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«Hvis rettferdigheten går
under, har det ikke lenger
noen verdi at det lever
mennesker på jorden.»
Kant.

Ingen hensikt å
fremstille
Nasjonal Samling
som borgerlig
Av VIDAR

Meldingen am funnet av Vidkun Quislings arkiv kom timene
fØr dette nummer av FOLK OG
LAND gikk i trykken. Vi har
derfor ingen mulighet far å gi
sikre .opplysninger om innholdet,
og hvor arkivet har befunnet seg
i tiden hem til det dukket' .opp
på en søppelhaug i Oslo.
Gjetningene er mange, men vi
må gå ut fra at arkivet er stjålet
fra Maria Quislings leilighet eller
kjellerlokaler i Erling Skjalgssansgate, der det var minst ta
innbrudd før alt ble sikret etter
hennes død.
Hvis dette er tilfelle kommer
samlingen inn under arveoppgjøret, og storparten av fUijnet vil
tilhØre
Universitetsbiblioteket.
Kopier av brev .og dokumenter
vil i så fall blitilstilet Institutt
for Narsk Okkupasjonshistorie,
hvilket var anført i hennes testamente:
Vidkun Quisling hadde også
et annet arkiv.
Det forsvant i maidagene 1945.
Dette arkiv inneholdt flere
viktige dokumenter, og Nasjonal
Samlings fØrer hadde den gang
tatt alle forholdsregler til at papirene skulle kunne overleveres
rette vedkammende far historisk
oppbevaring j fremtiden.
Tidlig am margen en 9. mai
1945 meddelte han sine falk på
Gimle, at han ikke under noen
.omstendigheter ville ha arkivet

SN

Den nasjonale oppvåkning
Ser man generelt på den nasjonale oppvåkning i Europa, vil
man kunne se at den utviklet seg
i alle samfunnslag. Enkelte steder begynte den som en regulær
arbeiderbevegelse med sosialistiske trekk. Derimat valgte den
helt fra fØrste stundet annet spor
enn den marxistiske. Disse to
r,etninger var konkurrenter. Mange gikk det fØrst senere opp for
i hvilken leir de hØrte hjemme.

Bevegelsen var en protest mot
den'kapitalistiske makt utøvet av
folkefremmede inntrengere og
mot overnasj.onale maktfora som
bestemte over hodene på folk.
Den samme bevegelse' begynte
.omtrent samtidig i den småborgerlige leir. Det sasiale budskap
sto sentralt også her. Man fryktet
dessuten marxismen .og dens utsikter til tap av personlig eiendom og initiativ. Senere sluttet
adelen seg til, i en del land. Den
hadde alltid vært nasjanal .og
patriatisk, og fra gammelt sterkt
tilknyttet militærmakten i yrkesmessig farstand. Mennesker fra
alle disse lag av samfunnet ble
nær sagt med ett klar over, eller gjort klar .over - hvor sko~
en trykket. Nasjonen måtte lØsrive seg fra den nye form far
fremmed makt representert ved
(Forts. side 7)

Quislin;:-arkivene som
forsvant
gjemt eller ødelagt. Det ble derfar .overlevert daværende politimester Heinrich Meyer på politistasj.onen i MØllergaten 19, med
anmodning am at det måtte
.overlates Quislings advokat.
Dette ble ikke gjort.
Under rettsaken mat Vidkun
Quisling viste det seg at bare
en tynn mappe med papirer fra
arkivet ble lagt frem, alle til
skade for den tiltalte. Hovedtyngden av arkivets dokumenter
var forsvunnet, deriblant de papirer som gikk i Quisling's favør.
Regjeringsadvokat Sven Arntzen sa i -et presseintervju etter
dødsdommen: «Vi hadde 8. mai
ingen grunn til å dømme Quis!ing til døden, men så fikk vi
hans papirer». Han nevnte IKKE
et ord om de underslåtte papirer,
der det bl.a. fantes Quislings
brev til general Laake der han
sier at han ikke ville t}ene som
offiser under det revalusjonære
arbeiderpartistyre, og generalens
imøtekommende svar. Der var
også listen over fremstående
nordmenn som sto klare til å
tjene Terbov'en sam et alternativ
til Quislings nasjonale regjering,
.og videre Quislings ordre i 1945
til Hirden som unndra den fra
tysk kontroll. I arkivet fantes også andre frikjennende og formildende dokumenter.
Under rettsaken kom Quislings forsvarer med fØlgende
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Jeg ser av fØrstesideartikkelen
SOSIALISME OG SOLIDARITET i aprilnummeret av FOLK
OG LAND at man prøver å nærme seg spørsmålet: Var NS sosialistisk eller ikke? Vahligvis er
det NS' fiender som krangler om
dette. Men det synes også å ha
vært tillØp innen bevegelsen. Jeg
har en del kommentarer til dette.
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Samtaler med Stalin

Nr. 6 ·1984·33. årgang
Løssalg kr. 5,·,

spørsmål til sin klient: «Det falt
Dem ikke inn å tilintetgjøre noen
ting av det som fantes der ute?»
(på Gimle).
Quisling: «Nei, absolutt ikke.
Jeg kunne ha tilintetgjort det
meget lett, for jeg hadde spesielle papirer som man har anvendt mot meg i en egen mappe.
Jeg kunne bare ha kastet den i
sentralvarmen. Jeg gjorde det
ikke. Det sa jeg til politiet.»
Aktor: «Men det er ikke tiltaltes mening å hevde at De ikke
hadde andre papirer enn den lille
mappen vi har her i retten fra
Deres arkiv?»
Quisling: «De har tatt alt hva
jeg hadde der ute» ..
Aktor: «Alt hva der var den
gang. Men Deres arkiv har neppe vært så lite tidligere».
Quisling: Jeg har ikke ødelagt
noen ting, ikke ett papir, med
sikte på en slik situasjon».
Etter denne del av forhøret
summet det av rykter blant journalistene i rettsalen, d~r det kom
frem ytringer om at arkivet rett
og slett var underslått av xettsinstansene.
Arkivet som nå er funnet, har
ingen forbindels,e med det arkiv
som forsvant i 1945.Hvem vet, - kanskje finner
vi også det på en sØppelhaug i
Oslo.

