
FELLES NYTTEN 

FORAN 

EGENNYTTEN 
Nr. 6 -1982 
31. Argang 

Løssalg kr. 5,-

Vidkun Quislings «Stornordiske . Fredssamband» 
kunne sikret varig fred 

Den som har hørt på Vidkun Quisling, og lest hans 
artikler fra 1930 og fremover til 1940, vil vite at det 
han har sagt, er gått i oppfyllelse. Han hadde en profe
tisk evne til å se inn i fremtiden, til det som måtte 
komme. 

Gang på gang har vi kunnet konstatere at han med 
helt enestående klarsyn har forstått å bedømme enhver 
situasjon, og i hvert enkelt tilfelle pekt på den rette 
veien for vårt folk. 

Det ville ikke høre på ham. 
DERFOR fikk vi krig og ufred til landet vårt, som ga 

oss sår som ennå ikke er leget. 

I FOLK OG LAND gir vi idag plass for Vidkun Quis
lings planer om et «5tornordisk fredssamband», som ble 
forsøkt satt ut i livet i 1937; altså for 45 år siden. 

Les hans fremstillinger nøye igjennom, og kanskje 
vil også du komme til erkjennelse av at siste krig rime
ligvis ville vært unngått hvis vi alle hadde lyttet til ham, 
og fulgt den veg han staket opp. 

Stornordisk Fredssamband, 
som blev stiftet i Oslo 1937 i 
samhØve med de ideer jeg hadde 
fremsatt i boken «Russland og 
Vi» i 1930, har til formål: -

1. å skape en organisert stor
nordisk verdensbevegelse for 
fremme av positivt fredsarbei
de og den nordiske verdens
tanke. 

2. Kulturelt, Økonomisk og poli
tisk samarbeide mellem nor
diske folk verden over, i fØrste 
rekke mellem skandinaver, 
briter, tyskere, nederlendere. 

3. den nordiske folkeætts frem
gang. 

4. et stornordisk forbund, bestå
ende av Oslo-maktene, Det 
britiske rike og· Tyskland, et 
forbund som efterhånden kan 
utvides til et universelt freds
system av nasjonale stater i 
Europa og verden over, for 
på den måte å virkeliggjØre 
rettferdig fred mellem folkene 
og lette sivilisasjonens frem
gang: l fra Norden, fred på 
Jorden! 

Samtidig vil et slikt arbeide 
mer enn noen annen utenriks
politikk kunne trygge Norges 
stilling i verden, og sikre vårt 
eget lands plass og innsats under 
de epokegjØrende omveltninger 
og nydanneiser i vår tid. 

Alle burde forstå, at hvis den 
nuværende katastrofe-politikk 
skal fortsettes, og Tyskland og 
England igjen komme i krig, så 
vil Norge denne gang uvegerlig 
bli krigsskueplass for et for oss 
totalt Ødeleggende sammenstøt 
mellem engelske, tyske og rus
siske interesser. 

Ikke engang ubetinget gjen
oprettelse og styrkelse av vår 
nØitralitet, som nu er forskjertset 
politisk og ikke sikret militært, 
vil kunne redde Norge fra en slik 
nasjonal katastrofe. Norges fred 
kan bare sikres under den forut
setning at det er fred mellem 
frendefolkene omkring Nord
sjøen, som vi også står i det 
største handelssamkvem med. 
Det er den eneste måte hvorpå 
vi kan undgå krig og kaos, at det 
er fred og forståelse mellem vå
re to store naboer i syd og vest, 
og at alle de nordiske stater står 
sammen i en fast front som kan 
bryte brodden av bolsjevismens 
planlagte fremstØt mot Atlanter
havet. 

Fred og samarbeide mellem 
skandinaver, briter, tyskere, ne
derlendere, bqrde være et mål 
for norsk utenrikspolitikk uten 
hensyn til partiinteresser. I den 
grad er det selvinnlysende at 
Norges interesser krever det. 
Stornordisk Fredssamband er 
derfor heller ikke partipolitisk 

og det er organisert uavhengig fred) som Rom utbredte over 
av Nasjonal Samling som en den samlede gamle kulturverden. 
helt selvstendig organisasjon. Augustus, Romerrikets organi-

Det har allerede - uten at sator og fØrste president, en 
det ennu er drevet synderlig pro- mann av nordisk ætt, var en av 
paganda for saken - meldt sig de sjeldne mennesker som lærer 
et betraktelig antall medlemmer, visdom i motgang, som bruker 
og det melder sig stadig nye. den til å overvinne lidenskap og 

Arbeidet er likeledes under voldstrang, i sig selv og andre, 
forberedelse i de andre nordiske og til i nordisk ånd å lØse sam
land. Den tyske presse har gjen- fundsvanskelighetene med kloke, 
tagne ganger omtalt saken. Og i fornuftige tiltak og med plan og 
England bragte tidsskriftet: The framsyn i arbeidet. Hans store 
British Union Quarterly i sitt freds- og statsmannsverk står 
januarnummer iår en lang artik- som et merkelig sidestykke til 
keI om spørsmålet, likesom un- den kristne læres fremkomst og 
dertegnede har fått flere anmod- smeltet da også senere sammen 
ninger om å holde foredrag i med den kristne universalkirke. 
England om saken, uten at jeg - - -
dog ennu har hatt anledning til å Over 1900 år er forlØpet si-
efterkomme disse. - den de dage da befaling utgikk 

Den store nordiske folkeætten, fra Cæcar Augustus om at hele 
som nordmennene hØrer til, og verden skui de innskrives i mann
nordiske innslag i andre folke- tall. Rundt 1900 år er gått siden 
ætter har gjort mest til å skape Kristus bragte kjærlighetens og 
og bære verdenssivilisasjonen til broderskapets åpenbaring inn i 
nå. Hele denne sivilisasjon, og verden. Men i disse snart to 
vårt nor~ke folkesHmfund med, årtusener har hverken politikere 
holder na kulturØdeleggende be-, eller prester forstått på denne 
vegeIser p.å å Øde, ?g den annen åpenbarings grunn å skape en 
verdenskrIg, som na tru~r, betyr rettferdig og sosial nyordning i 
dom.medagsredsler og hØlst sann- verden. Det gamle budskapet 
synlIg ødeleggelse av den nuvæ- om fred på jorden lyder til en 
rende ve~d~nskultur. . splittet og oprevet verden, for 

oSkal VI vmne over denne k~Ise, hvem fred og mellemfolkelig 
rna fØrst og fremst alle nordIske samarbeide mer enn noensinne 
f~lk. og andre ~ed nordisk. inn- er det store problem som krever 
st1~lmg samle SIg o~ et ::rl!g og sin lØsning. 
sk]Ønsomt samarbeIde pa a or- Vår kulturkrets som nu om
ganise.re o~ fØre verden fram på spenner hele jorden, synes idag 
fredelIg vel. å stå der hvor Middelhavsverde-

Landsmann! Også din plikt er nen stod for to tusen år siden. 
å gå inn for dette positive freds- Verden holder igjen på å vokse 
arbeide. Det kan du ved at du sig sammen til en enhet. Men 
ennå ~dag melder. dig som delta- det er en prosess ledsaget av de 
ger l Stornoordlsk ~redssam- frykteligste fØdselsveer, strid og 
band, s!Øtter v~rt arbeIde, og se- farlige floker i det enkelte landet 
n~re aglter~r VIdere for saken og og landene imellem, krig og om-
vmer ny.e tIl~engere for den. veltning i samfundet. 

Nordiske I alle land, slutt dere Enhver burde forstå at ver-
sammen! denskrigen iKke bragte noen en-

Vidkun Quisling delig lØsning, at det såkalte Fol
keforbundet i Genf er et misfos-

l ter som ikke er levedyktig, og at 
Da det gode budskapet om kommunismens verdenssovjet

«fred på jorden» blev forkynt republikk ikke er noe brukbart 
for menneskene ved begynnelsen alternativ. Folkene må gjennem
av vår tidsregning, så fikk det, leve hårde tider fØr det store 
på en eiendommelig måte, uten eniQgsarbeide, å samle og orga
påviselig sammenheng, sin umid- nisere verden, er fullfØrt - det 
del bare praktiske virkeliggjØrelse storverk som menneskeslekten 
i den Pax Romana (romerske helt fra sin begynnelse uten å 

vite det har arbeidet på, og som 
nu endelig synes å nærme sig sin 
virkeliggjØrelse. 

Il 
Således står menneskeslekten 

foran et nytt ragnarokk. Et me
get farlig og alvorlig år er det 
som nu snart går inn. To fiendt
lige leire er under gruppering i 
Europa og verden: Kommunis
men og liberalismen mot den 
fremstormende nasjonalismen. 
Verdensmakter står mot ver
densmakter, og fra Spanias jord 
stiger alt blodeimen fra deres 
kamp. 

Under disse forhold i verden 
er Norges stilling særdeles utsatt, 
beliggende som vårt land er i 
krysset mellem de stridende ver
densmakt-interesser (det britiske 
verdensrike, det nasjonalsosial
istiske Tyskland, og Sovjetvel
det) og indrepolitisk allerede i 
hendene på marxistiske maktha
vere som splitter folket og trek
ker landet inn i krigspolitikken 
gjennem Folkeforbundet og ved 
sin solidaritet med verdensbol
sjevismen. 

Men en stor del av våre lands
menn ser ikke disse alvorlige 
kjennsgjerninger, eller vil ikke 
se dem· og ta konsekvensen av 
dem. 

Vårt folk er instillet på fred og 
ubetinget nØitralitet og lever i 
lykksalig tro på at denne nØitra
litet fremdeles er i behold. Det 
mener at freden er sikret når 
man bare ikke selv vil ha krig. 
Partipolitikerne har ledet vårt 
folk den brede vei og preket om 
en fred som ikke var noen fred. 
De kompromitterer vår nØitrali
tet, samtidig som de ikke treffer 
effektive foranstaltninger til lan
dets forsvar. 

III 
Jeg har utallige ganger pekt 

på hvad som for oss nordmenn 
må være målet og fremgangsvei
ene for et positivt fredsarbeiOe. 
Det er nasjonal samling, opgjør 
med borgerlig og marxistisk par
tipolitikk, å skape en nasjonal 
arbeids- og forsvars stat med ube
tinget og sterk nøitralitet, og som 
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SIDE 2 

T yskla ndsfa ngene 
OFFER-REGNINGEN 

ER KLARERT 
Efter seirens triumfer fØlger 

alltid en mer jordnær og grotesk 
kamp; den som krever innveks
let i mynt alle de ofre og for
sakelser, som til å begynne med 
ble båret frem på troens, håpets 
og drØmmens alter. «Pro Patria» 
- var teksten til hjertets sang, 
og var det ikke som om sinnet 
løftet seg på en lang og god dØn
ning? 

