om
I den såkalte WjJlhelmsentørn.»
bruktes jo vold i en lang år- under Dkkupasjonen har ikke
trekke efter krigen og alle vet
tvungen ungdomstjeneste offentsaken som er utgitt i en bok
hvordan det fremdeles står til noe godt å vente fra den kant.
liggjort. Barn fra 9-årsalderen
I sin bok «Da kampen av rrektor Hans Lødrup under
Ikke minst ved å lese Heog oppover skulle tvangsoppdras kom», side 104 skriver Berg- titteLen «Læreraksjonens sanrundt om i verden. Hva? Er wins' bok får vi til evidens
det ikke blitt bra nu når Hitne bakgrunn», side 1O1 står
i NS-«livssyn». Da bad jeg le- grav:
dokumentert hVDrdan tyskergene om å skrive seg ut' straks.
ler og Quisling og 'atlt deres er ne motarbeidet DSS, desverre
«Gjennom prestene var det mu- et reførat fra Kåre Norums
Denne «loven» måtte vi ikke bautryddet? Ingen «nazister» endDg med en viss hjelp fra
lig også å nå lærerne, for i vitneprov for Høyesterett 20.
1948. Notrum sier her:
re protestere mot vi måtte også
,gjør bråk mere! Det var jD såkalte «g"ode nordmenn».
denne, tid søkte man sammen mars
«Da så loven om Lærersamprøve å få mobilisert foreldrene.»
likvideringen av disse to og
AU Larsen kaller sosialisog sto hverandre bi.»
bandet ble offentliggjort holdt
alt de StD for, som var krigens t er o.g 'k DmmunlS
. t er f or «ær«Da
vi
i
«Kristent
Samråd»
(se"
en et møte hvor vitnet hadde
mål, sies det. Og alle andre keiandssvikere» . Det er ikke
Og på side 116 sktriver han:
«Da kampen kom» side 101 ff.)
med seg et utkast til protest mot
skulle jD være så bra men- mindre enn grotesk at repre«Da
vi måtte begynne med kuhadde
fått
utarbeidet
tekst
til
en
'
medlemsskap
i Lærersambandet.»
nesker. Og enda er det like sentanter for disse partier,
rerer, hadde vi kurersentral. Læprotest, sendte jeg den med ku«Vitnets oppfatning på denne
galt i verden, ja, kanskje ver- disse «geværbrekkeirpartier»
rerne og legene og Universitetet
rerer til de andre biskopene og
tid var at man måtte protestere
re. Det er i:kke til å fotrstå.
som brakte oss tyskerne på
hadde vi tettest kontakt med.»
bad
om
svar
telegrafisk.»
mot lærersambandet uten hensyn
Men hva med Løberg selv, halsen og 5 års pine og plage,
til den uttalelse som var kommed hans liv og 'lære? Han at disse nu utroper seg til
På side 16 skriver han:
På side 9 i samme bok skrimet fra Sæther i Norsk Skoleblad
vil vel aldri gjøre bruk av å være de virkelig nasjonale
«Det begynte altså å bli en bun- ver han:
nr. 7 og hvor han hadde satt
vold og har vel aldri gjDrt og går foran i forfølgelsen av
ke med dokumenter nå.» «Vi
«Folk flest blir i lengden svake
Lærersambandet og Ungdomsdet? Foran meg på skrive- tidligere N.S.-medlemmetr. De
og trette av stadig om igjen å
tjenesten i forbindelse med hverbordet ligger det en liste over mener seg ovenikjøpet å ha
skulle
si
bare
nei
og
atter
nei».
andre» (Se også FRITT FOLK
stDrtingsmenn som i 1948 noe å kreve av oss, noe t i l - I '
o
«Lærerne hadde innhold nok til
9. februar 1942).
stemte mot opphevelse av 10- gode en innbilt rett til hevn.
De stIner s!aken pa ho~et.
et ja - de kunne stille seg på
(Forts. side 7)
ven om dødsstraff. På listen
'
Sannheten er at det er disse
ser jeg Løbergs navn. Efter
folk som burde føle behov for
at makthaverne hadde henå få tilgivelse for den ulykke
rettet folk, så å si på løpende
de bragte Dver folk og land.
bånd, i tre år, vine altså LøDet er disse som nu snairt
berg at den blodige geskjeft
burde qekvemme seg til å be
skulle fortsettes! Det er ikke
om tilgivelse for at de har
'rart at han nu på sine aldrenstraffet og plaget oss nu i
de dager får vanskeligheter
22 år.
med søvnen, i de stille natteJeg må tilslutt minnes hva
timer, ved å lese Hewins bok.
redaktør Aadahl skriver i sin
I T. V. ble også noen ungbok «Skumring over Makreldommer gitt anledning til å
bekken»:
uttale seg om forholdene un«Men 5 åtr efter kunne man
der Dg efter krigen. En av
konstatere at det samme parti
dem bek'laget seg Dver at hissom besørget undergangen
torien bare ble fremstilt fira
reiste seg i askehaugen, dette
en side. Han kalte det ensidig
parti som moralsk og saklig
heltedyrkelse.
var slått til jorden, at det Lærere i arbeide på Kirkenes. Dette ,er gartnergjengen. De ser igrun-•
Vi «landssvikere» har, efter
freidig reiste seg igjen på
nen ikke ut til å ha det så aller verst - iallfall fra vårt synspunkt
fattig leilighet, forsøkt å orisine egne ruiner».
som har måttet gjennomgå adskillig verre ting
Knut Sollid
entere folk om hvordan alt Sammen med «nazltlenae nr. 1»
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Et 25-års minne
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SIDE I

For l,IulrdoDlDlell
egen justis fra efterkirigstiden.