, - EN SLUTTREPLIKK TIL STEINØYGARD, OG ANDRE SOM ET BRENNBART EMNE:
IKKE HAR GNIDD SØVNEN UT AV ØYNENE Av ARNE HEIBERG

Jeg anbefaler SteinØygard å
lese Milovan Djilas bak med
samme titel som overskriften på
dette innlegget. Djilas stiller i
«samme klasse» som vår hjemlige, sagnamsuste, kommunistfrelst «helt» Nordahl Grieg men Djilas hadde ikke samme
lykke som Grieg - å få dØ under krigen med sine blåøyde
idealer intakte: Djilas overlevet
.og fikk oppleve den knusende
desillusjonering av sin tro sam KoesHer. . .
Få har hatt private samtaler
med Stalin, enda færre har festet sammen med ham - .og
ingen tro kammunist har skrevet
ned og fortalt hva den farsupne
tyrannen fart alte sine tra tjenere
i drikkelagene under og etter krigen.
Nilavan Djilas hadde en lang
karriere bak seg i det jugoslaviske kammunistpartiet: Tilbragte
år i fengsel fØr krigen, ble torturert men tiet, deltok i jugasla-

venes reisning mat tyskerne og var fra 1943 og til begynneIsen av 50-tallet en av de 4 som
ledet landet - i den «kamite»
hvor Tita var formann.
Jeg skal fatte meg i karthet
.og gi et raskt sammendrag av
Stalins uttalelser søm har relevans til Steinøygards .og andre
blåøydes tros-forhold til Sovjet:
«- Det var en grov tabbe av
oss at vi ikke besatte Finland i
1944», si~r Stalin ved en anledning.
Etter å ha uttrykt sin misnøye
med det franske kammunistpartiet, som ikke benyttet kaoset
ved krigens slutt til å starte den
vepnede revolusjan - .og i samme åndedrag berØmmet de greske kommunister for den bitre
borgerkrig de innledet da tyskerne trakk seg ut - føyer despoten
til: - Men halve Europa er
iallefall vårt! - Og om 20-25
år har Sovjet· hentet seg igjen
(Forts. side 7)

FILMEN OM FELDMANN-SAKEN
SØKES STANSET

FOLK OG LAND har karakterisert mordet på' ekteparet
Feldmann som den verste forbryteise i norsk kriminalhistorie.
Da vi ~ist skrevøm saken ble
vi truet med injuriesøksmål, ut
fra at de tiltalte ble frifunnet i
lagretten.
Nå vil Marcusfilm AlS lage
film om Feldmannsaken på basis av Sigurd Senjes glimrende
bok.
Det er filmprodusent Bente
Erichsen sam skriver filmmanuskriptet, .og etter at en av gjerningsmennene forsøker å stanse
prasj-ektet, har hun fått advokat
Ole Jakab Bae som juridisk konsulent. .
Også folk i TrØgstadbygden
legger vansker i vegen far Marcusfilm AlS. Sam grunn oppgir de at det er en skam at filmselskapet skal tjene penger på
emnet, vel vitende om at det ba-

re 'er «Olsenbanden» som har
skaffet penger i kassa til et norsk
filmselskap. I Norge tjener man
nemlig ikke penger på å lage
film, men er avhengig av statsstøtte.
Far lesere som ikke kjenner
.opptakten til 'en av de største
rettsskandaler her hjemme, anbefaler vi baken av Sigurd Senje
som kam ut for ta år siden:
«EKKO FRA SKRIKTJENN»,
(Pax Forlag) men les også den
uredde fremstilling av saken, som
journalist Guri Hjeltnes bragte i
«Arbeiderbladet» lØrdag den 16.
juni i år:
Rakel og Jacob Feldmann
reiste i fem dager.
Mot friheten, trodde de. Mot
et tryggere liv enn det jødene i
Norge opplevde denne seinhØsten 1942.
De var på flukt. Hals over
hode forlot de bosted og forret-

ninger i Oslo. Med seg hadde de
klærne de sto og gikk i, hans
sjeldne gullur, hennes smykker
og rikelig med penger i kontanter. Hun hadde bare høyhælte
sko. Som for så mange andre
flyktninger, var eneste mulige vei
å gå til fots over grensen.
Men grenselosene falt ekteparet i ryggen - i all forstand. I
stedet for å lose Rakel og Jacob
Feldmann i retning Sverige, ble
de fØrt til ulendt terreng, tettvokst skog ved et tjern ikke avmerket på kart, Skrikerrud tjern.
Ekteparet trodde de skulle raste, men ble overrumplet, slått
ihjel med hånd, pistolkolber og
en hjemmelaget kølle. Rundt
dem surret gjerningsmennene telefonledning og festet en stor
stein til hver, på 10 og 20 kilo.
Deretter skjØv de likene ut i tjernet.
(Forts. side 7)

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

alDE 2

FOLK og LAN1)