Så lenge jubelen står på, -
så lenge den indre hunger efter 
forståelse og anerkjennelse dag
lig blir mettet, så lenge er be
hovet for en vekseler behagelig 
fjernt og lite fØlbart. Det kan ta 
kortere eller lengere tid, men den 
nådelØse dag vil alltid komme, 
hvor selv den helligste dyd, dåd 
og dØd, de mest fargerike helte
gjerninger, de edleste oppofrel
ser og nasjonale epos, - alt 
sammen blir suget inn som lange, 
dype hverdags-gjesp. Der ligger 
noe dypt tragisk i dette, - men 
samtidig også noe befriende. De 
bevegelige krefters lov tillater 
nemlig ikke en bØlge å bli stå
ende stille i luften. Det er en 
livets ironi at ingenting er ufor
gjengelig og aller minst da de 
sterke fØlelsers marmorerte 
skjØnnhet. Der gis et quantum 
satis i alle livets forhold, også 
det heroiske. Lidelsen og dåden 
må i seg selv bære bud videre 
dersom den moralske kraft skal 
bevares. 

Der gikk dennegang mange og 
lange år før det tunge nasjonale 
gjespet kom, - slik det tilslutt 
måtte komme. Der var så mange 
å hedre, så mange å minnes, så 
mangen en sten å reise. Men der 
var også mangt å granske, mangt 

å veie. I ekstasens fØrste år ble 
navn og ord stokket og delt ut. 
Navn ble glemt, hvor mer uver
dige ble meislet, - der var lur
vede scener, hvor fedrelandsfØ
lelsen ble kalkulert og veiet med 
misunnelsens ujusterte lodd. Da 
kravene kom om å få innvekslet 
nasjonens takkog beundring i en 
mer gangbar mynt, lØd det som 
fjern raslen fra blikkbØssene på 
Trafalgar Square. Dengang de 
lemlestede fra Krim-krigen, og 
senere Boerkrigen, stilte ut sine 
stumper og sår, mens de raslet 
med bØssene efter en liten al
misse. SlIk de måtte gjøre det for 
overhodet å kunne eksistere. 

Idag behØver ingen å gjøre 
dette. Hva er det for en mentali
tet som kan fornedre sitt eget 
offer ved et martyriets bokhol
deri? Hvor blir det av de sterke 
tanker i cellens ensomhet, hvor
ledes med denne glade bevisst
het om et frihetens offer, den 
moralske styrke ved en nasjons 
samfØlelse? Burde ikke hele sin
net ha vært fylt aven jublende. 
befriende fØlelse, - ja, med 
hele Beethovens lovsang, In 
duki jubilo? Fordi de fikk yte 
dette for landet sitt? 

Nu holder jeg helt utenfor in
valider og pårørende efter om
komne. Det gjelder her alle de, 
som får sine personlige forsakel
ser betalt. Rett og slett betalt. 
Uten at der på forhånd var inn
gått noenslags kjøpekontrakt. 
Men hvordan kan nu lidelser og 
fØlelser materielt erstattes? Fan
genskapets depresjon eller hak
kens tyngde, - var ikke nettopp 
dette endel av den offerglede 
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Mordene i 1945-1949 
LONDON-REGJERINGENS FORSKRIFTER I 10 PUNKTER 

Særlig ungdommen er mteres
sert i henrettelsene som ble satt 
i gang her til lands etter mai 
1945. 

Helt fra USA og Australia er 
det kommet henvendelser om 
dØdsstraffen som ble innfØrt i 
Norge, og av materialet som 
INO har sendt ut, er det kommet 
tilbake sterke reaksjoner på bl.a. 
den brutale behandling av pro
fessor Ragnar Skancke. 

Kanskje kan det også ha sin 
interesse å konfrontere folk med 
en skrivelse som Det Kongelige 
J ustis- og Politidepartement, 
Fengselsstyret, sendte til landets 
politimestre 3. august 1945, un.., 
dertegnet Kyhn Gløersen og pa
rafert av Ole BærØe. 

Det lyder: 

«Ved Kongelig resolusjon av 
27. juli 1945 er det i henhold 
til provisorisk anordning av 16. 
februar 1945 om rettergang i 
landssviksaker bestemt at full
byrdelse av dØdsstraff, som 
idØmmes i borgerlige saker, skal 
skje i samsvar med følgende 
regler: 
1. Fullbyrdelse av dØdsstraff 

skjer i Oslo, Bergen, Trond
heim eller TromSØ, hvor der 
innrettes særlig rettersted i 
dette Øyemed. Hvis domfeldte 
ikke allerede fØr lagmanns
rettsdommen sitter i fengsel 
i en av de nevnte byer, blir 
han snarest mulig etter doms
avsigelsen å overfØre dit. 

2. Fullbyrdelsen foreståes av po
litimesteren i det distrikt som 
saken hØrer til. Politimesteren 
kan stille en annen politiem
betsmann i sitt sted. I tvilstil
felle bestemmer riksadvoka
ten hvem som skal forestå 
fullbyrdelsen. 

3. Til skytingen beordrer politi
mesteren en polititropp på 1 
befalingsmann og 10 menige. 
Troppen må bestå av øvede 
skyttere som er minst 25 år 
gamle. Hvis politimesteren 
ikke selv har rådighet over et 
tilstrekkelig antall Øvede skyt
tere, kan han gjøre henven
delse til rikspolitisjefen, som i 
tilfelle uttar troppen. 

4. Fullbyrdelsen skjer såvidt mu
lig morgenenen etter at dom
feldte har. fått beskjed om at 
straffen skal fullbyrdes. Hvis 
vedkommende politimester be
stemmer det, kan meddelelsen 
gis gjennom fengselspresten. 

5. Under fullbyrdelsen bindes 
domfeldte til en pel eller vegg 
og gis bind for øynene. Ekse
kusjonstroppen skyter med ge
vær eller karabin på en av
stand av 5 meter. Befalings
mannen deler ut de ladde vå
pen hvorav 2 kan være ladd 
med lØS patron. Viser dom
feldte etter skytingen tegn til 
liv, gir befalingsmannen ham 
dødsskuddet. 

6. Politimesteren tilkaller 1 eller . 
2 leger til fullbyrdelsen og til
later representanter for offent-

lige myndigheter å være til 
stede. Likeså har forsvareren 
og i tilfelle den prest som har 
beredt domfeldte til dØden ad
gang. De tilstedeværende har 
taushetsplikt. 

7. Etter at den ansvarshavende 
lege har konstatert at døden er 
inntrådt, blir liket uten opp
hold å besØrge kremert. Hvis 
domfeldtes pårørende forlan
ger det, blir asken å utlevere 
til dem for bisettelse. I mot
satt fall besØrges bisettelsen 
av politimesteren. Bisettelsen 
skjer i et hvert tilfelle i stillhet. 

3. Snarest mulig etter fullbyr
delsen gis domfeldtes pårøren
de beskjed om denne. Når det 
er bekreftet at beskjeden er 
mottatt, underrettes Justisde
partementet som tilstiller pres
sen en kort meddelelse om at 
dommen er fullbyrdet eller i 
tilfelle at benådning er avslått 
og at dommen er fullbyrdet 
ved skytning. Hverken pårø-

. rende eller pressen må gis no
en meddelelse om at benåd
ning er avslått eller at dom
men er beordret fullbyrdet fØr 
fullbyrdelsen er skjedd. 

9. Etter hver skyting må spore
ne være fjernet, fØr den neste 
domfeldte bringes til stedet. 

10.Politimesteren eller hans sted
fortreder fØrer protokoll over 
handlingen. I protokollen an
fØres datum, klokkeslett og 
sted, hvem som er til stede 
(eksekusjonstroppens medlem
mer nevnes dog ikke ved 
navn) og legens erklæring. 
Protokollen medunderskrives 
av ansvarshavende lege. Når 
likbrenningen er utført blir be
vitnelse herom å tilfØre proto
kollen. Man gjør oppmerksom 
på at reglene ikke skal offent
liggjøres. 

Norges tapte kolonier 

Jordens største øy, Grøn
land, er i norske lærebØ
ker bare nevnt med noen 
linjer. 

Ikke noe land kan gi så sterke 
drØmmer som vårt. . 

Intet land er så farlig å ha 
sterke drømmer i som vårt. 

Ingen tenker stort i Norge, 
uten å skaffe seg selv ulivsår. 

- I sin bok «Glimt» (1938) 
skriver redaktØr O. Thommessen 
i et kapitel «Uvenner med BjØrn
son» bl.a. fØlgende: 

«(B. B. sier:) - Vet du hvad 
du er, Jonas? Du er, så sant jeg 

lever, Norges mest begavede 
tosk! 

Navnedåpen kom efter en av 
Jonas Lies merkelige utvikling er, 
- geniale fantasier, fantasier og 
klØkt. Engang talte han under 
dyp bevegelse om hvorledes 
Norge kunde underlagt seg hele 
Madagaskar som norsk koloni 
(efter de daværende stormakts
forhold), men våre misjonærer 
og andre manglet omsyn for an
net end de nærmeste oppgaver. 

Talte geniet og patronen da, 
- eller fantasien? Minister We
del drØmte også om en norsk 
koloni efter verdenskrigen. For 
begge de store nordmenn blev 
det med drØmmen. 

Var den for stor eller vi for 
små? 

Trass i alle våre vitenskaps
menn, - trass i Nansen, Sverd
rup, Roald Amundsen, trass i 

våre fangstmenn, som har fisket 
og fanget i Arktis siden 11. årh. 
har Norge mistet og gitt avkall 
på alt arktisk land, slik at vi idag 
bare sitter med en del av Sval
bard med Jan Mayn og BjØrn
øya. 

Vi oppdaget Franz Josefs 
Land og Victoria-Øya i 1898. 
Sovjet-Russland stop_p et all sel
fangst fra 1926. Canada okku
perte i 1925 polar-området mel
lem 60. og 141. 0 v.l. Dette in
kluderte de øyene som Otto 
Sverdrup okkuperte for Norge 
på sin annen reise med «Fram» 
(1898-1902). Disse territorier 
har aldri vært utnyttet av Norge, 
som anerkjente Canadas over
hØyhet i 1930. (Etter at Sverdrup 
fikk erkjentlighetsgave på 67 000 
dollar.) Hvor det gjelder Sval
bard kunne vi ha kjøpt Barent
burg av nederlenderne for 1 mill. 

kr. Dette grubesamfunnet gikk. 
derefter til russerne. 

Vi ser altså at Danmark, Ca
nada og Sovjet-Russland har er
hvervet alt. OrknØyene og Shet
landsØyene, som Harald Hår
fagre la under Norge, mistet vi i 
1468. Disse var av Kong Chris
tian I stillet i pant da hans datter 
Margrethe ektet skottekongen 
Jacob (James) III - et pant som 
aldri ble innlØst. 

I 1814 avsto Danmark vårt 
land til Sverige (Kieler-trakta
ten), men beholdt selv GrØnland, 
Island og FærØyene. En traktat 
som aldri er blitt anerkjent av 
Norge. Efter den private okku
pasjon av Myggbukta (Devold) 
juni 1931, anerkjent ved stats
okkupasjon juli samme år, okku
perte vi i juli 1932 også Fridtjof 
Nansens Land på Sør-øst Grøn-
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Det er sommer 
FOLK OG LAND utkommer med 10 nummer i året. 
Det skulle derfor ikke kommet noen avis denne gang. Vår 

frivillige og ulønnete stab mener likevel at TO avisløse må
neder vil tære på tålmodigheten til våre lesere. 