På det Udspunkt var det
intet studenterblad, eller noen andre tidsskrifter for den
del, som tok til motmæle og
fm'søkte å rettferdiggjøre tiltaltes handlinger. Da ble
dødsdommer avsagt en gros,
både i Tyskland og Norge.
Sitat fra artiklen: «Alle
dommerne har på forhånd
gitt uttrykk for at de vi'! komme sammen for «å dømme
amerikanerne». Va'r det noe
annet som var hensikten i
N iirnberg? Men der kunne
på talemyndigheten ~ verksette
dommen, hvilket ikke er tilfelle d. planlagte sak. Dette
er et vesentlig aber.
Vår eHers så rettsbevisste
ungdom, som ynder å blande
seg opp i sakelr som ikke vedkommer dem, kunne heller
konsentrere sin iver om de
ugjerninger som ble begått i
ættferdighetens navn i sitt
eget 'land. Da i første rekke
det såkalte «rettsoppgjøret» i
1945.
H vO'r lenge skal vårt folk
bære denne skamplett? En revisjon må komme hvis ikke
hele vårt rettsvesen skal ha
overlevet seg selv!
d.

for god fisk og jattet med
flertallet.
Denne slagside kari nå trettes ~)å ved den norske u~gaven
av Ralph Hewins' store verk
«Quisling - profet uten ære».
Kanskj e kan hele det norske
folk etterhvert få øynene opp
for den store urett som ble
begått mot en av nasjonens
største sønner og den bevegelse hail :ledet i onde og
gode dagelr.
Han, hvis store oppgave det
ble å overta konkursboet efter
rømlingene som hadde styrt
landet ut i den største ulykke
et folk kan vederfares. Han,
som påtok seg å redde det
som reddes kunne da vi var i
største fare. Han, som ville
redde sitt folk, gi det størst
mulig frihet under åket og
oppnå de størst mulige fordeler for sitt folk. Han, som
vil'le være en reddende engel
i farens stund, ble bakvasket
på det groveste og til slutt
drept for sin fedrelandskjærlighet.

IHjelpen til Terboven(Forts. fra side 2)

mere og 2 høyere offiserer,
og Reichskommissar Terboven ble bedt om å redegjøre
for sine handlinger i forbindelse med våpensmuglingen
ved Majavatn.
Med tysk grundighet ble
Majavatndramaet rullet opp i
detaljer, og i et to dagers
rettsmøte ble det kjempet
hå'I'dt i angrep og forsvar.
Terboven måtte tåle den tortur at den skarpeste og vektigste anklage kom fra en
av hans egne undergivne i
Gestapo.
Dommen som falt var enstemmig i alle hovedpunkter
og helt knusende for Terboven. I k'Orthet kan den sammenfattes tm den skarpeste
fordø~melse av gisselskytingen og likeså avsettelsen av
de mange sivile personer fra
sine stillinger i Trondheim.
Fordømmelsen av standretten
var også enstemmig, men der
tok 2 det forbehold at standrett mot de tre hdvedpersoneI' i våpensmuglingen var
tilstedelig, men ikke for dem
som fotr betaling var leiet ti!l
arbeidet eller var kommandert til det. Konkilusjonen i
dommen var, at Terboven
hadde svertet Tysklands ære
'Og skadet rikets interesser,
sædig det gode forhold som
det var ønskelig å ha med
Norge.
.
Bare de blodige sluttkamper om Stalingrad og den
hektiske situasjon det skapte akkurat i 'disse dager reddet Terboven fra en øyeblikkeilig hål'dere dom i Berlin.
Krigslykken som vendte seg
ga ham en tidsfirist, og så kom
hjelpen fra gode nordmenn
atter til unnsetning. Sammenhengen var denne:
Ved bøndenes energiske
innsats sammen med en god
åring og en fornuftig rasjonering var Norge i 1942 praktisk taLt selvberget med mat.
Men krigen fortsatte ute i
verden og det kunne bli vanskelig å skaffe mat i tiden
fremover. Det var den norske
jord å lite på, men bøndene
klaget over lite arbeidshjelp
på gårdene fordi så mange
foretrakk godt betalt arbeide
hos tyskerne.

O

(Forts. fra side 4.)

høyst patriotiske motdemonstranter viste sin norskdom ved 11. svinge
amerikanske flagg. Begrepene har
jo vært noe forvirret siden verdenskrigens dager. De gamle helteveteraner utga under ordrik ledelse
av AFTENPOSTENs helteeposdikter Christophersen sin ærbødige
hyldest for Rooseveltbautaen p1l.
Skansen. Norskdommen overvelder
en!
Ellers m1l. jo en norsk ungdom
av idag som ikke har f1l.tt riktig
tak p1l. de subtile definisjoner av
norskdom og patriotisme bli noe i
villrede n1l.r:
De venstreradikale hevder at sørvietnameserne er 11. oppfatte som
«quislinger» og amerikanerne som
tyskere.
Høyrepatriotene hevder at Vietkong er å oppfatte som «quislingen> og nordvietnameserne som
tyskere.
Kan hele verden ha utviklet seg
til 11. bli «quislinger»?
Jeg har ikke meget tilovers for
amerikansk terrorbombing, men
skulle det ikke være verre ting enn
det som skjer idag en burde demonstrere mot og kreve straff for?
Hva med utraderingen av tysk
sivilbefolkning, bl. a. i Dresden
utført av amerikanere sammen med
britene?
Hva med den eneste bruk som
hittil er gjort av atombomber i denne onde verden: amerikanernes angrep på det Japan som i realiteten
alt hadde kapitulert (for å f1l. prøvet bomben p1l. «Untermenschen»?)