NR. 6 - 1984

Satans røst Ira
statskirken

Sodoma og
Gomorra

----

Minnes med gru vår kjærlighetslØse kirke etter okkupasjonen, kontra frikirkene og de forskjellige sekter.
Spesielt husker jeg Frelses•
armeen og Sentralkirken i Bergen som besøkte oss fanger i;
konsentrasjonsleiren på Espeland.
Ved utgangen ble hver fange
trykket i hånden og fikk med seg
sitt «Gud velsigne deg».
J eg kan ikke minnes noen ord
.I
En tyske kamerat har sich forDet samme som ble fremholdt
som har grepet så dypt ned i for oss da vi ikke ville fØlge NyenUeelsketsig i ,en cafe i Bergen stad
mitt sinn, så sulten var man på gaardsvolds regjering.
i en unge Bergens jente. Han og
litt vennlighet og forståelse.
Jeg
har
nettopp
lest
bok!en
hun sidete ved 'en bord i cafeen.
Vi ble landssvikere, forredeFra Statskirken og storparten ren Canaris ble en helt.
«BROEN VED ANDAU», som I en kaerlighedsanfall denne her
av de statsansatte prest'er hØrte
forteller om opprøret i Ungarn. tyske soldat laeggede hans ene
Dag Solsnes,
vi derimot bare satans røst, der
I den fant jeg følgende: .
arm over Bergenske jentens
5000 Bergen
Berggravs «Folkedommen over
- I seks år foret USA oss skuldre. Hun frabede sig denne
NS» ble nyttet som den godkjenmed frihetspropaganda. I her soldatens oppfØrsel. (Jenten
te bibel.
seks år trampet russerne (frøken) visste hans navn. Hun
Også idag godkjenner Statskiross ned i sØlen. Vi hadde fortaelIte det hennes foraeldrer.
ken hva som helst.
ingen ærlige aviser, vi kun- Hennes far gikk til tyske verneDen godkJenner abort og hone bare stole på det som maktens Standort-kommandanmofili, og forlengst har den goddere fortalte oss. (Ameri- turen. I soldatens kompani han
tatt forfølgelsen og fengslingen
kan erne)
ble bestrafft med flere dagers
av kristne i Sovjet.
Da vi reiste oss til re-skarp militaer-arrest paa grund
Heldigvis begynner det norske
Er vi egentlig kommet tilbake
volt for de tingene som de- aV «Schaigund des Ansehens (akfolk å få øynene opp for Stats- til samfunnet?
re hadde bedt oss kjempe telse) av tyske vernema·kten».
kirkens bedrageri mot Guds ord,
I det rent ytre er de fleste av
for, hvor mange amerikaIch liebe Skandinavien.
\ og stadig forlanger flere at priva- oss kommet tilbake. Vi har fått,
nere gikk da i bresjen for
Med vennlig hilsen
te menigheter og trossamfunn må jobber, og mange av oss er blitt
å hjelpe oss? INGEN.
Giinther Westphal,
o"erta det hele, slik at statslØnte arbeidsgivere med motstandere i
Da tyskerne i Øst-Berlin
Schonwohlder Weg 20,
prester og biskoper blir satt uten- arbeidsstokken, vi betaler våre
gjorde opprØr, og da polakD 2300 Kiel-Hasse
for, til fordel for ,en hØyning av skatter og etterkommer lovens
kene gjorde opprØr i PozDeutschland
moral, tro og offervilje.
nan, hvor var amerikanerbud - som tidligere. Som tidliHØY lØnnsklasse og status tel- gere? NEI! Med hjerte og hu er
ne?
ler idag mest for statskirkens vi ikke kommet tilbake. Det er
Under vår revolusjon var
o
folk.
fortsatt noe som skiller, og vi
dere taus,e. Det var taust
Uj
Gud selv betyr ikke 'noe.
kan aldri, aldri komme tilbake
langs Donau og i USA og
Min spådom er, at i fremti·
i De forehte nasjoner.
KRISTEN ABONNENT, før dette «noe» ,er fJernet.
ROSA Trondheim den, kanskje i den yngste geneI et samfunn hvor urett, drap
Indre Arna
og snikmord har vært godkjent,
rasjons tid, vil de små nasjoner
hvor lovene er trådt under fot,
ikke få leve sitt selvstendige liv.
-iet slikt samfunn er det ikke
Overbefolkning, konkurranse og
«trangt livsrom» vil forplante
noen skam å være dømt.
TVERT IMOT. Men det er ting
I
.I
I
trykket og true det. Disse nasjo~
ner vil bli samlet underet Eusom gjør meg ondt, en ting som
"
rope an Goverment (underlagt
for alle tider hindrer at jeg atter
Churchills krigsbøker blir ba- kan forenes med dette samfunVi kunne ferdes trygt i by og ~N) og ~ed od Eur~peisk Storre som et lite forord i forhold til net:
bygd under okkupasjonen, og tmg. De VII fa hv.er sm guvern,ø r
den norske litteraturen om 60Det er at ordet landssviker mange minnes de tyske solda- ~ller <~HøykoI?mlsær», en ~tvlkdagers-krigen og motstandskam- skal stå i rettsprotokoller og ters eksemplariske oppfØrsel.
lmg VI forØvng allerede skimter
pen i Norge.
strafferegistre og historiebøker,
Det gjør også Gudbrandsdøl- konturene av.
Som England forØvrig syntes at mine barnebarn og barnebarns ingene når de ser hvordan enAbonnent, Roa
helt uvitende om etter engelsk barn skal læres opp til å tro at gelske villmenn herjer dalen unkrigslitteratur og offisiell histojeg var en sviker. Det sårer meg der de årlige militære øvelser.
rieskrivning å dømme.
helt inn i hjerterøttene, hele min
La oss lese hva en tysk abon- r~
IfU
Wilhelm Wold, sjel reiser seg til protest mot at nent skriver til FOLK OG Æ
..
p.t. Stockholm
denne lØgn skal bli stående i det LAND's redaksjon, der han fornorske folks rettsbevissthet.
tener om et lite intermezzo i
:I'
Og jeg fØler at jeg her har Bergen sommeren 1940. Vi har
De bemerkninger som av NSpraktisk talt alle NS-kamerater ik~e forandret noe på vår venns medlemmer ble gjort i ættsalene
med meg: FØr ordet landssvi- artig,e oversettelse til norsk:
m.h.t. den norske regjering NyDet tyske etterretningsvesens ker er strØket fra vårt og våre
- Naa jeg forestiHer mig: I gaardsvold, som i farens stund
sjef, CANARIS, motarbeidet slekters navn, fØr: kan vi ikke aaret 1940 var jeg 21 aar gam- flyktet til London, ble mottatt
Adolf Hitler på alle vis og var komme tilbake som de samme mel. Jeg komme over Larvik til med en viss iskald ro og fordømen god mann for de allierte.
arbeids- og offerglade samfunns- Norge.
melse.
len bok, «OPPRØRERE' i borgere, som vi var tidligere.
,Mine stasjoner i Norge var
Men alt som ble fremholdt og
HITLERS BORG», heter det om
Vi er ikke landssvikere, hver- Hordalands hovedstad Bergen sagt fra anklagedes side ble seCanaris:
ken fra moralsk eller juridisk og Narvik i Nordland fylke. Jeg nere også nyttet i argumentasjo- For å hindre at Hitler skul- synspunkt. Derfor har vi svart komte til Norge, da kamphand- nen fra den annen side. Så manle seire, samarbeidet han i stor NEI på dommerensspørsmål, Hnger var over i juni 1940.
ge år er gått at det kan sies med
utstrekning med utlandet.
Tysk!e vernemaktens militær- legal kraft og autorativ tyngde.
derfor svarer vi fortsatt NEI på
- Ingen tysker har gjort en spørsmålet om vi ikke angrer.
rettsvesen var myck'et haard og
Be f.eks. NRK om å kjøre om
innsats mot Hitler som kan måle
INO og FOLK OG LAND har skarp: I omgangen med norske igjen Frimodig ytring av oberst
seg med hans.
en stor oppgave, og har utrettet mannfolk, kvinnerne, frØkener Erik Quam, om, «Norges forMen, herr r,edaktØr, Hitler var utrolig meget.
og barner vi maatte legge for svar».
da valgt med parlamentarisk flerLa oss helhjertet slutte opp dagen ytterste disiplin og mannsDet var slike «frimodige ytrintall og landet var i krig. FØlgelig om institutt og avis;
tugt. Naturligvis ,gav det nogle ger» som i retten ble belØnnet
hadde man plikt til å følge den
AKTIV mindre uttagelser. For eksempel: med 1 års tilleggsstraff for NSlovlige regjering.
Odda I Bergen sommer 1940:
folk.
Jentehird-medlem