Det er grunnen til at den har tatt et ekstra løft med en 
.sommerutgave. Til gjengjeld håper vi at alle våre venner 
utover landet vil nytte sommeren til å gjøre en innsats for 
FOLK OG LAND, ved verving av nye abonnenter og/eller en 
sommergave til avisens virksomhet. 

Nå, - mere enn noensinne, trenger vi lesernes støtte. 
Din støtte. 

I juli måned holder INO og FOLK OG LAND kontorene 
stengt, men post kan likevel sendes vår postboks 924 Sent
rum, Oslo 1. Postboksen tømmes hver dag. Fra 1. august til 
15. august er kontorene åpne hver onsdag fra kl. 19-21. 

God sommer, og vel møtt i augustnummeret. 

FREDSBEVEGELSEN 
Vidkun Quislings tanker og store ide om et samband i 

fredens tjeneste lykkes ikke. Både marxistene og lakeien~ 
for den internasjonale finanskapital gikk imot ham, og fikk 
folket med seg. 

Vi kunne vært spart for meget, hvis hans planer den gang 
var fulgt. Krig og okkupasjon ville muligens vært unn9ått 
og neppe ville vi oppleve de uværsskyer som igjen trekker 
over verden. 

Mens Vidkun Quisling bygget sitt fredssamband på nøy
tral grunn, upartisk og uten sideblikk hverken til øst eller 
vest, opplever vi idag at velmenende aksjonister som mener 
å kjempe for fred, i virkeligheten er med på å styrke den 
røde arme. De er uvitende om at medlemsskapet i den freds
bevegelse de tilhører, i virkeligheten kan være medlems
skapet i en av kommunistenes viktigste dekkorganisasjoner, 
som utelukkende har til hensikt å undergrave vestens forsvar 
til fordel for egne angrepsvåpen. 

Slike «fredsorganisasjoner» kaller på massenes følelser, 
og er bygget opp etter Henry Rinnans systemer med såkalte 
negative kontakter. 

Det er ikke mange fredsbevegelser rundt om i verden som 
er fri styringen fra Kreml. Det vitner de mange fredsdemon
strasjoner om, der kravene om nedskjæringer av forsvaret 
ensidig gjelder vestmaktene. 

Ikke minst virker mullvarpene her hjemme aktivt, og er 
i ferd med å få bred støtte for sitt ødeleggelsesverk av det 
norske forsvar. 

Mens det på Kola lagres kjernefysisk og bakteriologisk 
utstyr side om side med konvensjonelle typer våpen. Alt 
merket Norden. 

Ingen ting har vi lært. 
I en grav i Telemark ligger den mann som til siste slutt 

kjempet for orden, rettferd og f red. Som kunne hindret 
krig. 

Han skjøt vi. 

Redaksjonen avsluttet fredag 4. juni. 

Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie 
Kontortid: Mandag kl. 17-20, tirsdag kl. 10--14, onsdag kl. 18-21. 

Postadr.: POSTBOKS 924 SENTRUM, OSLO 1. 
Kontoradr.: ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO. TLF.: (02) 190671. 

FOLK og LAND SIDE 3 

«Hands upJJ-aksjonen 
på «Ga/tesund» 

For noen dager siden kom jeg 
tilfeldigvis over Eiliv Hauges 
bok «Mannen som stjal Galte
sund». Da den fortsatt serveres 
i bruddstykker fra kringkastin
gens side bØr det nu være mulig 
å kunne kommentere boken noe 
friere. Den utkom i 1955, bare 
ti år efter «frigjØringen», slik at 
anmelderne ennu ikke var litte
rært frigjort. De har ikke våget 
å gi efter for en reaksjon de 
måtte eller burde føle, hvor det 
gjelder f.eks. behandlingen aven 
hederlig norsk skibsfØrer. Og de 
der søkte å gjøre det fikk ikke 
komme til orde. 

Et avsnitt omhandler hvordan 
aksjonslederne troppet opp i 
kapteinens lugar med et barskt 
«Hands up» og meldte at ski
bets kommando var overtatt av 
dem. 

«Han glemte det vonde kneet, 
tok kapteinen i nakken og fØrte 
ham inn i skipperlugaren. Der 
hle han under sterk, men nytte
lØS protest bastet og bundet på 
hender og fØtter . .. » 

Vi leser videre at det samme I «Hands up» møtte de tre menn 
i styrehuset. FØrstestyrmann, 10-
,en og rorp:iengeren. Mens disse 
,iste ble dekket med revolver ble 
~tyrmannen bakbundet og fØrt 
!:Jort. «Uten protest fulgte stvr
-nannen (Taraldsen) med Skin
!1arland ned i salongen.» 

«Kaptein Knudsen var meget 
bekymret, og det kan ingen und
re seg over. Hans nasjonale inn
~tilling var det ikke grunn til å 
tvile på. Men han hadde ansvar 
overfor Arendalske Dampskibs
~elskab som han hadde seilt for 
i mange år. Den ruten «Galte
sund» gikk i tjente i særlig grad 
norske interesser. Han mente 
bare å gjØre sin plikt som god 
nordmann OR sjømann. 

Kaptein Knudsen protesterte 
derfor meget energisk mot det 
som var skjedd.» 

Videre: 
«Selvsagt var det mange som 

kritiserte aksjonen. De syntes det 
var nokså freidig av den unge 
fyren å finne på noe slikt av seg 
selv. KUNNE det ikke gått galt? 
Tenk om «uskyldige» menneske
liv var gått tapt?» 

Og nu kommer min reaksjon: 
Hvorfor ble den rettskafne kap
tein Knudsen og hans styrmann 
- som efter det barske «Hands 
up» ikke rørte en finger til sitt 
forsvar - «tatt i nakken og bak
bundet» som de verste banditter? 
Kapteinen senere skutt. Disse 
menn som gjennom døgns på
kjenning stadig viste det faste, 
sterke, men ikke så ostentative, 
mot ved å holde kystens tilførs
ler til sivilbefolkningen åpen i en 
farlig tid? Kapteinen nedla bare, 
som korrekt og riktig var, på 
selskapets vegne en protest mot 
aksjonen. Jeg har vanskelig for 
å tro at noen sjømann i dette 
land bifaller en slik fremgangs-

måte. Forfatteren burde her ha 
vært klok nok til å avdempe sin 
fremstilling, ikke minst av hen
syn til aksjonslederen, der se
nere omkom, og som er blitt 
sammenliknet med selve Nelson. 
Vi nordmenn er ikke billige, 
hverken når vi roser eller refser. 

Tenk om «uskyldige» mennes
keliv Var gått tapt, heter det. 
Hvorfor står uskyldige i gås
øyne? Var ikke besetningen på 
«Galtesund» uskyldig? 

«Kunne det ikke gått galt?» 
Jo, det gikk galt. Da aksjonen 
ble gjentatt overfor søsterskipet 
«TromØysund», ble skibet med 
alle de omkring 30 ombordvæ
rende bombet og senket. Blant 
disse var aksjonslederen. 

Det er vel denne siste omsten
dighet der har virket som en 
sordin på reaksjonen. Men nu, 
omkring 16 år efter, må man vel 
kunne tillate seg spørsmålet; 
hvilken strategisk betydning had
de disse relativt små fartØyer for 
de allierte? Sto f.eks. aksjonen 
overfor «TromØysund», som 
London hadde bifalt, i forhold 
til den katastrofe en måtte regne 
med kunne inntreffe? og som 
inntraff. Dette burde forfatteren 
tross alt ha kommentert nær
mere. 

Selvsagt måtte boken bli en 
fulltreffer overfor et overveiende 
kritikklØst publikum uten vilie 
og evne til nØktern analyse. Den 
hadde alle de ingredienser, som 

et magasin-sultent folk aldri får 
nok av. Den innledes med et 
«Hands up», som tåkelegger mo
tets verdi i en aksjon som denne. 
Mitt hjerte fØlte for kapteinen. 
Hans mot tilhØrte hverdagens 
plikt. Og det som er dagligdags 
det nevnes ikke nettopp straks, 
som skrevet står. 

Jeg vil også nytte anledningen 
til å peke på følgende eleverte 
linjer: «Ester viste seg å være et 
funn. Hun var kristelig innstilt, 
grunnsolid og hatet tyskerne av 
hele sitt hjerte». 

Hat og kristelig innstilling er 
ikke ukjente begreper, men det 
er likevel med undring jeg ser 
det anvendt som et postulat. 

Og til slutt en historisk inn
vending: Forfatteren setter opp
navnet «Bloody Mary» i forbin
delse med Maria Stuart av Skott
land. Det er jo helt feilaktig. 
Tilnavnet gjelder da virkelig 
Mary I (Mary Tudor), datter av 
Henry VIII, fordi hun forfulgte 
og drepte så mange protestanter. 
Men denne lille feiltakelse tror 
jeg neppe generer hverken for
fatter eller leserkretsen. 

Denne forsinkede anmeldelse 
fremkommer aven rent umiddel
bar reaksjon. Men, sant nok, 
den behØver jo derfor ikke å bli 
publisert: Selv om tiden ellers 
nu burde være moden til at man 
tør driste seg til noen små revi
sjoner i det patriotiske bokhol
deri. S. 

LOV OG RETT 

Jens BjØrneboe 

En vårdag 1945 så en av mine 
venner at en tyskerpike ble snau
klippet å gata, visstnok på Karl 
Johan. Piken forsØkte å sette seg 
til motverge, men den brØlende 
mannfolkmengde som hadde 
fanget inn den attenårige piken, 
gikk av med seieren, fikk henne 
klippet og barbert. Det var visst
nok ikke det eneste tilfelle i lan
det. Jeg har også latt meg for
telle at det fra norske kretser 
over engelsk radio er blitt kring
kastet oppfordringer til å klippe 

håret av tyskerpiker. Og likevel 
antar jeg at det er forbudt å 
klippe håret av sine medborgere 
mot deres vilje. Antagelig range
rer handlingen juridisk sett både 
under selvtekt, vold og legems
fornærmelse. Dertil kommer at 
den gjennom sin spesielle, for
nedrende, og ærekrenkende na
tur må betraktes som en særde
les ondartet og skadelig form for 
voldshandling. Man må gå ut 
fra at en kvinne som en gang 
har opplevd på denne måte å 
få sitt hår klippet av i sentrum 
aven hylende menneskemasse, 
neppe noensinne vil komme seg 
helt etter det. Og hvis det er 
straffbart etter norsk lov å klip
pe håret av folk, da er det også 
straffbart å oppfordre til en slik 
straffbar handling, - selv om 
oppfordringen skjer i radio og 
fra ansvarlig norsk hold. Det fin
nes videre higen unnskyldning 
for det, i og med at man ikke 
vinner noen krig ved å klippe 
håret av kvinner. 

Imidlertid har jeg ikke hØrt at 
noen er blitt stilt under tiltale 
og dØmt for slik selvtekt eller 
oppfordring til det. 