Her burde Heradstveitene b1l.de
i og utenfor Studentersamfundet
ha rikelig stoff til demonstrasjoner fremover, og da sammen med
alle heltedyrkerne på den annen
fløy.
E.N.
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Det er mitt inderligste
ønske at flest mulig leser
denne bok og gjør sitt til for
at urettferdighetene kan bli
gjort gode igjen så langt det
lar seg gjøre.
Foran nevnte bok sku!lle
være obligatotrisk lesning i alle høyere skoler, slik at ungQuisling - prolet dommen kunne få et objektivt syn på kanskje det møruten wre
keste avsnitt i vår historie.
hIl verdens vanskeligheter
H.M.P.
ble mobilisert fra myndighetenes og pressens side for om
mulig å hindre at den i titlen
Gymnasiast
nevnte bok kom i norsk overskriver i
settelse. Men, heldigvis lykArbeiderbladet
kedes det ikke, til stor forargelse for alle dem som derOm «Helter og profeter
med kom i et mindre flatteElterliflning av Niirn- rende lys _ og det var manuten ære»
bergdomstolen med I geo
I
ARBEIDERBLADETs
tidl. SS-OberscharÆre være -forlaget Store spalte «Meninger om mangt»
liihrer som dommer Bjørn og ane dem som hjalp henter vi dette innlegg, som
Slik lydelr en overskrift på til med å utgi denne doku- vi håper er uttrykk for våkførste side av MINERVA nr. 5 mentariske bok på norsk, slik nende forståelse hos riktig
1967, organ for Den Konser- at den ble tilgjengelig også mange unge idag:
vative Studenterforening
for folk uten spesielle sprog- hOR -rligdo
Oslo.
kunnskaper.
Norge - det er et heltenes land!
ArNklen behandler den
D t h
t t't
l
Et blikk i bøker, blad og aviser
e ar vær u gl t en ang forteller oss dette. Jeg tenker på
planlagte krigsforbryt'erpro- rekke bøker og skrifter om alle nordmenn som opptrådte p1l.
sess mot i første rekke presi- mannen hvis navn har blitt et en fornuftig måte under krigen.
dent Johnson og andre leden- internasjonalt begrep, men De som reddet oss fra «nazide amerikanere for krigførin- felles for aNe er den ensidig- helvetet». Alle som rømte til Enggen i Vietnam. Denne retter- het i fremstillingen som har land og sendte modige ordre til
gang er pl'anlagt av herrene preget dem. Forfatterne har tapre nordmenn hjemme. De som
Russell og Sartre, sistnevnte forsøkt efter beste evne å ble hyllet som landets redningserklært kommunl·st.
sverte denne
mann
sa' godt menn - og som hjalp oss ut av de
,
'
.
La meg med det samme de kunne,' for å dekke over «harde» førti1l.ra.
gjøre oppmerksom på at jeg egne feil og misgjerninger, og
Slik Hr vi presentert den 2. verlangt fra er enig med nevnte for å skape en glorie om seg denskrig. De som kjempet p1l. «gal»
filosofer i deres fremgangs- selv.
side er fortsatt utstøtt av sammåte i dette til:llelle. Denne
Det har ikke vært sa'rlig funnet, brennmerket og hatet.
domstol er jo like inhabil og vanskelig å gjennomskue dis- Hvorfor? Fordi demokratiet er slik.
ukompetent til å dømme sine se hh::torieforfalskere for folk «Flertallet» bestemmer hva alle
politiske motstandere som de- med innsikt og evne til objek- skal tro og mene - den som ikke
res forbilde i Niirnberg i 1945. tiv vurdering, men dessverre følger ordre blir ogs1l. utstøtt og
På den annen side kan man er denne gruppe i desidert foraktet. De som var med i krigen,
være Så. or;dskapsfull ~t ~an mindretaN i dette tilfelle., so~ «helten~, bestemmer selvfølønsker se~erherrene l SIste Storparten av Norges befolk- gehg hva VI unge skal mene og
krig \'leI bekomme med sin ning har tatt åpenlyse løgner tro om disse tingene. Og mange

I

For å avhjelpe dette og best
mulig sikre matforsyningen
tiU, folket 'Og vedhogsten for
å &k'affe brensel til folket i
byene, kom Quislingregjeringen i februar med loven om
arbeidstjeneste. Ungdommen
skulle organiseres til noen
måneders a'rbeide for landets
selvberging.
Dette kom helt påtvert for
de engelske agenter i Norge
som hadde pålegg om å lage
kaos i landet og på alle vis
skade og ødelegge matforsyningen og selvbergingen for
folket slik at det ble hunger,
elend1ghetog uro.
Dermed sattes igang en
voldsom agitasjon mot arbeidstjenesten gjennom Iryktesentralene og ellers. Det ble
fortalt at det var en tvangsutskrivning av norsk ungdom
til nazifisering 'Og tysk krigsinnsats, og det var ingen ende på de redsler propagandaen utma!lte. Folket måtte
bare sabotere arbeidstjenesten på alle vis, nekte eller
aller helst rømme, og de som
støttet den skulle huskes.
Løgnpropagandaen
kom
som en gave fra oven for
Terboven. Fra første stund
forsømte han ingen anledning
til å la folket tro at arbeids'tjenesten va'r et tysk påbud
og pustet dermed stadig til
hetsen mot Quisling.
Det manglet heller ikke på
provokatører og opportunister med NS merke som med
sine meritter spilte gode kort
i hendene på Terboven og
hans hjelpere.

Dessuten fantes det både
entreprenører, fabrikkeiere,
handlende, skogeiere, bønder
og fiskere som mislikte at de
ble bremse,t av norske mynd~gheter i sine ivrige tjenester og leveranser til tyskerne.