•

.,.,ankevekk

SN
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Tilbake til
samlunnet

Det norske
storskryt

Canaris

Spa .lom

'IT.y.sk ogk

engels uis;n,in

og
JTimou;nhet
rOlrs"ar

•.

Tilfeldig kom jeg over et eksemplar av «Dagbladet» fra 16.
januar 1973, der vår avdøde kamerat, Per Dahlen, «slaktet» et
program i NRK's «Vindu mot
vår tid».
Det gjaldt homofili.
Han skrev bl.a.:
«Jeg har med omhu valgt overskriften Sodoma og Gomorra.
Det heter at utskeielsene i disse
byer ble så store at «menn drev
skjendselsverk med menn og
enden måtte komme». Harde
ord, men de har en appell .og
en moral: Det staker nemlig opp
veien vi skal gå både etisk og
estetisk!
Er vi belemret med noe unormalt, så har vi ikke lov til å
opphØye det som normalt. Det er
kors vi skal bære! Det er noe
meget viktig for et menneske å
«gå i sitt lØnnkammer» med sine
vansker. Er det en du finner som
har de samme vansker, vel - ta
da han eller henne med deg lev så og del disse vansker'sammen, men gå ikke ut på gater
og steder og i TV og forgift tanker og sinn hos mennesker som
er spart for dette!
Jeg har stor medfølelse med
de av mine medmennesker som
er. så uheldige at de :er kO?Imet
skjevt ut aven ubhd skjebne,
men for all del, la ikke det bli
til forargelse og' anstøt for nor':'
malt utviklede!
Med dyp medfølelse ber jeg
dere som har dette kors om å
k'Jempe d ere s k amp sa mmen ,
men ikke i TV og liknende media.»
Jeg husker Per viste meg innlegget den gang, og med ·sin humoristiske sans lo han hjertelig
da jeg bemerket ordene fra utskeieisene i Sodoma og Gomorra: « ... og enden måtte komme».
Han ville også sikkert ha ledd
hvis han under årets «Homsedager» hadde sett en transparent,
der det sto: «Er enden god, er
allting godt».
Ingen tvil:
For de homofile er enden nær.
Lisbeth H.,
Kristiansand S

Anvendt
psykologi:
- Nu ,er ingen lenger kommunister, - de er anti-nazister!
En glimrende taktikk!
Ung leser,
Kongsberg
KLIPP, KLIPP, KLIPP, KLIPP . ..

Mange lesere er svært flinke til å
sende oss avisutklipp.
Vi kan umulig følge med i alle
aviser og tidsskrifter selv, så vi er
meget . takknemlige for klipp fra
leserne.
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Idrett og politikk

«A.I.F. UNDER OKKUPASJONEN

Idrettslagene må oppta sin virksomhet Igjen,
få reorganisert styrer og utvalg hvis dette er
nødvendig og samle medlemmene til trening
på ny.
Rolf Hofmo (sign.)>>

En tid eter denne kunngjøring ville tyskerne gjerne ha en
landskamp i fotball mellom Norge og Tyskland.
Saken ble behandlet i Administrasjonsrådet, hvor det i
møteprotokollen, side 177, bl.a. heter: «Arbeidernes Idrettsforbund (A.I.F.) har overfor Sosialdepartementet meddelt at
man på det hold ikke hadde noe imot planene».
Hvordan gikk det med Rolf Hofmo efter okkupasjonen?
Jo, han ble i 1945 nestformann i'Norges Idrettsforbund.