Jens BjØrneboe 
i «Dagbladet» 4/7 1957. 
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SIDE 4 FOLK og LAND 

SLIK. HENDTE DET 
Av DOROTHEA 

I alle disse årene siden 1945 De fØrste årene var det ikke under en okkupasjon, oppnådde 
har ryktene om tyskernes gru- så ille, men så satte det inn med Quisling å skaffe tilstrekkelig 
somheter og forfØlgelser av «de kraft. Som motvekt minnes jeg korn fra Tyskland til at vi kun
gode nordmenn» summet om tyskernes Øverstkommanderende, ne klare oss. 
Ørene på oss NS-folk. Selv levet general von Falckenhorst, hans En av de mange andre ting 
vi e,l!entlig i en slags uskyldig- stadige appeller i dagens for- som også var meget viktig var 
hetstilstand fordi bl.a. «parolen» skjellige aviser med uthevet å sørge for at alle viktige stil
fra England til dem lØd slik: trykk, hvor det sto: «Nordmenn, linger innenfor stat og kommu
«Snakk ikke med norske NS- særlig alle dere unge, som lar ne og rettsapparatet ble besatt 
folk», så de færreste av oss visste dere bruke til alle slags ulovlige med nordmenn, som da trådte 
noe om hva som kunne hende aksjoner overfor den tyske ok- inn etter dem som saboterte og 
en hvis man brØt Haag-konven- kupasjonsmakt, slutt med det, gikk fra sitt arbeide og sitt an
sjonens internasjonale lover om hold dere i ro, for ellers kom- svar. Poenget for oss med dette 
et folks oppfØrsel overfor en ok- mer dere uvilkårlig inn under var ikke bare å unngå kaos, men 
kupasjonsmakt. Dette simpelt- krigens strenge lover med fengs- var et viktig ledd i hvordan vi 
hen fordi vi selv holdt disse lover ling og motaksjoner.» . skulle klare igjen å bli et selv"' 
og derfor ikke kom i alle de Så litt om det som hendte stendig samfunn, styrt av nord
vanskelige og sinnsvake situa- blant våre folk etter okkupasjo- menn etter verdenskrigens slutt. 
sjoner som så mange andre, ikke nen. Der hadde vi i 5 lange Nasjonal Samlings program, 
minst de unge, kom ,opp i. Det krigsår sammen med Quisling som allerede i 1933 ble konsti
rnest avgjørende for deres opp- forsØkt å holde hjulene i gang, tuert og nedskrevet, utarbeidet 
fØrsel med sabotasje, likvidasjo- slik at vårt folk måtte kunne kla- et råd sammen med Quisling, 
ner osv. overfor tyskerne skrev re seg best mulig på alle områ- viser jo også tydelig de selvsten
seg nok fra de ordrer som lØd der. Vi kunne jo bl.a. slettes ik- dige meninger om et sosialt rett
gjennom «stemmen fra Lon- ke brØdfØ oss selv, men fordi ferdig samfunn, som vi sto for 
don», og de illegale aviser fra vi altså hadde holdt oss til de og alltid har stått for. 
samme opphav. gjeldende internasjonale lover (Forts. side 6) 

Fra prosessenes verden Ny Holocaust 
I Aftenpostens morgennum

mer for 1/7 1981 finnes på side 
9 et referat fra den såkalte Maj
danek-prosessen. I referatet he
ter d~t bl.a.: 

«Hvor mange fanger som mis
tet livet i denne utryddelseslei
ren er det ingen som vet. Ansla
gene varierer mellom 250 000 og 
1500000.» 

Det er altså en differanse på 
hele 1 250 000 mellom laveste 
og hØyeste «anslag», d.v.s. 75%! 

Et spørsmål melder seg her: 
Hvordan kan man oppgi tallet 

. på omkomne jØder til eksakt 6 
millioner når «anslagene» er så 
usikre og når «ingen vet» hvor 
mange som faktisk er omkom
met? 

I avisenes referat fortelles det 
at retten har foretatt 36 uten
lands-reiser bl.a. til Polen, Sov
jet, Israel, USA, Canada og Au
stralia for å avhØre vitner. Til
tross for denne «oppsø.kende 
virksomhet» fra domstolenes si
de ble resultatet heller magert. 
Det heter nemlig i Aftenpostens 
referat: «Bare den nå 61-årige 
Helmine Ryan ble utvetydig ut
pekt som skyldig i to mord og 
fikk livsvarig fengsel.» 

Den meget omfattende Mal
medy-prosessen blir omtalt av 
general Lucius D. Clay i Mor
genposten for 24/1 1950. Gene
ralen forteller at han anmodet 
om å få nedsatt en uavhengig 
undersøkelseskommisjon. Gene
ralen skriver: 

«Denne kommisjon og min 
egen rettsadministrasjons gransk
ningsnemnd konstaterte at det 
var brukt ukorrekte metoder ved 
innsamling av bevismateriale i 
Malmedy-saken. Medlemmer av 

påtalemyndigheten bevitnet at 
man hadde brukt falske vitner, 
falsk rekonstruksjon o.l. for å 
framskaffe beviser.» 

General Clay opplyser videre: 
«Domstolene dØmte i alt 1672 
personer. Av disse fant jeg at 
69 dommer måtte omstøtes, 119 
formildes og 138 nedsettes. Jeg 
forandret 127 dødsdommer til 
livsvarig fengsel.» 

Like så sikkert som skuddene 
i en krig kommer meldinger orr 
grusomme massakre som fienden 
;lar gjort seg skyldig i. Det er der 
psykologiske krigfØringen som 
skal overbevise hele verdens be
folkning om hvem som kjempe] 
Zor en rettferdig sak og mot bar· 
bariet. 

Dagbladet kan den 3. juni 
meddele at den britiske marine
attache i Washington har under-

Den tredje prosess jeg skal rettet Storbritannias vestligy al
omtale har ikke samme dim en- lierte om at en britisk dykker ved 
sjon som de forannevnte. Men en tilfeldighet har «støtt på en 
den er et utmerket bevis på at skog av lik som sto med beina 
svenske myndigheter var fullt innstØpt i sementblokker» uten
klar over at de danske «forræ- for kysten av Argentina. Det he
deridomstoler» var ulovlig sam- ter i meldingen at ofrene «var 
mensatt. Jeg gjengir fra den dan- blitt marsjert opp i våt sement» 
ske avis Politikken for 4. juni og drept. 
1948: «En landsforræderisak ble Marineattacheens sekretær vil 
igår så merkelig det enn lyder, naturlig nok ikke bekrefte mel
behandlet ved nævningstinget. dingen overfor Dagbladet, og det 
Saker av denne art skal efter gjør han klokt i, for den har alle
straffelovstillegget pådømmes rede gjort sin forønskede virk
ved en domsmannsrett, men i ning. Dagbladet har imidlertid 
den foreliggende sak hadde de «grunn til å stole på at opplys
svenske myndigheter krevet at ningene er korrekte». Men hvil
den angjeldende skulle dØmmes ken grunn nevnes det ikke noe 
efter de gamle bestemmelser - om. Det er fornuftig! 
med den klausul at en eventuell Denne uhyggelige oppdagelsen 
tiltale mot ham ikke måtte frem- skal være gjort fØr krigen om 
mes efter straffelovstilleggets Falkland brØt ut. Men meldin
regler. Dette krav måtte de dan- gen tier klokelig om hvorfor 
ske myndigheter rette seg efter. «funnet» fØrst blir meldt nå! 
ellers fikk man ikke Stenander Heller ikke forklarer den hvor
utleveret. Noen svenske jurister dan man har fått likene til å stå 
overvar forØvrig rettssaken for å til sementen har stivnet! Det er 
se til at det hele gikk riktig for helt unødvendig å forklare disse 
seg.» tingene nærmere, for den men-

Det fremgår ellers av avismel- neskelige dumhet er så stor at 
dingen at nevnte Stenander var de fleste ikke tenker så langt. De 
flyktet fra Danmark til Sverige. har som regel også nok med sin 
under krigen og ble begjært ut- åker og sitt kjØpmannskap. 
levert til Danmark i 1947. Argentinerne er såvisst ikke av 

17. mai 1982, Vårherres beste barn, men kon
Sverre Nielsen sentrasjonsleirene i Nord-Irland 

Nr. 6 -1982 

-

Auschwitz» «Jeg • var I 
Utallige bøker, avisartikler, vis på det. Det er en kjent sak 

filmer og radio og fjernsyn har at de mange dØdsfall i de tyske 
i en menneskealder berettet om leirer på grunn av epidemier som 
de beryktede konsentrasjonslei- skyldtes overføring av lus fra de 
rer, og ikke minst om Ausch- østlige områder, og også allierte 
witz, hvor millioner av mennes- bombinger krevde mange ofre 
ker skal være tatt livet av i kjem- blant fangene. Dette tier norske 
pestore gasskamre. Det er vel massemedier med, sikkert for å 
grunn til å anta at de fleste, i legge skylden på gasskamrene. 
særdeleshet de unge som har fått Vi får heller ikke hØre noe om 
sin opplæring etter den annen forholdene i konsentrasjonslei
verdenskrig, tror på dette, som rene utenfor tysk maktområde. 
vi også som barn trodde på alt Det foreligger imidlertid et do
det vi lærte i skolen, selv om en- kument fra en graver i en slik 
kelte ting syntes utrolige. Det er leir hvor han hevder at fotogra
vel ikke så mange som ikke se- fier som han har tatt fra døds
nere har måttet revidere sin opp- ofre i en slik leir er blitt gjengitt 
fatning på enkelte områder. av i enkelte aviser som stammende 
det tillærte. fra tyske leirer. En erklæring om 

I andre land har det nok også kremering av dØdsofre fra leiren 
kommet ut bØker som hevder at foreligger også. 
gasskamrene bare er en myte, Det er i det hele tatt mange 
men ingen av disse bøker har refleksjoner man kan gjøre seg 
vært oversatt til norsk eller vært om dette problem. Bl.a. må det 
tilgjengelige gjennem de vanlige ha vært et surt eple å bite i at 
distribusjonskanaler. En henven- man kort tid etter krigen allierte 
deIse til Universitetsbiblioteket i seg med de tyske barbarer: for å 
Oslo om anskaffelse av noen av verge seg mot en tidligere med
disse bØker på originalspråket dommer. Man synes således ikke 
har heller ikke resultert i noe. å være så nøye med hvem man 

I vårt land, som sies å være velger til venner. Et kjent sted 
demokratisk, skulle man tro at kommer meg i tankene: «Si meg 
man ikke var tilfreds med å få hvem du omgås, så skal jeg si 
,aken fremstilt bare fra den ene deg hvem du er». osv. 
,ide. Men det viser seg at vårt Det er altså nok å feste seg 
1emokrati i denne henseende ik- ved for den som ikke uten videre 
':e adskiller seg fra diktatursta- godtar alt det som sies og skri
~ene. Det er all grunn til å anta ves i verdenspolitikken. Men selv 
1t denne undertrykkelse av det om den vanlige litteraturen om 
'rie ord skyldes at man har noe konsentrasjonsleirene kan sette 
\ skjule. Redselsskildringene fra . tankene på gli, er det nok nØd
-:le tyske konsentrasjonsleirene vendig å slå inn på en annen 
'ar den fØrste spore som fikk vei for å få ytterligere klarhet i 
'lleg til å tvile på ektheten av det saken. 
',eie. De fleste beretningene er Nå har endelig et dansk forlag 
"lemlig så fulle av uoverensstem- oversatt en liten bok av Thies 
'llelser, selvmotsigelser, urime- Christophersen som var borimot 
ligheter og overdrivelser at de 1 år i Auschwitz. Christopher
"lØdvendigvis ikke kan være byg- sen var ikke fange i leiren, men 
~et på virkeligheten. Når man f. som landbruksutdannet var han 
~ks. kan: lese at 25 million~r ble med på å dyrke og foredle kaut
gasset ihjel eller at flammene sjukholdige planter som trengtes 
sto flere meter over skorsteinene for fremstilling av syntetisk gum
på krematoriene og at lukten av mi, den såkalte Buna. Ausch
brent hår og kjØtt kunne kjennes witz var nemlig ikke bare en 
i opptil 40-50 mils avstand, da konsentrasjonsleir men også en 
er dette et sikkert tegn på at man veritabel arbeidsplass for frem
har med eventyrfortellinger å stilling av krigsnØdvendige artik
gjøre. ler. Her får vi mange interessan-