Det var tapt fortjeneste for
dem når norsk lov måtte følges og norske interesser tilgodesees. Her gj aldt det bare
om å tjene penger, intet annet. Hvem viJlle miste den
gode fortjeneste tyskerne ga?
Den stigende hets i Norge
sammen med de alvotrlige tilbakeslag på fronten medførte
at Terboven kunne melde om
uro og fare og fikk fortsette
som Reichskommissar inntil
unge følger dessverre de voksne videre for å skaffe ro i Norge
dette.
da han best kjente forholdeDe hater «forræderne» - og I ne. Han hadde atter seitret
<~forræderne~ skal hates til evi~ men holdt seg av forståelig~
tId. l!usk na, kommen~e 17. mal grunner mest mulig tilbake- grat noen t1l.rer for vare lev~nde trukket og ubemerket en tid
<:helter» og hat alle s?m st~ pa gal fremover. Men han kom igjen.
SIde ~nder okkupa~Jon:n. Glem
Universitetet hadde i lang
at ogsa de had~e sme Idealer, at tid vært en torn i øyet på
ogs1l. de trodde ~a noe. .
ham, og gang på gang hadde
De var slet~ I~ke sltke menn es- han forsøkt å ramme det med
ker som en bhr mnprentet p1l. sko- atrrestasjoner og på annen
len. De var nesten alle profeter måte, men stadig blitt bremuten ære.
set elu'er hindret i dette av
ARVID TØNNESEN,
Quislingregjeringen og særgymnasiast
ligav minister Skancke.
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Berggrav mot Quisling
(Forts. fra side 5.)

LeseIren kan nu selv sammenligne
protesten
med
landslederens uttalelse og
Berggravs råd om å påberope
seg sin samvittighet og sitt
lærerkall.
Læreraksjonen fremstilles
idag i skrift, tale og Fjernsyn som en spontan bevegelse ireist av ulykkelige lærere
som landslederen i Norges
Lærersamband hadde villet
Berggrav hadde altså be- tvinge til å undervise i selve
stemt at det skulle protesteres djevlens egen o organisasj?n,
. g sre'tt mot
. l'mgs'lov,g'lvnm
mo t Q UlS
h t lærernes sare samvlttlgog hans lover. Og Norum eB· erggrav b e k'Jenner lml
" dmente at d et sk u Il e prot es t e- l t'd
l
tIk'
<res mot Quislings aov om Nor- er l t s~ vt a hære~a sJonen
ges Lærersamband selv om var.s ar e av 'am 1 e~ ~er'kk h dd
t sonhg kamp mot QUlslmg.
l d l d
an seeren l 'e a, e bU - Dette visste vi fra før, men
talt seg. Berggrav hadde e-..J t
tlt· d
dt o
d
stemt at protestantene skulle UJe er a; l g?, . nar ve. nI
o
'tt l
k 11 g kommende bekjenner og tll«~l e seg pa Sl . ærer ~
står
paberope seg sm 'samvlthgL'an dsl e derens u tta l else var
.
het» og Norums formular
hl
It
o
B
a sao e tOk
pas l idd f or BAl
drggrav,
protest er b YP'ge t oa erg- tIdd . d
kl' k
gravs råd.
e .' e '. l en psy' o Ogl~ ~
og et mIddel tll a
J eg Sl't erer pro t'es t ens or d - kngførmg
'.
l kk eIge
l'
l ærere
., mn
.
il y
t d b ok tvmge
,ly d e ft er H opre k sas
.
.
'B
l .
F o L
t . cl
. d 33 l stnden som erggravs ele«ra ærars Tl en», Sl e
: soldater.
Jeg siterer i denne forbindelse Sæthers uttalelse:
«Vi er ikke lenger bare en
samling enkeltmennesker, men
ledd i et større fellesskap. Vi
ser det samme når det gjelder
for eksempel ungdomsorganisasjonen NSUF, som lærerne forøvrig kommer til å stå i meget
nær kontakt med.»
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Jeg oppfatter da spørsmålet derhen at man skulle fått offisiell
godkjennelse fra den norske regjering.

ikke hadde mestret oppgaven,
og. hele Norge hadde blitt en
eneste heksegryte med mord
og terr()lr over alt.
Tyskerne hadde han iallHvordan kunne så Berg- fall ikke blitt kvitt. Berggrav sette igang læreraksjo- gravs private krig var en unen når han ikke hadde Lon"; fattellig ansvarsløshet og kan
donregjeringens støtte?
bare forstås på bakgrunn av
Han hadde støtte hos den at Ben"~rav selv hadde ekstyske hærmakt og hos Ab- ponert seg altfor sterkt overwehrs sjef, admi'ral Canaris. for
okkupasjonsmakten i
Jeg siterer fra Berggravs før 11940. Dengang hadde regjenevnte bok, side 87:
ringen Nygaardsvold tatt avstand fra ham. I forordet til
«Min før omtalte kontakt i «Da kampen kom» sk'river
Falkenhorst stab, oberstløytnant Berggrav:
Th. Steltzer, hadde i mars, da
«Fra den nyopprettede norske
jeg ventet fengsling hver dag,
avdeling i London radio løp ansagt meg at han hadde avtalt
klagene og mistanken som ild
med grev v. Moltke (tjenestei tørt gress. Det var ikke bare
gjorde i admiral Canaris' AbKohts tale den 5. mai 1940.
wehrstab i Berlin) at den dag
Det forekom også ellers hipp
jeg ble arrestert s~ulle von Moltke få et kode-telegram fra
(f. eks. den 30. april: «Fra
norske regjeringskretser erfares
Steltzer (<<Transporten avgått»),
at tyskerne i Oslo gjennom bissom betydde at jeg var fengslet.
kop Berggrav forsøker å påvirke
Da skulle von Moltke bruke alle
Kong Haakon til å oppgi motsine kanaler i Berlin.»
standen». Eller 8. mai: «Når det
gjelder politisk renkespill kan
Berggrav fortener så videbiskop B. være den rette til å utre hvordan Abwell'r påvirket
tale seg», og lignende). Men
Himmler og Terboven slik at
dypest - her og i utlandet Quisling ble desavuert og
virket Kohts tale.»