LITTERATUR KJØPES

Signal og lign. litteratur fra krigstiden kjøpes.
Eksp. anv.
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Harald Schaaning fylte 80 år ikke minst hans betingelseslØse
lØrdag den 1l.august.
lojalitet.
På den store dag mottok HaFaktisk kjenner vi ikke større raId Schaaning hilsener fra sine
idealist enn ham, der han siden mange venner, som alle ga utVår kjære
Nasjonal Samling ble startet i trykk for takknemligheten over
og for hans
1933, har fylt hver eneste dag hans innsats, med arbeidet for sak og ide.
ubrytelige gode kameratskap.
INGA ANETTE ENGEN,
- - Det vil si i over femti år.
f. Dverseth
Og fortsatt er han like aktiv,
Når dette skrives 'er han igjen
der han skjøtter sin ulØnnede tilbake på INO-kontoret, der vi gjekk frå oss 14. august 1984.
jobb på INO-kontoret, ved si- forhåpentlig vil finne ham rask
den av sitt styreverv i instituttet. og frisk i mange år fremover. Til
Vi som har den glede å være glede for oss alle, til gavn for
For familien
hans medarbeidere vet hva det saken.
Trygve Engen
Takk for at DU er DU,
vil si å kunne støtte oss til hans
klokskap, hans offervilje og selv- Harald.
forgi emmen de besluttsomhet, og
Kåre Haugerud ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _......

EN Qu/SLINGS MANN HEDRES I NRK:

70 år ,siden Tryggve Grans Nordsjø-f1yvning
som var den lengste flytur som inntil 1914
var foretatt over havet

SN
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'Idretten er en stor gave til alle dem som kan forvalte den.
Den krever meget, men den gir så meget mer igjen. Den
appellerer i seg selv til menneskets beste egenskaper, den
fostrer kameratskap og solidaritetsfølelse og skaper en mentalitet som ikke tåler svik og kryste ri.
Idretten er også blitt legemets og de sunne instinkters
naturlige reaksjon mot tidens mekanisering og ensformighet.
Vi ser den som et middel i vår kamp for et ha~monisk liv.
Det vil derfor være stor synd hvis politikken skal trenge
seg inn i idrettslivet og splitte utøvernes lek og kappestrid.
Slik politisk splittelse er likevel ikke noe nytt innen idretten,
noe vi får inntrykk av etter de siste års avisoppslag om boikotter både her og der
Det er nok å henvise til at det er gått 60 år siden Arbeidernes Idrettsforbund ble stiftet, der Rolf Hofmo på stiftelses'
møtet innledet med å fastslå at
«så lenge det må kamp til for å leve, må også. idretten
i sin art være politisk».
Ja, det gikk så langt at Arbeidernes Idrettsforbunds landsstyre enstemmig vedtok følgende:
«Intet medlem avA.I.F. som besøker de borgerliges
stevner kan inneha tillitsverv innen forbundets lag,
dommerlaug og kretser. Lagene pålegges å føre protokoll med gjennomføreisen av beslutningen og innrapportere til kretsstyret de medlemmer som fortsetter sine besøk på borgerlige idrettstiIsteininger. Såvel
kretsene som lagene opptar et energisk opplysningsarbeide om medlemmenes plikter overfor A.I.F. og
gjør dem bekjent med A.I.F.'s stilling til den borgerlige
idrett».
Vedtaket fikk som resultat at all mistankens sed og alle
soppbefengte instinkters råskap fritt fikk gro opp innen medlemsstokken i A.I.F. og angiverier og annen lumpenhet florerte.
Kanskje ble vi derfor spart for noe, da A.I.F. ikke fikk noen
respons på en annonse forbundet satte inn i avisene i 1940:

Harald Schaaning 80 år

Den 29. juli, på Olsokdagen, tid ingen kan trekkes til person- at han var en av Vidkun Quisvar det 70 år siden major Trygg- lig ansvar for. - Det har vært lings dyktigste menn, som også i
ve Gran utfØrte den store og våg- et av skjebnens capriCiØse innfall okkupasjonsårene gjorde en stor
somme bedrift å fly fra Cruden at det skulle være slik.
innsats for folk og land.
BaYT Isyd for Peterhead i SkottSom en anerk}ennelse av den
La oss til slutt nevne at det i
land, til Orre på Jæren på fire utfØrte bedrift ble han utnevnt 1939 bIe reist en minnestein på
timer og ti minutter med et 80 hk til premierløytnant i det norske Stavanger flyplass i forbindelse
Bleriot-aeroplan. Det var inntil flyveVlesen. Han gikk deretter i med hans store flyvebedrift.
den tid den lengste flyvning som -engelsk tjeneste og tjenestegjorde Tryggve Gran var selv til stede.
var foretatt over hav uten å se ved vestfronten som kanadieren
Forsvarsministeren, sjefen for
land. Været var stormende og Teddy Grant under flyveangrep luftvernsstyret, sjefene for hæflyvningen foregikk for' det mes- og nattflyvninger. Senere fikk rens og marinens luftvåpen og
te i skyer. På grunn av den til- han det ansvarsfulle hverv som rådmannen hedret han i sine taspissede krigssituasjon foregikk sjef for «hjemme-Iuftskvadro- ler som «den tapre og fedreferden uten værvarsler av noen nem> å bevokte arsenalet i Lon- landskjære sØnn av Norge».
art. Gran styrte derfor uteluk- don. En oppgave som han løste
I 1945 ble han av de samme
kende etter kompass og etter så utmerket at han bie utnevnt mennesker slept til fengsel og
stØrrelsen og retningen av bØlge- til major.
fornedrelse, sammen med ti tunes skumskavler.
Det ,er forØvrig ikke mulig sener andre gode nordmenn.
For å forstå hvilken fremra- ved denne anledning å gi et
gende prestasjon dette var, skal utsyn over Tryggve Grans evenman huske på at det gikk ennå tyrlige liv, som gir spennende
13 år fØr Lindbergh foretok sin kapitler av vågemot og romanflukt ov-er Atlanterhavet. Tenk tikk, og gjør ham til inkarnasjo:Il
"
på den eventyrlige utvikling fly- nen av ungdommens dådslyst og
vetekniklæn i mellomtiden hadde eventyrtrang. Det er tilstrekkelig
fu~g,te
hatt. Gran var så å si pioneren å minne om hans sydpolsferd
u'~."e
på distanseflyvningens område. med Scott, som fikk slik tragisk
Hans Nordsjø-fly står nå på Tek- slutt. Han var med de 11 menn
.'
j
nisk museum i Oslo - Staten som fant likene ved den store
I anledning av den store arkjØpte det - og alle som ser isbarriere. Gran besteg vulkanen
det ryster på hodet og finner det Erebus, han har gjennomstreifet tikIen om sogneprest Asle Enufattelig at slikt pinneverk har New Zealand og besteget dets ger i forrige nummer av Folk og
kunnet befordre et menneske hØyeste fjell Mt. Co ok. Han styr- Land, vil jeg gjerne tilføye noen
over havet.
tet ned i Nova Scotia, og han små opplysninger. Disse har jeg
Det var ,en dåd som under foretok skiferd over Svalbards direkte fra Maria Quisling som
andre forhold ville ha gjort Gran innenlandsis.
stod meg meget nær. Dessverre
til en verdenshelt i hele den siviTryggve Gran har også utgitt var jeg ikke i Norge da hennes
liserte presse, - slik 'som Lind- en rekke glimrende guttebøker, manns urne ble ført ned til hans
bergh ble det senere. Men be- - men best minnes vi vel «Hvor foreldres gravsted ved Gjerpen
driften falt i slagskyggen av de sydlyset flammer», hvor han for- Kirke, hvor hans far, prost Quisstore utenrikspolitiske begi ven- teller om kappløpet til sydpo- ling jo var sogneprest i mange
heter. Selvom den ikke ble mind- Ilen, hvor vår legen Roald år. Ellers ville det vært en selvre for det, fikk ikke Gran den Amundsen kom inn som første- følge at jeg hadde blitt med.
Denne urnen har sin' 'egen hisbelØnning og den glode som han mann.
I radio den 29. juli i år ble torie. I mer enn 'et ti-år hadde
med rette hadde krav på. Nå
heter det jo at dåden i seg selv Tryggve Gran minnet som en den nemlig stått i 'et skap hos
er en belØnning, tuen det må ha av de fØrste og største i flyvnin- politiet, og blitt nektet Maria å
vært en noe bitter sannhet for gens historie, og i det ypperlige få utlevert. Men til syvende og
Tryggve Gran å svelge ved se- radioprogram fikk vi hØre et in- sist var det da folk i topp-posinere tiders panegyrikk ov,er and- tervju med ham, hentet fra et sjoner som fikk satt igjennom. at
re flyvebedrifter. Han har der- opptak under okkupasjonen.
hun skulle få denne urnen utved lidt en urett, som imidlerI programmet ble ikke nevnt
(Forts. side 7)
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«HAN SOM TOK TRAssA»
da tyskerne inntok Egersund
En leser fra Egersund ringer
oss:
- Vi kan ikke stole på Den
krigshistoriske avdeling. (D. K.
A) Alt hva den skriver om tyskernes inntake1st! av Egersund
er direkte lØgn.
- Hva sikter du til?
- Egersund va:r det fØrste
sted tyskcerne satte seg' fast i
Rogaland, og det ble ikke lØftet
noe våpen mot nordmenn.
- Hva skriver Den krigshistoriske avdeling? (D.K.A)
- Bare lØgn. Men jeg skal
sende redaksjonen både løgn rapporten og sannheten om hva
som virkelig skjedde. Alt sto i
«Stavanger Aftenblad» den 9.
april 1965.
-

-
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FOLK og LAND
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plutselig 'en båt ut av mørket.
Båten la seg så fint til at det
kunne ikke gjøres bedre om en
hadde fått en Egersund-skipper
til å gjøre det. Og trossen ble
slengt i land. J.eg trodde det var
jageren «Gyller» som vanligvis
hadde plassen sin akkurat der
jeg var, så jeg drømte ikke om
at det var .noe muffens. Ikke før
jeg hadde slengt trossen over
pillaren. Men da ble det plutselig folksomt på kaien. Det vrimlet av soldater, men de var så
stille, så stille. Så hØrtes det en
kommandostemme fra brua og
da skjØnte jeg at det var tyskere.
Jeg så at noen av soldatene gikk
mot «Skarv» som lå like framfor tyskeren. De tok jo den båHan som tok trossa
ten uten noen motstand. Straks
- Det var nå vel ikke akku-etter gikk de like mot «Losjen»
rat slik det gikk for seg, sier Tol- der det samme ettermiddag var
lef Ase som har arbeidet på kai- kommet noen soldater fra Maden som pakkhusformann for fir- la. Likeså gikk de like ut til
maet Odd H. Torjusen i Eger- skomaker Haugelands hytte på
'sund i 45 år.
Varbergveien. Der lå det noen
- Det var nok meg som «tok soldater på vakt. De var også
tråsså» den natten. Jeg glemmer kommet oniettermiddagen. Såikkce det så lett: Vi var på kaien vidt jeg vet ble de tatt uten motfor å ta i mot kystruten «Vestri» stand. Ellers gikk tyskerne like
som skulle kommet i Ol-tiden. til telegrafstasjonen. Det virket
Vi var fire mann pluss en toller som de var like godt kjent i
på kaien. Mine kolleger var Si- Egersund som vi som hadde
gurd Fredriksen, Martin Walde- bodd der i all vår tid. De må ha
land og Tudor Kristiansen. Fred- hatt gode medhjelpere, de kareriksen hadde gått og lagt seg på ne.
en divan på kontoret. Etter en
Mine kolleger kom ned på
tid gikk Waldeland og jeg en kaien straks etter at tyskerne var
tur utover Varbergveien for å gått i land og Fredriksen stilte
se om det var tegn til at båten seg ved siden av meg. Vi var vel
skulle komme. Men vi så ingen- ikke så høye i hatten noen av
ting. Det var stummende mØrkt. oss.
Vi hadde hØrt om «Rio de J a~ Det kom flere båter?
neiro»og om at alle fyrene
- Ja, det kom en like etter
,skulle slukkes og vi fikk nå bevis den fØrste og den la seg til lenfor at det siste var sant. Det ger nord. Og senere kom det enfantes ikke lys fra sjøen.
da en, men den gikk ut igjen
Så daHet vi tilbake til kaien nokså fort.
igjen og da gikk Waldeland opp
- Hvor mange tyskere var
på kontoret til de andre. J.eg ble det i alt?
alene på kaien. Og så dukket
- Nei, det er umulig for meg