Etter det spente forhold som te detaljer, og også enkelte for
hersket mellem tyskerne og jø- bausende, om livet i leiren. 
dene; og etter at de internasjo- Oversettelsen med forord gjør 
nale jØdeorganisasjoner ved kun- ikke krav på å gi noen inngående 
gjØring i Daily Express den 24. analyse av konsentrasjonsleirene, 
mars 1933 hadde erklært Tysk- men den vil kunne være et godt 
land krig, syntes det meg ikke utgangspunkt for den som Øns
umulig at tyskerne kunne ha ker å få nærmere klarhet i dette 
tenkt seg muligheten av å kvitte problem. Dertil har oversettel
seg med de jødene de hadde her- sen en fortegnelse over litteratur 
redømme over. Men at de skulle som egner seg for et nærmere
velp-e å bygge kjempemessige studium. Det burde være en spo
gasskamre for dette formål, det re for unge studenter som kunne 
virket mildest talt usannsynlig. tenke seg å gå litt utenom alfar
Det måtte da kunne gjøres langt vei. Omfattende viten om forti
enklere og ikke så ressursøden- den kan være nøkkelen til for
de. De polske offiserers skiebne ståelse av hva som kan skje 
i Katynskogen er .et praktisk be- fremtiden. . 

er et levende vitnesbyrd om at 
her har de truffet sine likemenn 
ihandlinger, men sine overmenn 
i psykologisk krigføring! 

Observatør 

Thies Christophersen: 
JEG V AR I AUSCHWITZ 
Nordland Forlag 
Postboks 7916 
DK-92IO Aalborg Sø. 

Observatør 
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Av månedens lesning: 
«Også i UndersØkelseskommi

sjonens innstilling etter krigen 
skulle historia om riksrådsfor
handlingane dekkast til, slik at 
t.d. Heimefrontens leiar Paal 
Berg skulle gå fri, men Stortin
gets presidentskap stå for synda. 
Og framleis gjeld dette når vi 
skal minnast frigjeringa ved run
de år.» 

(Torolv Solheim i 
«l solnedgangstider» side 111) 

«At Tyskland var interessert i 
at Norges nøytralitet ble opp
rettholdt, lå og ligger i vårt lands 
geografiske plassering. Malm
transporten foregikk således 
trygt i ly av den nØytrale renne 
langs norskekysten. Det var ikke 
annet enn rimelig at Tyskland 
så en fordel i at fredstidens nor
male trafikk og forhold ble mest 
mulig opprettholdt. Storbritan
nias interesse var motsatt.» 

(Statsstipendiat i historie 
Svere Hartmann i 

«Samtiden» for 1951, s. 141) 

«Lord Glenconner kom med 
sine jernhårde krav som ikke tok 
det minste hensyn til vår nøy
tralitet. Tyskerne hadde tross alt 
bare forlangt full kompensasjon 
for hva vi måtte tilstå britene av 
innrØmmelser. Glenconner krev
de alt, og et minimum til tys
kerne. Når vi henviste til vår 
nØytralitet, svarte han bare at 
England kjempet for de små 
land også. Og aller verst var 
franskmannen som helt åpenlyst 
ville drive oss ut av nØytraliteten 
for å opprette en ny front i Skan
dinavia, slik at vestfronten ble 
avlastet.» 

(Gudrun Ræder i 
«De uunnværlig flinke» s. 38) 

«After this failure, the King of 
Norway and the Crown Prince 
dedded to stay in Norway. The 
King thought that ultimately the 

Allies would win the war but 
that, after the Allies had with
drawn and the Norwegians had 
no ammunition, Norway must 
give up fighting and negotiate 
with the Germans. Later, on 
June 5. however, the King and 
Crown Prince agreed, under 
strong British pressure, to come 
to England.» 

(Sir Lwelynn Woodward 
«British Forreign Policy in the 

Second World War, vol. 1, s.131) 

«- men Terboven var den 
praktiske politikks mann, og 
han såg at som politisk makker 
var NS ikkje eit aktivum, men 
ein stein om halsen.» 

(Magne Skodvin i 
«Striden om okkupasjonsstyret 

i Norge» s. 156) 

«Fra denne synsvinkel sett vil 
for Øvrig oppgjØret med lands
svikerne ikke bli et rettsoppgjØr 
i den forstand vi ønsker å se det, 
men snarere en organisert uska
deliggjØrelse av den beseirede 
part i en meningskamp, ved den 
seirende.» 
(H. B. Undset Svarstad i artiklen 

«Oppgjør med landssvikerne 
eller med grunnloven» 

«Samtiden s. 320 årg. 1946) 

«Spørsmålet om konstitusjo
nell nØdrett har efter frigjØrin
gen flere ganger vært behandlet 
av våre domstoler, og HØyeste
rett har anerkjent en meget vidt
gående nØdrett for Kongemakten 
for så vidt angår anordningene 
om rettsoppgjøret.» 

(Annæus SchjØdt side 72 i 
«Riksrådsforhandlingene 1940») 

«Denne beredvillighet til å 
legitimere den politiske handling 
når et hØydepunkt i læren om at 
det i Norge eksisterer en uskre
ven «konstitusjonell nØdrett». 
NØdrettsbegrepet danner det yt-
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terste punkt i den frirettslige ten
dens i norsk statsrettslig teori: 
her opereres med juridiske tan
kefigurer drevet til grensen -
jeg vil si: ut over grensen for hva 
de kan tåle.» 

«- Ordet «nødrett» er en eu
femisme og et typisk kamufle
rende uttrykk. Det er bare i sin 
språklige form det ligner på de 
ekte juridiske tankefigurer. A 
handle nØdrettslig vil si å handle 
uten hensyn til lov - å handle 
utenrettslig. Det er med andre 
ord tale om en naken politisk 
akt, utfØrt som i et rettstomt 
rom.» 

(Professor Jens Arup Seip i 
«Lov og Rett» 1965, s. 21) 

fast at dersom ein etterlysar dei 
minst etergjevande og mest kom
prornissfrie holdning ar overfor 
okkupasjonsmakta i 1940, så vil 
ein som regel finna at den nors
ke riksstyringa har plassert seg 
på den kanten.» 

(Magne Skodvin i 
«Aftenposten» 22/11971) 

«Beslutningen om mobilise
ringen er omgitt av uklarhet og 
forvirring, og det foreligger til 
dels motstridende prov.» 

(Chr. A. R. Christensen s. 166 
i «Vårt folks historie» bind IX) 

«Det kan ikke sies at regjerin
gen i disse fØrste kritiske dager 
traff de nødvendige tiltak for å 
dempe forvirring og usikkerhet.» 
(Arthur Jensen og Kjell Hanssen 
s. 65 i «Fra fred til fred», bd. Il) 

«I 1940 var vi ikke mobilisert 
med alt dette innebar for våre 
forsvars muligheter. Heller ikke 
var det militære rettsapparatet 
etablert, så det fikk ingen fØlger 
for dem som rett og slett gikk 
sin vei.» 

(Oberst Erik Quam i 
«Morgenbladet» 18/111978) 

«I en særstilling sto landssvik
anordningen av 15. des. 1944. 
Den var ikke blitt kunngjort, 
ukjent av hvilken grunn. Et min
dretall i retten mente at en an
ordning som faktisk hadde vært 
hemmeligholdt, ikke kunne be
traktes som gjeldende lov for 
personer som ikke kjente den. 
Flertallet kom derimot til det 
motsatte resultat, og fremholdt 
at dette heller ikke virket urett
ferdig, da den som svek sitt land 
under de foreliggende forhold 
måtte være forberedt på at for-
holdet ble regulert ved nye straf- «Men merkelig nok ble det 
febestemmelser. SpØrsmålet had- . Tyskland som avbrØt den diplo
de forØvrig liten praktisk betyd- matiske forbindelse og gav den 
ning.» norske legasjon i Berlin reise-

(Johs. Andenæs side 97 i pass, mens den norske regjering 
«Det vanskelige oppgjøret») hadde bedt om at den måtte få 

«For å betegne et samfunn 
som en rettsstat, med rettssik
kerhet for borgerne, pleier en 
nettopp å kreve at det skal være 
mulig, med ganske hØY grad av 
sikkerhet, å avgjøre hva som er 
henholdsvis forbudt og tillatt. og 
at denne avgjØrelsen ikke må av
henge for meget av dommernes 
eller andres personlige skjØnn.» 
(Professor Wilhelm Auberts. 11 

i «Rettens sosiale funksjoner») 

«På denne almeneuropeiske 
bakgrunn må ein utan vidare slå 

fortsette. Det er ikke lett å finne 
den logiske sammenheng.» 

(Johan Scharffenberg i 
«Samtiden» 1945, side 19) 

«Kommisjonen har i sin frem
stilling «Aprildagene» pekt på at 
Regjeringen ikke fØr 9. april på 
langt nær hadde utnyttet landets 
hele vernekraft, og at dette heller 
ikke skjedde 9. april, og at den 
ikke den dag ga de militære 
myndigheter og almenheten klar 
beskjed om at landet var i krig, 
og at· alle midler skulle settes 
inn mot fienden.» - «Kommi-
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sjonen kan ikke se Kohts inter
vju på Østbanen med NTB's folk 
som en orientering fra den nor
ske regjering. Dette intervju skyl
dtes ikke Regjeringens tiltak, 
men folk fra telegrambyrået. Det 
var ikke vel overveiet siden det . 
oppga for offentligheten og tys
kerne statsmaktenes nye opp
holdssted, og det ga ingen utve
tydig beskjed om det fundamen
tale spørsmål: om krigsalternati
vet endelig var blitt valgt. Noen 
klarleggeise av situasjonen ut
over dagen 9. april fant heller 
ikke sted. Nå ble det tvertimot 
kjent at Regjeringen sammen 
med Stortinget var villig til å 
forhandle med tyskerne om en 
ordning hvorved krig kunne unn
gåes.» 

(UndersØkelseskommisjonen 
1945, bilag bind Il, s.119) 

«Det er sannsynlig at enkelte 
av Regjeringens medlemmer, bå
de efter rømmingen av Roms
dalen, av Namsos og etter at be
slutningen om de alliertes eva
kuering av Norge forelå, har 
overveid å oppta nye forhandlin
ger med tyskerne.» 

(UndersØkelseskommisjonens 
bilag 9. april-7. juni, s. 314) 

«Etter alle de sorgens bud
skap som kom til regjeringen 
hver eneste dag, erklærte Ny
gaardsvold i regjeringskonferan
sen den 1. juni at det ikke var 
mulig å holde striden gående 
lenger. Hambro var helt enig i 
dette.» 