Berggrav fikk Terboven til å
falle Quisling i ryggen. Sin
l disse dager holder presse
viten meddelte sikkert Berggrav videre til læ1rerstridens og Fjernsyn minnefest over
ledere. Disse har vært like lærernes spontane reaksjon
trygge på at de aldri viUe bli på at Norges Lærersamband
«skutt», som Berggrav selv, ville tvinge lærerne til å unfor i Lærerorganisasjonens dervise efter NSUF's retgodkjente sk~ift «Kirkenes- ningslinjer. Publikum kjenferden» står det:
ner ikke disse retningslinjer.
Men at det var noe fryktelig,
«En,nå da dette foregikk, var forferdelig som skulle skj e
parolen at en skulle rette seg med den norske ungdommen
etter de tyske forordningene, tro~ alle. At det bare var bismen sabotere Quislingregjerin- kop Berg1grav som ville rengens påbud». (Side 87.)
vaske seg, vil først fremtiden
vise.
Berggrav hadde meget goDet hører med her å forde kontakter ikke bare innen- telle lat læreraksjonen ikke
for Abwehr, men også innen- fikk noen støte i London. N orfor det tyske sikkerhetspoliti. ges Læ'rersamband trakk konI sin bok «Da kampen kom», tingenten i Østfold, Oppland
side 166 o. flg., forteller Berg- og Hedmark fylker. London
grav hvordan han ganske fritt ga det råd at lærerne skulle
og ugenert kunne sitte sam- beta'le, og kvittere «a konto».
men med Himmler og Ter- Og lærerne betalte.
boven og snakke nedsettende
N år kontingenten ikke ble
om Quisling, og endog gi tyskerne gode råd på Quislings innkrevdt i alle fylker, så
bekostning. Berggrav talte kom det av at Reichskommissar Terboven nektet Læirertyskernes sak og Sla bl. a.:
sambandet å trekke kontin«Jeg vet meget vel at ledende gent.
O.K.
tyske kretser her i landet har
innsett hvor ille det er for Tyskland å la Quisling komme til
~~~~~~~~~~~~~~~
makten.»

O
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linger nåtr tyskerne om ikke
lenge tapte krigen.
Efter at protestene var
kommet inn, bad landslederen
alle ove'rlærere i Oslo om å
møte på landslederens kontor
til en konferanse (24. feb.).
Mle overlærere møtte unntatt Berggravs venn, den før
nevnte overlærer Bergersen.
De fremmøtte ga overfor
landslederen åpent uttrykk
for at de trodde ham når han
forsiktr'et at Lærersambandet
var en fagorganisasjon som
ikke hadde adgang Ul å pålegge lærerne noen undervisningsplikter i det hele tatt,
Hke lite som noen annen fagorganisasjon kan gi retningslinjer for sine medlemmers
arbeide i de forskjellige bedrifter. Men overlærerne turde allikevel ikke trekke protestene tilbake. Bare en gjorde det. Men så snart han kom
hjem, ringte han og nedla
p~otest på nytt. «Av hensyn
til kollegene var han nødt til
det», sa han.
Det gikk rykter om at lærerne ikke fikk lov til å legge sin egen protest i postkassen, men Hansen måtte ta
Olsens, og Olsen måtte ta Nilsens osv.
l Wilhelmsen-saken forekommer føl,gende repliikkveksel mellom Forsvareren og
overlærer Haug:
Forsvareren: Si meg, hvis man
fikk greie på at en ikke sendte
inn eller for øvrig ikke leverte
inn noen erklæring, ble ikke
vedkommende søkt talt til rette
da?
Haug: Ja, det ble det nok.

eller velsignelse på foretagenet? ministerpresident og muliHaug: Nei, det hadde man ikke. gens satt inn en annen som
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«Jeg finner ikke å kunne medNeppe 1 pst. av dem som
virke til en oppdragelse av Nor- prote~ter~e mot NSU~ kj~r:te
ges ungdom efter de linjer som ?rgamsasJ.onens ret.nmgslmer satt opp for NSUF's ung_IJelr. IN~sJonal Samlmgs pr.odomstjeneste, da dette strider gram star det ~nde~ avsmtmot min samvittighet. Da et tet «Sk?le og andshv», pkt.
medlemsskap' i Norges Lærer- 22: «.Knstendommens grun.nsamband etter landslederens utta-. verdIer vernes.» En av kns_ '--'lelse(jra:- påleggei·'meg'foi- endomm~'S'-'- grmmverdter
pliktelser til å medvirke til en var den ktnstne moral. NSUF
slik oppdragelse, og det dess- oppdro en .mora}sk ungdom.
uten stiller andre krav som stri- Man lærte lkke a lese pornoder mot mine tilsettingsvilkår, ~rafi, eller bruke narkotika
finner jeg å burde meddele at I NSUF ..
jeg ikke kan betraktes som mea- : I § 1 l lo':,en om ungdomslem av Norges Lærersamband.» tjenesten star det:
Men seinhøstes 1943 kom
den anledning han ønsket.
Hjemmefrontkaren Brun og
hans gjeng bestemte seg for
å gjøre det storve'rk å brenne
Universitetet, og satte med
det formål ild på Aulaen.