Forvinn, sa politimesteren
i Florø til marinen
Da ,kapitulasjonsordren for
SØr-Norge kom. hadde krigen
vart i ca. 3 uker. Den hadde
vært' improvisert fra dag til dag
på den norske side, og improvisasjonens kunst gikk i fØrste
rekke ut på å lØse def,ensive oppdrag. Den· oHensive innstilling
kom til uttrykk hos enkelte offiserer og mannskaper, men var
et ukjent fenomen for de øvrige.
Karakteristisk for den militære
og politiske ledelse er det at med
kunngjøringen .om kapitulasjon
til mannskapene og soldatene,
ble det nærmest i en bis'etning
nevnt at de som «ville fortsette
kampene i Nord-Norge, fikk lov
til å gjøre det, men på eget initiativ». - Her var sannelig ingen
Dunkirk-åIid!
«Deserteringen» fra jageren
«Troll», torpedobåten «Snøgg»
og ubåten B6 i FlorØ 3. mai er
en trist historie. Disse fartøyene
hadde fått ordre om å gå over til
Sjetlandetter at SØr-Norge hadde kapitulert. FartØyene måtte
imidlertid først til FlorØ for å
bunkre. Her kom en sint politimester ombord og forlangte at
fartØyene skulle forsvinne, da de
nå oppholdt seg i tysk besatt område. Men skipssjefene tok ikke
hensyn til denne politimesteren.
Om 'ettermiddagen den 3. mai
fikk politimesteren imidlertid
besØk aven del gaster sOln spurte om det ville bli regnet som
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Vår leser holdt sitt lØfte, og
la oss fØrst lese hva Den krigshistoriske avdeling (D.K.A)
skriver:
«Klokken 04.15 kom et fartØy
inn søndre lØp til Egersund og
satte kurs mot jageren «Gyller»s
vanlige fortØyningsplass. «Gyller» var ventet tilb~ke til Egersund om morgenen den 9. april
'etter å ha eskortert 'et tysk fartøy fra Jærens Rev til Kristiansand.
Det var ennå temmelig mØrkt,
slik at skipet som kom inn bare
kunne skimtes. Vaktmannen på
«Skarv» skulle nettopp til å varsle sjden, som var nede i sin kahytt, om skipet, da det fra dette
ble praiet på norsk: «Dette er
«Gyler» - ta mot fortøyningene.» Vaktmannen og en fyrbøter
lØp inn på kaien for å ta imot
trossene fra fartøyet. Her ble de
med våpen holdt i sjakk av besetningen på fartøyet, som viste
seg å være et tysk kombinert
minesveiper og eskortefartØY på
600 tonn. FartØyet la til langs
kaien. Kort etter kom der tre
liknende båter, som også la til

v,ed kaien. Fra båtene ble det satt
i land en hjulrytter-eskadron på
150 mann, som marsjerte opp i
byen, hvor de tok de norske soldater til fange og besatte telegraf-, jernbane- og politistasjonen.
Sjden for «Skarv», som under
de gitte forhold ikke kunne varsles, merket ikke noe fØr tre tyske
marinefolk kom ned i kahytten
og tok ham til fange. Det var
håpløst å sette seg til motverge,
men han fikk iallfall telefonert til
Kristiansand sjøforsvarsavsnitt
og gitt melding om det som var
hendt. Også besetningen på
«Skarv» ble internert i «Totalen»
og ført til Sola.

DEN MERKELIGE KRIG:

å si, men det var en masse av
dem. Det var trangt om plassen
der vi sto. Men etter hvert fordelte jo tyskerne 'seg rundt om
i byen. De satte opp maskingeværer på enkelte hjØrner.
- Dere ble ikke antastet?
- Nei, ikke tale om det. De
rørte oss ikke.

desertering hvis de rømte fra sine
skip. Til dette svarte politimesteren at det ikke ville bli regnet
for desertering om de så gjorde,
og at de absolutt burde reise
hj'em så snart som mulig. - Slik
gikk det til at da de tre krigsfartØyene var seilklare, manglet
de mannskap til å fØre dem til
Sjetland. Samtidig ble det gjort
kjent for skipssjefene at fylkesmannen hadde underrettet de
tyske myndigheter i Bergen om
at tre norske krigsfartøyer lå i
FlorØ og at tyskerne hadde gitt
ham ordre om å sørge for at de
ble liggende hvor de var og at de
i sin tid ble overlevert til tysk
militær myndighet i intakt stand.
Etter dette ble fartØyene gjort
klar til overlevering til fienden.
Tyskerne må ha vært mildt forbauset over denne form for for'Svar av eget land. En fjorten
dagers tid ble d~ tre norske krigsfartØyer liggende ubemannet i
FlorØ, mens mineleggerne «Gor»
og «Vale» lå i Midtgulen med
kommandoen strøket og ventet
på tyskerne de også. Omsider
kom tyskerne opp og tok dem på
slep til Bergen.
- - Det er «Bergens Tidende» som
forteller dette.
Hverken fylkesmann eller politimester var medlemmer av NS.
Tenk om de hadde vært det!