(Trygve Lie i «Leve eller dØ», 
side 243) 

«Men for Presidentskapet og 
for dei andre politikarar som var 
i Elverum, var det samrøystes 
stortingsvedtaket om underhand
ling med tyskarane det eigentle
ge politiske innhaldet av møtet.» 
(Odelstingspresident N eri Valen 
i avisen «Varden» for 9/12-47) 

MANEDENS 
-PERNILLE .. : I dyp pessimisme 

Pinsen ble ringt inn fra tårnet i Og det er ikke mer enn trettisyv 
kirken like i nærheten Det er stille år siden verdenshelvetet nr. 2 
i gaten utfarten har funnet sted. sluttet. 
Solen faller skrått inn over skrive- J eg burde vel ikke skrive når 
maskinen. jeg er pessimistisk, og jeg gjorde 

På FalklandsØyene er lovlige det da heller ikke i forrige num
drap igjen igang, de drap som sta- mer, men et innlegg fra «Front
tene gir sin velsignelse til. Her kjemper fra div. Wiking» har fått 
ringer ingen klokker pinsen inn. meg til å innse at jeg ikke skriver 
Men kanskje lav sol kaster stråler for døve ører. Og jeg vil få under
inn over våpnene. Hvor godt det streke her at det jeg skriver oven
igrunnen er å være kvinne og få for ikke er myntet på hans innsats. 
slippe å drepe på kommando, og Dualisme fra min side? Nei, ikke 
det for engelske soldaters vedkom- det. Vi ble jo hØytidelig lovet at 
mende på kommando aven kvin- bare USA, Sovjet og England vant 
ne. Det skuffer meg så inderlig, 2. Verdenskrig, skulle vi være be
for jeg har jo gått og trodd at alt fridd for frykt for alltid. 
ville bli så meget bedre bare det Og krig er frykt også, ikke bare 
kom kvinner til, de, som ifØlge godkjent massedrap. Og i Storbri
BjØrnson i fedrelandssangen, som tannia og i Argentina gråter mØdre 
mØdre «har grædt». og ektefeller og frykten sitter i alle 

som har sine menn sendt til dette 
godkjente slakteri, som heter Falk
landsØyene. 

Men kommunikeene kommer inn 
tørre og snusfornuftige. De for
teller intet om det enkelte mennes
kes lidelser der skuddene faller og 
bombene eksploderer. Der armer 
rives av og kroppene flerres istyk
ker. 

Jeg kan ikke la være å tenke på 
det. Det skulle ha vært vesttysker
ne som hadde satt igang noe slikt 
som toktet mot FalklandsØyene. 
Da skulle pipen ha fått en annen 
lyd, noe om krigsforbrytere. 

Men jeg fritar heller ikke den 
argentinske ledelse for dens skyld 
i det som skjer, og jeg blir livredd 
for hva som kan skje dersom de 
stormakter som leker med mennes-

kehetens skjebne en dag går lenger teIsen er jo noe avhengig av fra 
enn uavlatelig å skjelle hverandre hvilken vinkel en betrakter jord-
ut. kloden. 

Det er meget mulig at mange, 
når de leser dette, vil riste på hodet 
og si «kvinnfolk», og «hvorfor 
reiser du ikke, Pernille, til Sovjet 
og deltar i fredsmarsj?» Nei, jeg 
gjør ikke det, men jeg kunne godt 
tenke meg, dersom mulighetene 
hadde ligget tilrette, både å. ha 
reist til Argentina og England og 
deltatt i en fredsmarsj. 

Men i krigsrus ville vel neppe 
slike godtas. I krigsrus synes all 
fornuft å gå til grunne. «Glory and 
Viktory» - dessverre vet jeg ikke 
hva dette heter på spansk (og ar
gentinsk er jo spansk), for fornuf
ten er like mye gått tapt der borte, 
eller der nede. Det med stedanset-

Frontkjempere i div. Wiking, i 
Den Norske Legion og Skijeger
bataljonen ble dømt fordi de dro 
ut og påfØrte sovjetrusserne tap, 
og de hadde enorme tap selv. Men 
da skulle jo alle fra siste krig som 
skjØt for å tilintetgjøre andre hatt 
straff. Og enda mere straffbart 
skulle det være idag, med FN og 
hele ruklet, å skyte på andre men
nesker. 

Tilgi meg at jeg ikke har noe 
annet budskap idag. Jeg kan ikke 
skrive på tross av meg selv. 

Pernille 
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\ Slik hendte det • • • 

Nytt om· SS-divisjon Viking 
General A. Marini: Fra Kaukasus til Leningrad. 
En bok: på basis aven dansk offisers krigsopplevelser i SS-Divi

sjon Viking. 
Verket består av 3 bøker i stort format, alle gjennomillustrert med 

bilder og skisser. 
Pris kr. 225,-. 

Ved forskuddsbetaling skjer forsendelsen portofritt, ellers i opp
krav med tillegg av porto og oppkravsgebyr. Betal til postgiro nr. 
5154638, bankgiro nr. 6063.05.01248. Bestillingen sendes: 

BOKTJENESTEN, AlS HISTORISK FORLAG 
Postboks 924 Sentrum, 
Oslo 1. 

VET DU AT: 
"FOLK OG LAND .. sendes til tusener nordiske hjem, organisasjo

ner aviser, bedrifter og politikere fra alle partier? 

"FOLK OG LAND .. er vårt viktigste virkemiddel i kampen for sann
het og rett? 

"FOLK OG LAND .. utgis uten lønnete medarbeidere hverken 
redaksjon eller ekspedisjon? 

"FOLK OG LAND .. er absolutt avhengig av gaver fra leserne? 

"FOLK OG LAND .. ønsker også dine kamerater som abonnenter? 

"FOLK OG LAND .. håper DU har betalt inn abonnementet på avi-
sen? 

"FOLK OG LAND .. har postboksadresse 924 Sentrum, Oslo? 

"FOLK OG LAND» venter på din innbetaling? 

Nå tar vi et tak for 
«støtteannonsene» 

Vi takker denne gang hjertelig for 50 bidrag på tilsammen 
kr. 8 450,-. Det er bra! 

Når dette skrives, har vi bare et dusin støtteannonser som det 
ikke er kvittert for, og vi håper derfor at mange vil huske oss 
i lØpet av sommeren. «Støtteannonser» er som kjent bidrag på 
kr. 50,- eller mer til avisens drift. 

STØTTEANNONSER 
'ra «Folk og Land»s venner. 

Takk for følgende bidrag: 

K., Ramfjordbotn E., Trondheim 
140,- 50,-

B., Sigerfjord M., Molde 
75,- 60,-

B., Mo i Rana E., Andaisnes 
190,- 75,-

V., Mo i Rana H., Skodje 
190,- 125,"-

0., Alhusstrand M., Langevåg 
100,- 280,-

0., Levanger S., Mundheim 
140,- 100,-

H., Skatval 0., Stavanger 
90,- 90,-

(Forts. fra side 4) 

Sjelden har vel så mange 
uskyldige mennesker i en freds
tid blitt puttet inn i fengsler og 
konsentrasjonsleirer, pint, tor
turert og skutt som blant oss 
nordmenn som fulgte Quisling. 
Uvilkårlig fristes man til å spØr
re seg selv med de gamle ord: 
«For hvilken av mine gode gjer
ninger skal jeg straffes i dag?» 
Det ser ut som om ordene med 
sin dype mening om «orden, 
rettferd og fred» og det som 
Quisling så ofte sa: «Det gjelder 
å forstå sin tid og å ville det 
gode», virket med motsatt for
tegn ved disse straffedommer. 
J a, dette taler jo for seg selv i 
en ond verden. 

Jeg vil gjerne slutte denne 
lille artikkel med å gi et eksem
pel på hvordan et helt hederlig 
og idealistisk menneske, som 
ikke gjorde en flue fortred under 
okkupasjonen, men tvert imot 
søkte å hjelpe gamle kamerater 
og tidligere medarbeidere som 
hadde en annen mening, ut av 
vanskelige . situasjoner ble be
handlet. Vedkommende var min 
egen mann. Han bodde i en liten 
bygd utenfor en av våre SØr
landsbyer, og hadde ikke hatt 
noe utestående med et eneste 
menneske der under hele okku
pasjonen. Til sin store forund
ring ble han ved fredsutbruddet 
hentet som eneste passasjer i en 

R., Stavanger 
60,-

B., Stavanger 
100,-

K., Hafrsfjord 
275,-

T., Randaberg 
140,-

R., Sandnes 
140,-

S., Tjelta 
75,-

l., Vågsbygd 
100,-

S., Amli 
50,-

B., Skien 
50,-

T., Ulefoss 
100,-

0., Notodden 
60,-

A., Dalen 
100,-

stor buss, pyntet med lØvverk, 
etter at selvfØlgelig han selv og 
hele hans hus var blitt hjemsØkt 
etter våpen, hvorav der ikke 
fantes noe. Idet han av flere 
uniformerte menn med stengun 
ble kommandert ut av sitt hjem 
og inn i bussen, fikk han til sin 
forundring se at .en stor flokk av 
«gode naboer og sådant mere» 
hadde samlet seg med jubelrop 
omkring denne hendelse. An
kommet til torvet i byen hørte 
han enda mere forundret tilrop 
med skjellsord fra en stor men
neskemengde, og idet han gikk 
ut av bussen prøvet de å spytte 
på ham, men spyttet traff en av 
hjemmefrontvaktene i stedet. 
Deretter ble han skjøvet inn i 
fengslet så fort som en utskutt 
kanon.-

Etter en tid å ha sittet inne i 
bvens fengsel ble han overfØrt 
til en konsentrasjonsleir litt uten
for byen, og puttet inn i en celle 
som opprinnelig var beregnet på 
2 personer, og hvor det nu var 
en 7-8 fanger som ble trengt 
sammen. Den ene av hans «med
passasjerer» var en yngre frivil
lig soldat fra Østfronten, som på 
sine ben hadde vandret hele den 
lange veien fra Finland til Nord
Norge, og i kulden og væten had
de pådratt seg det som vi i gam
le dager kalte for «galopperende 
tæring». Han dØde kort tid etter. 
Selvsagt ble det ikke tatt noe 
hensyn til den smittefare han 
bragte med seg, og min mann 
var dessverre en som ble smit-

H., Røyken 
240,-

K., Spikkestad 
60,-

H., Mjøndalen 
100,-

M., Skollenborg 
200,-

K., Amot, Modum 
120,-

K., Krokkleiva 
65,-

0., Nesbyen 
300,-

A., Nordre Toten 
125,-

E., Bøverdalen 
75,-

G., Lesja 
'140-, ' 

G., Rena 
1000,-

T., Ottestad 
50,-
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tet av sykdommen, - han fikk 
nemlig tuberkulØS pleuritt, og 
ble da lagt på enecelle i hØY fe
ber. Han svevet i livsfare, men 
det var ikke tale om å få lov 
til å komme inn på noe sykehus. 
Det eneste som skjedde var at en 
kald og likegyldig lege så inn til 
ham en gang imellom, og den 
eneste næring han mottok var 
den vanlige halvråtne silden som 
der ble brukt til alle fangene. 
Han fortalte selv at den som red
det hans liv var konen til en av 
vaktene, som i all hemmelighet 
ga ham litt skummet melk. Ved 
et under kom han seg. Heldigvis 
innkapslet også tuberkulosen 
seg, og han fikk leve i mange, 
mange år etterpå i frihet. Etter 
en dom på ca. 5-6 år, som ved 
et amnesti da noen år var gått, 
ble nedsatt til ca. halvparten 
slapp han ut av fengslet. Men til 
tross for alt dette onde som 
hendte ham var han like glad i 
sitt fedreland, uten hat og bit
terhet, og med den samme gode 
samvittighetspakt med Gud. som 
vi i grunnen alle hadde og frem
deles har. 