Brannen ble heLdigvis slokket
i tide, men Terboven grep
øyeblikkelig
anledningen,
stengte Universitetet og arresterte 1250 studenter. Dem
ville han sende til østJronten og sette inn i kampen
mot pa1rtisanene, og sikret seg
støtte for denne plran i Berlin.
Skancke og Adolf Hoel tok
øyeblikkelig affære for å hindre dette, protesterte skarpt
og mobiliserte all den hjelp
de kunne få av formående
tyskere både i Norge og Tyskland, og greidde til slutt etter
en nesten overmenneskellig
kamp å stanse Terbovens planer. Halvparteri av studentene måtte settes på kifot,
og resten ble sendt til en egen
leir i Tyskland hvor de endog delvis kunne fortsette sine studier.
Terboven var attelr slått og
var rasende, men kom enda
en gang igjen.

x.

«Enhver norsk gutt og jente
skal for sin nasjonale oppdragelses skyld og for å tjene sitt
folk og fedreland tjenestegjøre
i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking.»

I byene hvor innpiskerne
hadde kontroll over lærerne,
sendte de aller f,leste inn protest. På landet, hvor kontrollen var dårlige~e, sendte meget få inn protest. Av 12000
lærere sendte 7 000 inn proNSUF's retningslinjer var test og 5000 lot være.
altså: 1. Den ktristne moral.
Jeg tror at man trygt kan
2. Den nasjonale tanke.
si at hadde biskop Berggrav
I gamle dager het det at: ikke tatt ansvaret fO'r protes1. Biblen (den kristne moral) tene og gitt ordre, så hadde
og 2. Grunnloven (den nasjo- det ingen protester blitt. Innale tanke) var det norske I gen 'annen hadde villet ta
kop Berggrav parole om å på seg et så stort ansvar, og
folks øyes1Jener. l 1942 ga bis- bringe så mange mennesker
rive disse øyestener ut.
inn i lidelse og tildeIls ulykke
Det skal sies til lærernes uten annen hensikt enn å
ros at de ikke ,frivillig fulgte ramme Quisling personlig.
Berggravs ordre.
Regjeringen Nygaardsvold
Overlærer 'Eide, som var gjolrde det iallfall ikke. Jeg
Norges Lærelrlags formann, siterer fm Wilhelmsen-saken:
var ikike med på det. (Se Eides
Forsvareren: Hvilket mandat
pollitiforklaring i saken mot
hadde de som sendte ut denne
Lærersambandets Landsleder.
formularen på den tid? Hva
Domsarkivet). Den høyere
bygget de på? Hvilken hjemmel,
skoLes tillitsmann, ,rektor
hvilken adkomst hadde de til
Lødrup va1r ikke med på det
makten, for å si det på den må(Se hans bok). Den overveiente?
de del av lærerne var mot det.
Haug: En hjemmel kan jeg ikke
Et betydeHg antall lærere
akkurat si at man hadde i den
gikk opp på landslederens
forstand som man oppfattet en
kontor og fortalte at de var
hjemmel da.
nødt tit å protestere fotrdi de
Forsvareren: Heller ikke hadde
var truet med å bli dømt for
man noen offisiell godkjennelse
landssvik og miste sine stil-
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Månadsbladet
~
FRIHUG
~
~ Frisinna tidtrøyt- og opp: lysningsblad. Fritt ordskifte
~ om NS, rettsoppgJ'eret m.m.
Hvilke motiver kunne så ~~ Fylgjetongar om' HunzafolBerggrav ha for å støtte seg ~ ket, Jack London (ill.), sjøpå Abwehr og det tyske sik- : romanar m.m. Arspris kr.
kerhetspoliti og tvinge læ~er ~ 25,-.
ne inn i en krig mot Quis- ~
Postgiro for bladp. 80 821.
ling? Det eneste han kunne sUtgjevar: Erling Seim, Kinn
ha oppnådd med krigen var
å få fjernet Quisling som
På side 178 forklarer BeI1ggrav at Himmletr sa til ham:
«Kan De ikke fremtidig orientere der Reichskommissar
og h<Ylde ham cl jour?»
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(F,m. f,. ,id, 4)
Før vi endelig utpå morge- !
= __ ...
>, ....... - ......
- ••••••••. • ;;
egen mesterkokk, Aram, fikk nen forlot spisesalen delte
beskjed om å tilberede den kompan~sjefen Frantz ut en
nasjonalrett armenierne ved I pakke til hver av oss. D.en JOHAN FALKBERGET DØD nere med tre biler med til- SLO IKKE AN!
denne anledning setter mest! inneholdt kaker, n.øtter, SJOMed Johan Falkberget er hørende campingvogn ble anKjempefilmen «Sound of
pris på. Imens var vi opptatt Ikolade, frukt ved sIden a":, en vel den siste virkelige dikter i modet om å dra videre fra Music», musicalen om Trappmed å fikse på våre slitte I flaske champagne, og. nyttars- god, gammel betydni~g ?o~te campingplassen Granholmen familien og dens flukt fm
ldær og alle var vi i godt gaven var soelvfølgehg uhy:-e og det norske folk star Igjen utenfor byen. Det heter i Østerrike efter Anschluss, har
humør i anledning festlighe- populær. Sa b~e da endelIg i kulturbolsjevismens ørken. tele 01r:ammet at «Det er så som kjent slått alle rekorder
tene som skulle komme. Vi den vellykkede og morsom;ne RiJktignok tutet også Falk- vidt Sandefjords Blad vet ik- i Norge. Det skyldes vel ikke
begynte med å gå rundt det nyttår~fest avsluttet, o~ ba~e berget med ulvene da krigens ke påvist at sigøynerne hadde bare hetsen og usannheten om
obligatoriske nyttårstreet - armeme~e og tyskere g~kk. tIl: utfall var gitt og efter at den gjort noe kriminelt under sitt det tysk-«okkuperte» Øsdet tidligere juletre, som V:lr fredse hjem - hver. til SItt l var avgjort. Men det har jo kortvarige Gr.anholmen-opp- terrike, men også musi~ken,
blitt stående på sin plass med stille tanker .om de ~Jæ~e som så mange, mange gjort i dette hold.» Det tør derfor kanskje som nok appetllerer hl de
all sin pynt. Og vi sang de ennu. satt hjemme l ha? om land presset av tidsånden. Vi ha vært andre å!rsaker tE «ra- mange sultefore de i Norge. ~
kjente nyttårssanger, som at kngen skulle ta slutt mnen har imidlertid også et annet sediskrimineringen» i San- Vest-Tyskland som er sa
satte oss i godt humør.
årets utgang.
minne om Johan Falkberget defjorddistriktet.
Kanskj~ grundig omskole'rt hadde det
En av de tyske offiserer
fra dengang i de første okku- den naboene i Grønnegate 1 amerikanske filmselskap regholdt en nyttårstale. Og påpasjonså!r da han også Oslo kunne berette om fra net med stor forretning, men
ny kom de trekkende med er;
som så mange, mange andre oppholdet der?
,har isteden opplevet at det
diger radio forat vi sk1,1~le fa
_ ennu ikke hadde oppdaget
under den offisielle fasaden i
høre nyttårsgudstjenesten :f1ra
(Forts. fra side 2)
at den avsluttede krig likeTyskland dog lever adskillig
vår
gregoriansk-armenske Det ville hverken ha blitt en- vel fortsatte. NORSK ARanstendighet. Filmen gikk så
kirke i Paris efter at vi had- gelsk eller tysk okkupasjon. BEIDSLIV, som var en stor NAR VI SNAKKER OM
rasedisktriminering,
så
vil
vi
dårlig der at selskapet nu har
de samlet oss i et av skolens HeVler ikke en forskremt ukeavis LO utga fra 1942 av
klasserum.
norsk hønseflokk flaksende til og som hadde samme redak- ellers påtale VG-s sådanne. måttet trekke den tilbake fra
Så sto bevertningen for tur. alle kanter!
tør som FOLK OG LAND, Det er en neger bladet be- det vesttyske marked.
Og alle strømmet vi oppNår skal det fremstå histo- bragte i sitt første nummer skriver slik: «Drivende våt
rømte inn i den festlig pyn- rikelre her i Norge som objek- en hyldest til Johan Falk- av svette, men hele kroppen
tede provisoriske spisesal med tivt og uhildet (som en histo- berget og skrev bl. a. at «Vi vibrerende i en huggende
efter vår mening rikt dekket riker må!) gransker det veldi- hadde helst sett at denne rytme» som i bladet~iSl~r~- RESULTAT AV
bord. Med god appetitt drakk ge materiale som foreligger nasjonale sodalist hadde minerelr de hvite ved a Sl hl UTVIKLINGSHJELPEN
Ghana har som kjent gjenvi brus og endel vin, til ny tel- fra hine år? Man raser mot skr~vet en roman for Norsk bladet at «ingen hvite artissen av utsøkt hønsesuppe og pioneren Ralph Hewins. Ennu Arbeidsliv. Vi får håpe han ter kan synge ekte 'Thytm and nom alle år hørt til hovedovnstekt kylling med grønn- ha'T jeg til gode å lese eller gjør det en dag. For tiden blues (fint og engelsk ska'l kundene i utviklingshjelpen
saker og forskjeHige salater, høre en saklig imøtegåelse av kan han det ikke, da hans det være!). Ing~n hvit.e san- og sto iallfall tidligere også
som mestelrkokken Aram hans anførsler. Hvodor dette helbred ikke tillater det.» gere er pa topp l USA l dag.» alle norske venstreradikaIes
hadde tilberedt på armensk uldneo utenomsr;akk, hvorf?r Bladet tilføyet: «Vi har imid- Og de~ tr~r vi så gjerne. Me.n hjerter nær fordi det vær· så
vis, noe som smakte godt for unn~ar man ~a omhyggehg lertid ikke villet sende ut det- kanskje VI skal vær~ glad 11- åpenbart rødt. Blant anr;et
våre nu tilvendte krigsmaver. saklIghet? Skjeldsord, ~er- te blad som er et organ for kevel over at de hVIte over- opptrådte representanter ror
Skomakeren vår, Sjåra Da- s~mligheter istedetfor bevlse- Norsk Arbeidsliv uten å ta later negermusikken til neg- Nkrumah _ den styrtede diktatolr _ i Studentersamfundet
nielsen, opptrådte igjen og hge~rgumentelr. -:- lukter! med noen linjelr av Falkber- rene selv?
tygget i seg barberblad og Lavmalet av subjektiv usake- get som gir en prøve på ikke
i Oslo. Nu har en gjort opp
slukte l. yspæreir med den bes-!lighet er ve[ nåd~ med Alf bare mesterens kunst, men «EN GENERASJON EFTER» regnskapet efter Nkrumah og
te appetitt. Vår appetitt på Larsen~ «Brev til en NS- også på hans rent menneske- heter en gråtkvalt leder i dermed også for utviklingsstekt kylling lot ikke til il venn» l Farmand?
.