Oslo, den 19. mai 1982 
Dorathea 

KJØPES: 

NS-jakkemerke (nål), samt lue og 

armbind fra Guttehirden. Privat. 

K. H., Stabekk 
1000,-

L.,Høn 
200,-

H., Drøbak 
125,-

E., Moss 
100,-

0., Degernes 
90,-

C., Børgenhaugen 
75,-

L. R., Oslo 
105,-

A. H., Oslo 
175,-

E. L., Oslo 
240,-

A. G., Oslo 
170,-

E. H., Oslo 
425,-

R. A. M., Oslo 
315,-
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Vidkun Quisling's 
Fredssamband ... 

(Forts. fra side 1) 

en nØdvendig utfyllning, kronen 
på verket: en stornordisk freds
bevegelse, en aksjon for fred og 
samarbeide mellem nordiske folk 
verden over på grunnlag av fol
ke ætt og åndelig livssyn og fel
lesskap i interesser. 

Fred mellem England og 
Tyskland er et livsspørsmål for 
Europas fred og for vårt land. 
Det må derfor være vår opgave 
å yde alt som står i vår makt for 
å skape fred og forsoning mel
lem disse to store folk der like
som oss er av nordisk ætt. 

England og Tyskland må brin
ges ut av fiendtlige krigsallian
ser, hvori disse våre frendefolk 
nu infiltres til ulykke for sig selv, 
for Europa og for hele verden, 
ikke minst for Norge. Skandi
naver, briter, tyskere, nederlen
dere, og alle andre nordiske 
folk verden over, må samle sig 
om et ærlig og skjØnnsomt sam
arbeide for å overvinne verdens
Imsen. I Nord-Europa må or
ganiseres et stornordisk freds
system, som efterhånden kan 
trekke andre land og maktgrup-

talske religiøsitet, den greske 
ånd, den romerske statskunst i 
det romerske verdenssamveldet. 
Må vi ikke ha lov til å tro -
uten å undervurdere andre folks 
verk og verdi - at de nordiske 
folk, og blandt dem vårt eget, 
de som nu står kraftige som aldri 
fØr, at de fremdeles har store 
opgaver i verden, og nettop en 
tilsvarende som for to tusen år 
siden, men basert på folkenes 
frivillige forening? Veien til den 
organiserte menneskehet ogver
densfreden går gjennem forening 
av den nordiske folkeætt i et 
nordisk verdssamvelde mot krig, 
kaos og kommunisme og til ær
lig og rettferdig samvirke mellem 
folkene, 

Som i tidligere tider må det 
være vår store folkeætts misjon 
å rydde en foreldet verden vekk 
og skape en ny verden som kan 
bringe en videre opgang for 
menneskeslekten. 

La oss på dette vis sette nye 
idealer for folket vårt, reise de~ 
til nytt liv, politisk, økonomisk 
og moralsk, og gjøre vårt til å 
gi verden en ny nordisk og kris
ten ånd i en æra av orden, rett
ferd og fred. 
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se og gremmes ved ordet erstat
ning, der fØles som en profan 
hån under tempelgangen. Disse 
som gikk der med sine drØmme 
lik en glad smerte i sinnet. Disse 
er tause. De vil eie sitt eget of
fer, som noe rikt og større der 
gjør livet vakrere for dem. De 

vil la minnet om sin innsats stå =~II;IIII~~ som en skinnende pokal i kråen. 
Noe som de i stille stunder kan 
ta frem og fØle en sterk og hem
melig glede ved. 

Jeg har selv sittet i en fange
leir, - men efter krigen. Vi ble 
kanskje ikke så beundret(!), men 
la meg få si, at likegyldig i hvil
ken fangeleir man sitter så vil 
menneskene der og forholdene 
overalt være de samme. Og per-

... ,:..: 

AmatØren 

SIDE 7 

Proffen 

sonlig vil jeg si, og mange vil den dag saken ble satt på spis-
være enig med meg, at aldri se- Norges tapte sen (Haag), stykket ut sinnasjo-
nere i livet treffer man så man- nale enhet i en slags politisk par-
ge dype og interessante mennes- kolonier. . . seldrift, som ikke kunne annnet 
ker, aldri får man senere et slikt (Forts. fra side 2) enn svekke nasjonens stilling, 
perspektiv over livet. mens der burde ha stått et enig, 

I denne leir satt også front- land. Alt s~en tapte vi ved sammensveiset Norge. Det ville 
kjempere. De ble heller ikke be- Domstolen i Haag, Danmark ble det ha stått respekt av, det ville 
1I:ndret. Li~e~el hadde de satt tilkjent suvereniteten over hele hatt vekt. I Danmark sto alle 
sme unge hv mn for en sak, som GrØnland. Et trist kapitel Nor- samlet. Dersom fagkunskapen i 
de mente var fedrelandets. Og ges-historie, som vi dog ikke skal Norge fra fØrste stund av på en 
en mengde av deres kamerater komme nærmere inn på her. tilbØrlig måte var blitt tatt med 
ble .tilbake. De ~å tie. De .får Og vi kan jo også like godt ta på råd ville saken ha vært lØst 
aldn noen erstatnmg, :- og vIlle med Jemtland, Harjedalen, Bo- på en for alle parter mer til-

Vidkun Quisling ikke drømme om å ta Imot noen. hustan Skåne Blekinge og Hal- fredsstillende måte. Det var den 
De kjempet i øst som de andre land ;om Sv;nskene erobret fra uhildede manns mening. 

per inn i et nytt og sant folke- ____________ .,. i vest. Og i det Øyeblikk de men- ' _ Inne ved Igalike-fJ'orden oss. 
te å kjempe for Norge, - så Dette var et stykke mindre var det at de fØrste menn av 
gjorde de det også i sitt hjerte. glorverdig Norges-historie. Vår norsk ætt slo seg ned, fortsetter 
Det grunner seg på den filosofis- ungdom kjenner lite til den. De hun. Det var nordmennene Eirik 
ke sannhet, som er hevdet fra som gjør det, går ensomme blant Raude og hans folk, som her 

samband, for på den måte å 
skape en nordisk fred, en almen 
åndsfornyelse og en politisk og 
Økonomisk nytenkning. 

Snart to tusen år er gått siden 
nordiske menn i Middelhavslan
dene sammensmeltet den orien-
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Offerregningen 
klarert ... 

(Forts, fra side 2) 

oldtidens grekere til Dr. Samuel vårt folk. valgte seg et sted, som han kalte 
Johnson og Kierkegaard, men _ _ _ Bratalid. Da forfatterinnen kom 
kanskje noe- for subtil til! bli _ Det er ganske mteressant deropp 1926 for å se på noen 

er 

erkjent av overfladiske sjele. Dis- lesning hva den danske forfatter- utgravninger som ble foretatt av 
se unge frontkjempere hadde ale- inne, Julie Hastrup, skriver i sin det gamle norske bispesetet på 
ne sine indre ressurser å falle bok «Tyve Aar blandt Grøn- Gardar, fant man skjelettet aven som man tør tro sprang ut fra 'lb k d k 'kk d . d 
tI a e, e unne l e gynge seg lændere» (1939). Efter å ha om- biskop, som var begrav l et deres innsats? Var det ikke en 'b l D 
på noen nasjonal ø ge, e var talte J ær-mannen Eirik Raude ene av kapellene i den gamle 'mnsekvens de måtte regne med bOd G d 
forlatt av a e u og mennes- (Torvaldsson) som oppdaget kirke. Man mente at dette var og som nettopp la glorien over k 1 d 

er, GrØnland og slo seg ned der av Jon Sverres fostre, som ev e f.eks. et illegalt arbeid, - risi- • 
. l' Når J'eg tok disse siste avsnitt oppe omkring 985, skriver hun omkr. år 1300. Bispestaven la koen, offerkravets umlste 1ge . 

kjerne. Hva blir der nu tilbake med så er det nettopp for å stille bl. a.: over det ene benet og bisp enn-
når kvittansen vedheftes diplo- opp et kontrastbilde overfor dem «I den nyeste autoriserte læ- gen, som var tatt av skjelettets 

som red på denne bØlgen, som rebok i geografi for de norske finger ble vist frem,» met på veggen? Er det ikke som å h ' 'l å 
følte livet J'uble mot seg, - men folkeskoler, er denne J'ordens I en rekke r ar VI sel t p en å sende en gave til sin hjertes b d 

• som likevel sank ned i en mal- største øy nevnt i 7 små linjer. bØlge minner over « rag ene» dame for derpå noe senere a sen- k 
Sk l h strøms sug, i en kamp for erstat- Og dette gJ'elder et land som fra 1940. Også her var det nors de henne regningen? a un . 'kk 

f ning. Den indre glede strakk opprinnelig ble kolonisert og politikk som gjorde at VI l e da, in casu Fedrelandet, ,ortsatt 'ld 
nære en takknemlighet, - eller ikke til. kristnet av nordmenn og som i sto kampberedt hine apn ager. 
kan den sies' å være definitivt Og, til sist, vi har disse som 1261 frivillig gikk inn under den Vi snakker ikke alltid hØyt om 
oppgjort, Hva vil De nu svare kjempet, - ikke så meget for norske konge (Håkon Håkons- det, 
På dette? fedrelandet som mot nasjonal- søn), og senere gjennem århund- Vi er nemlig ik~e alltid så .ver

, l' H te sa· l'kke dette rer har tI'lhørt Norge og hatt me- dige, Vet De, at Jeg f. eks. Ikke Menneskets forhold til lidel- SOsta Ismen. en 
t t tto'pp dl'sse som inn get stor betydning for den norske i et eneste norsk leksikon ha.r sesbegrepet er ganske forunder- s ore; a ne , -

lI'g. Det er ti'lbØyelig til å tro at til da hadde forhånt Fedrelandet fangstvirksomhet i ishavsområ- funnet opplyst at Nansens Skl-
d f d' h dd det. ferd over GrØnlandsisen (<<Da bare lykke og medgang er selve og ets orsvar, Isse som a e 

, t bl'kkf tet for å ha un - Vi visste selvsagt at den han brente sine skib») i 1888, livet. Det vil ikke se at lidelses- SpIS av l a -
d avet det hente det ikke danske myndighet ifØlge Kieler- ble finansiert av den danske kapitlet kan være det mest spen- erg,r , - , 

ddt mest verdifulle det at dIsse fant et fedreland, de fØr traktaten betraktet hele Grøn- Etatsråd Gamel. Vi var ikke sto-
:~t e;ka;ende. Hvem bry; seg ikke hadde fØlt, - de vant et land som dansk område. Men vi re nok til å gjøre det. Denne 
om å lese bøker om bare sol, blå folk, en samfø~else me~ nye men- visste også at den danske lov- onnlvsning fant jeg i Fr, H~gel's 
himmel og elyseiske marker. nesker, som VIste seg a va:re de- givning for GrØnland ikke var «Erindringer», - den kjente 
M '1 • h l'tt storm og res brødre! Fra en revolUSjonens gjennemført ·der landet ikke va'!' store danske forlegger, 

an VI og sa a l . '1 f b d' kl' rt h dd tø ende skyer. Likevel stønner og klager ters~el, tIl nasJona or r~ nng, o omse og a e u v 
k t U der motgangen - sa nk en gave kan ogsa noen myndighet, I Norge hadde man, mennes en, k' • , 

uten å ville forstå at evig sol ngsar gl, . 
V.N.S. 

ville visne deres sjel slik sol- Offerets gave er devaluert. ,TI-
brannen fortærer markenes veks- dens brutale materi,alistiske ånd 
ter, Smerte og lidelse kan være knuser idealismen, drøm~en o~ 
et livets regn, som det gror av. l~ngs~l~n. De~ knuser vIljen tIl 
A - man skulle kune si med gjenSIdIg forstaeIse. Den knuser 
Laurens van der Post: Lidelser vakre tanker og. skjelven~e sin
og sorg, som virkelig er utstått, nets strenger. TIl slutt vIl den 
fØles instinktmessig som et pri- knuse mennesket selv. 
vilegium! 