Iige forståelse.» Og så bragt,e AFTENPOSTEN. Og så får hjelpen til Ghana. Han hadde
være stort større en DanielAlf Larsen hevder - tIlsy- bladet fortellingen «Til odel nettopp dette blad med den samlet seg en formue på 42
sens forslukenhet på skarpere nelatende i ~lvo~ - at ~an og og eie.» Det var en liten for- tvilsomme «nasjonale hO'ld- millioner kroner og dessuten
saker enn dem vi el!lers var andre gode Jøssmger VIlle ha historie til dette. Bladets re- ning» fra dengang seg til å overført 588 000 k'roner til kovant til. Humøret kom straks foretrukket et rent tys~ stv're daksjonssekretæ'r, Albin Ei- skrive følgende: «En skam- ne og barn. Videre har han
på topp.
istedenfo~ et. NS-stvre .1 Nor- nes, var en gammel venn av mens dag fordi den så brutalt vært uhyre rundhåndet overMen feststemningen nådde ,geo Det VII Sl at han VIlle ha Falkberget og vi var blitt avslørte vår naivitet og vår for sine hjelpere og tilhengeførst sitt høydepunkt da all foretrukket at ~orge delt; enige om at han skulle prøve uforberedthet, og en ærens re, bl. a. antagelig taleren f'ra
vin og alt ølet som hadde stått Polens skjebne ls~edenfor ~ å få Fa'lkberget til å skrive dag fordi vi tross alt ikke dengang i Studentersamfunpå bordet var et minne i tom- være et l~nd ~VI.S s~mpatI noe for det nye blad .. Eines kapitulerte, men tok ODP en det. Alt sammen er nu beme flasker, og alle og enhv~r tyskerne hapet a vmne> f. skrev til dik~eren og flkk ~t I kamp som vi var bitterlig klar slaglagt av de nye makth~ve
med ett fikk en ubehendlg
- In~en var ta~knemhg O'r meget vennlIg og hyggelIg over ville være håpløs.» Den re. Det blir spennende a se
lyst til en svingom. Vi stilte den hJe~p de flkk av NS- svar. Falkberget skulle gjer- aftenpostske æren var det nok hva de vil bruke pengene til.
--0-oss opp i en stor ring og tok folk, sknver Alf Larsen, «al- ne ha skrevet noe for bladet, ikke så rart med og heHe'r
til med ringdansen, mens et le» hatet o~s.
men sliJk situasjonen lå an ikke med kampen som bladet
kor sang til og markerte ryt~'avel. VI har be~alt den fryktet han for at reaksjonen førte. Men så har det til gjenmen ved k!lapping i hendene. pns hatet kostet. VI betaler i Sverige kunne bli at han ik- gjeld kjempet tanDert _ om
OG
Da vi så vekslet med den den fremdeles. o
.
ke fikk den Nobelpris han enn kanskje nokså æreløst _
humoristiske dans:' K'ltakk.
«~~re .forsøkt~ a frem~nve håpet på. Men han hadde in- efterpå.
Kierschowsl1t. 5. Odo 4
brøt utålmodigheten løs hos nazlflsermgen av det norske tet imot at bladet trykket en
Telefon 37 76 96
Boks 3214 - ~ene
de omstående tyskere, som folk ved tvang,» hevdes~e~. av hans tidligere fortellinger.
med adskillig øl- og vininspiI;Iva ~estod denne «nazlfl- Og det gjorde vi da.
Ekspedisjonstid: Tirsdag til
NY RUNDGANG fredag fra kl. 10 til kl. 15.
rert voldsomhet brøt inn i de sermg» l? Kan noen av dere
Mandag og lØrdag hold_
NATURLIGVIS!
dansende rekker og ga seg til fO'rtelle meg det?
'.
kontorene stengt.
å danse sammen med oss arSkaff dere VIdkun QmsVG nærer stor og beundRedaktør
Melsom kan bare
meniere. På armensk betyr lings forsvarstale i retten, da «- FORDI DE ER
ringsverdig interesse forr Raspåregnes truffet efter forutKatakk - humør - og den han ansikt Ul ansikt med dø- SIGØYNERE»
mussens Eidsvoldsøyle og kan
gående avtaJe.
har følgelig mange mOlrsom- den stod for sitt folk~ domstol.
DAGBLADET har et be- efter et ra sM spørsmål til en
Abonnementøpriaer :
me trinn og armebevegelser. Quisling var en ærl~g og stolt drøvelig telegram ft:ra Sande- ekspedisjonssjef i BondevikKr. 40,- pr. år. kr. 20,Den kan danses både alene, mann - alt for ærlIg og stolt fjord om at et selskap sigøy- departementet meddele sine
pr. halvår i Skandinavia
aven gutt og en pike og flere til å lyve. Her k~n dere l~se
lettede (?)o lesere at «det ~r
Utlandet kr. a5,- pr. halvår. I nøytralt ClIl:1Slaa" insammen som følger det opp- sannheten om VIdkun qmsgrunn til a tro» at saken VII
n.eoIa.nds : Kr. 50 ,- pr. I.r.
trukne koreografiske mønster !Iing. Her er et NO!1geshlsto- stede i 'Tetten. Han endret to- «komme ut på en ny rundkr. 25.- pr. balvlr.
for dansen. Tyskerne var øy- risk dokument - ~kre,,:et med talt syn. Han kunne ikke dans». I den hensikt akter en
glemme
denne
mann.
Hans
Løasalc kr. 1.-.
ensynlig bilitt meget begeist- blod -'- som bestar bade for
å sende saken tHbake til det
Bruk poøtc1ronr: 11410.
ret' OVeir denne for dem så historiens domstol og for samvittighet plaget ham til berrømmelige «kulturrådet»
han hadde skrevet boken om for å innhente en ny uttalelukjente dans, og de danset Guds domstol: .
.
Utgf1HJr A/S roUc O{I Løft4
faktisk med armensk fantasi
En mot Qmslm:g forutm~ Quisling ...
se. Det er mange måter å
Boktr)'kkeri
_ _Vik1ne
___
_ _ _ _ _...
Kai Normann trenere en sak på!
,Qg glød.
tatt Ralph HeWlns var hl
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