Mange er slik, Mange er tau- Vidkunn Nitter Schreiner 

Norsk Arbeidstjeneste 
BØKER, BROSJYRER, FOTO's, BREV, LEIRAVISER, AT-BLADET, 

PLAKATER, o.l. ønskes utlånt i forbindelse med en ny bok om 
Norsk Arbeidstjeneste. Forsvarlig behandling garanteres, 

Skriv til bill. mrk. «A T» '-_________________________ J 
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TRYGGHET OG SIKKERHET 

Betel eller tyggegummi 
Ingen afrikansk nasjon roser 

seg mer av sin hovedstad (Abid
jan) enn «Cote d'Ivoire», -
Elfenbenskysten - med sine 3,9 
mill. innbyggere. Der presidenten 
sitter i sitt palass med luftavkjØ
let vinkjeller. Under et samvær 
med det diplomatiske korps for
talte han nylig, at han noen da
ger tidligere «within a fork's 
length» (på nære nippet) var blitt 
myrdet gjennom juju. Men da 
alle trollmenn var notorisk tale
trengte, ble forøveren oppdaget 
og prompt hengt. Denne var for
Øvrig selve formannen i hØyeste
rett, og sto som nr. 3 i kandi
daturet som president. Han had
de så sendt den nuværende en
del nifse dyrehår og paddelår og 
hva det nu enn kunne være, 
mumlet sin velsignelse over det 
hele, hvorefter han mediterte 
lykksalig over en anstundende 
større offisiell gravferd. 

- For en europeer, sa presi
denten til diplomaten, kan alt 
dette se barnslig ut, men her 
står vi ved det sentrale i det 
store drama som utspilles i Af
rika. Disse fetisjer er så å si ro
ten til problemet. 

Men vreden lØd nokså hul. 
Trass i at presidenten selv hadde 
studert medisin ved universitetet 
i Dakar er det en kjensgjerning 
at han selv alltid SØker varsler i 
juju - slik oldtiden hadde sine 
orakler - fØr han tar noen al
vorlige avgjØrelser. 

Vi kan ryste på hodet og smi
le over dette. Men like fullt av
slØrer vi selv ofte dagligdagse 
reaksjoner i form av hedenske 
reminiseenser i vår natur. Jeg er 
sikker på at leseren instinktmes
sig unngår en svart katt, at han 
nØdig går under en stige, at han 
spytter til sin venn fiskeren, fØr 
denne legger ut, og at han går 
glad og tilfreds til sengs efter at 
kabalen gikk opp. 

Vi smiler over et folk som går 
med ring i nesen, mens våre 
kvinner har disse i ørene. De 
'u-viklede' tygger betel, mens vår 
ungdom tygger gummi, så den 
minner om flyndren bak akvarie
glasset. Mens dansen forlengst 
har nådd jungelstadiet her hjem
me, med dens rytmer og ekstase, 
ser vi med undring på disse som 
har sine rituelle danser tilber si
ne guder og totems - bortsett 
fra at vi selv kan stå tause og 
ærbødige foran en madonna i et 
katolsk kapell eller overfor en 
gammel altertavle i en av våre 
middelalderkirker. 

Avstanden er således egentlig 
ikke så stor, hverken fra juju, 
Woodoo eller Indonesias Guna
Guna. Det besynderlige er imid
lertid at mens vi, figurlig og re
elt, søker å 'kle på' de underut
viklede, som vi benevner dem, 
er vår egen sivilisasjon på flere 
områder i ferd med å kle av seg. 
Reelt sett søker vi å kle de 'u
viklede', mens våre kvinner sku
er lystent til de nye sjokkjoler. 

Vi taler ennvidere også om 
tabu- og noa-ord. De fØrste, som 
omfatter farlige, uhellbringende 
ord og steder. De siste, som skal 
omgå eller formilde dise tabu-

ord. A joda, - vi har dem også, 
på sett og vis. Folk har til alle 
tider hatt ondt for å si ulven. 
Man sier helst gråbeinen. Det 
stammer fra den tiden, hvor 
ulven var selve inkarnasjonen av 
alt som ondt og uhyggelig var. 
Legg merke til hvor nØdig en tar 
ordet 'kreft' i sin munn? En dør 
ikke av kreft, men efter 'en 
lengere tids sykdom'. 

A nei, vi er ikke så langt bor
te. Har De tenkt på hvordap vi 
f.eks. likesom kan gi dØde ting 
liv? Vi kan sparke en bØtte ut 
i elven, fordi den var ondsinnet 
nok. til å la oss snuble i den. 
En kvinne kan knuse speilet for
di det ikke viser henne det bilde 
hun helst vil se. Vi sier stygge 
ting til riven når vi trer på dens 
tinder i mørket og den knakker 
oss i hodet. Tenk på det vemod 
vi kan fØle når vi under en flyt
ning ser de avblekede feIt hvor 
de gamle, kjære bilder hadde sin 
plass. De som hadde utgjort en 
del av vår tilværelse. Det er som 
om et stykke av vår egen sjel 
er fløyet bort med dem. Rummet 
var holdt opp å leve og det fØles 
som en frostri å ta avskjed med 
det. 

- Jeg tenker på hvordan dis
se 'u-viklede' kan gå opp i sin 
dØde guddom. Mens vi f.eks. kan 
gjøre unna en gravferd på en 
snau, ofte regnfull halvtime. 
(<<Det kan vel klare seg med en 
krans til 21 kr.?») og haster efter 
å bli ferdig med et seremoniell 
som føles som en protest mot li
vet, så ofrer disse millioner av 
mennesker hele dØgn i bønn, ri
tuelle danser og med ofre for av
dØdes sjel. Kanskje en fattig, 
forkrøplet stakkar. I sannhet ik
ke en spurv faller til jorden ... 
Dette gjør de overfor sin 'dØde' 
guddom. Hvor langt går vi over
for den levende? Den halvtimen 
og noe mer for et 'finere lik'. 

Det er alle disse beteltyggende 
'u-viklede' våre mange delega
sjoner strømmer avsted for å 
hjelpe. Materielt og medisinsk 
utmerket, men de gyver på med 
taktløs energi, de griper inn i et 
folks karakter, dets sjel, - hvor 
frynset denne enn, efter våre be
greper, kan være. Og hva vel
gjØrenheten angår (siste: «Kongo 
fryser») så vet vi jo at norsk 
sådan utfolder seg i styrke pro
porsjonalt med avstanden. Så 
hissig kan en fredsdelegasjon ut
folde seg, at en delegat i et inter
vju fortalte at han som bidrap: 
bl.a. hadde sin mors alderstrygd! 
Når man så på samme tid leser 
at stammekriger, opprØr og re
volter av alle slag fØlger 'U-lan
denes' frigjøring, fredskorpsene, 
nasjonalgaver og innsamlinger, 
samt jo fler hvite skjortebryst 
lyser opp i kulØrte ambassader, 
- vel, så gir det jo anledning 
til visse refleksjoner. 

Det viser seg så ofte at når vi 
mener at vi gjør en god gjerning 
i livet, så gjør vi ofte en dårlig. 
Den som reparerer rovfuglenes 
vinger, får ta ansvaret for dens 
klØr. 

Niebuhr skriver i sine dag
boksnotater fra den uhyre fengs-

lende danske vitenskapelige eks
pedisjon i 1760-årene bl.a. om 
den uhyre fattigdom som preger 
alle land der engang var old
tidens største kulturriker, og 
«som derfor, logisk nok, i en tid 
som er rammet aven fremskre
den historisk nærsynthet, må be
tegnes som underutviklet. Var vi 
ikke for isseligen til å se sann
heten i øynene ville det kanskje 
være mere på sin plass å kalle 
dem overutviklet. Rikdom er ik
ke nødvendigvis alle tings ende
mål for menneskene. Den vil 
tilsynelatende heller være der 
hvor begynnelsen er. Utviklin
gens sluttfase, den har elendig
heten patent på.» 

Norge hadde en gang like 
mange stammer (småkonger), 
nærsagt, som i Afrika. De be
kjempet hverandre inbyrdes. Vi 
har bare ennu ikke nådd toppen 
av vår 'overutvikling', som ifØlge 
Niebuhr er elendigheten. 

Herav fØlger igrunnen at vi 
fortsatt er en nasjonal parveny. 

Afrika har den heIe tid ligget 
foran! 

Arve Lie 

--

IN MEMORIAM 

I denna vårens tid Himnade 
en akta svensk och dito norge
van sin jordiska stravan: Holger 
Mollman-Palmgren. 

Under många år kampade 
HMP med fin stilistisk penna 
fOr ett F6renat Europa. 

I sitt eget språk ror «Sverige 
Fritt» framstallde HMP Vidkun 
Quisling, som den framste kam
per fOr Norge under en hård tid. 
Hanadsvackande fanns det mån
ga s.k. nationella svenskar, som 
icke fOrstod den insats Nasjonal 
Samling presterade, men HMP 
tvekade aldrig - och det t.o.m. 
kostade honom fangeise i några 
månader. 

HMP's artiklar har man till 
mycken stor gHidje Hist i bl.a. 
«Vår Front», «Dagsposten», 
«Folkets Dagblad» och «Fria 
Ord». Har fOrde han en okuvelig 
kamp fOr ratt och sanning. Det 
blir stor saknad efter denne akta 
europe, som verkligen var en 
ropandes rost i en presskor av 
pobelanda och lognpropaganda. 

HMP hade sin andliga hem
vist i det hegelianska arvet med 
sitt fornuftskrav och med inslag 
av germanskarisk arlig kompro
missløshet. 

Holger Mollman-Palmgrens 
minne lever arat och aktat! 

Ellos, Sven A. Lundehiill 
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