ORIGINALTEGNINGER

av Damslett til salgs.
Tidligere brukt av norske og
tyske aviser.
B.m:: «Høystbydende»

Olympiere·

J eg hadde ikke trodd at så skulle
hende men jeg henfalt virkelig til
OL-psykose ja i den grad at jeg
faktisk følte meg delaktig i de
nasjonale nederlag på et vis. Det
er jo ikke det å få delta som spiller noen rolle lenger bare gull er
godt nok ikke minst for norske deltagere. Men det må være skjØnt
å stå øverst på seierspallen og høre
sitt lands nasjonalsang bli spilt til
ære for en selv.
Tilsvarende fryktelig må det ha
vært å ha sittet på celle eller bak
,piggtrådgjerder i 1945 mens landsmenn feiret seiren utenfor. Jeg tenker på disse som ifØlge de domspapirer de etter hvert ble utstyrt
med alle visste at Norge fortsatt
var i krig med Tyskland etter den

10. juni 1940. At stortingsmenn og
dess like ikke visste ut eller inn var
jo noe annet - de var jo ikke
medlemmer av NS, og trengte ikke
å ha visst det, for de skulle jo ikke
dømmes.
Det har et år, nu i sommer foregått en diskusjon i «Morgenbladet» om kapitulasjon eller ikke
kapitulasjon. De modige, sannhetssøkende menn som, etter min mening, har bragt bevis for at det
ble kapitulert 10. juni 1940, ble
møtt aven mur som det kunne ha
vært skrevet «Vi nekter sannheten»
på tvers av.
Nå har vel ikke dette spørsmå.'I
overhode vært i tankene til dem
som ifølge en forordning av 1944,
med tilbakevirkende kraft, ble ut-

nevnt til landssvikere, fØr de ble
konfrontert med det i rettssalene
etter 1945. Men her ble qet da
som bekjent fastslått at de måtte
ha visst hva de ikke var klar over.
Jeg mener å tro at disse, som jeg
hentyder ovenfor, hadde samme
innstilling til å gjøre en innsats for
fedrelandet som de som ble utvalgt
til å representere Norge i Los Angeles. Riktignok var ikke de førstes maratonlØp avgjort på under
toogenhalv time, men varte i fem
år, og da de skulle puste ut etter
lØpet, ble de stengt inne, så de riktig kunne puste ut.
Og så måtte de, uten midler,
begynne å trene på nytt, og det var
ikke lett uten sponsorer. Ja, mange
kom ikke i mål engang, men falt

om underveis. Noen ble skadet for
livet, og fikk klare seg selv de og.
så, og selv om de ikke kjente til
de forordninger med tilbakevirkende kraft, som var utstedt i London,
så var de jo klar over at Norge
ikke kapitulerte den 10. juni 1940.
Harselerer jeg? Ja, jeg gjør det.
Mens andre' land forlengst har
lagt siste verdenskrig bak seg, befinner Norge seg fortsatt i slutten av fØrtiårene. Luften er fortsatt som forpestet, og den generasjon jeg selv tilhØrer lider kanskje
like mye som de fordømte. Og dette er ikke de fordØmtes skyld, men
ligger hos dem som fØrte' Norge
opp i det, og hos alle dem som
etter krigen ofret egne landsmenn
for partipolitikkens skyld.

J eg traff for noen uker siden en ,
frontsØster som hadde vært i Arnhem på et feltlasarett da engelskmennene foretok sin landingsoperasjon (jeg vet ikke om det er den
riktige militære bCftegnelse) der.
Hun pleiet engelske og tyske, de
sårete lå i sengene om hverandre.
Jeg ville intervjue henne for «Folk
og Land». Hun turde ikke av hensyn til barna. Vel visste de hva
slags mor de hadde, men hun var
livende redd for konsekvensene
for disse, dersom andre fikk vite
det.
Dette er Norge i olympiaåret
1984;
Pernille
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Da fotbaen
I1 k-om ti-I
Saehsenh'ause n.

Det har vært skrevet mange
Gårder, Gjøvik-Lyn; Rolf ChrisbØker og vist mange filmer om
tiansen, Drafn, A. Løken, Asde tyske konsentrasjonsleirene
_
.
kim, Knut Strøm, Fagerborg og
under krigen og gasskamrene
Arnholdt Kongsgaard, Kongsder. Det var derfor en stor overberg.
raskeise for meg at jeg forleden
På veien. hjem. fra Sachsenfra en venn fikk et utklipp fra
.
hausen i det Svenske Røde Kers'
Aftenposten i 1955 med en .arbiler ble vi til alles store skuftikkei som ga et helt annet bilde ner allerede tilsagt sin deltagelse, med to tidligere internasjonale fleste av dem satt som politiske felse stoppet ved Hamburg.' Her
aven av disse «dødsleirer».
og det gjaldt, i fØrste rekke fot- spillere, Pfeifer og Richard, stilte fanger, «farlige tor det tredje ble alle nordmenn og dansker
Istedenfor gasskamre får vi ball. Nordmennene var blant opp som favoritter. Stor var der- rikes eksistens». Det var tre ung- fra Sachsenhausen oppholdt i
hØre om et blomstrende idretts- dem som var best fysisk utrustet for overraskelsen ~ og gleden domsbrakker med ca. 500 i hver. fire uker, dter sigende for å
liv med «landskamper» i fotball blant fangene, i hvert fall i Sach- - da Tyskland ble nedsablet Også Norge stilte et juniorlag, vente på de nordmenn som det
og meget annet. Det må være etsenhausen K. L. Man syntes der med hele 10-1.
-men uten suksess. Norge hadde SV'enske og Danske Røde Kors
«glipp» av Aftenposten at en av for at man like godt kunne hoppe
Neste søndag kom nok en stor·e vanskeligheter med å stille hentet fra alle kanter av Tyskfangene har sluppet til med en i det som krype i det. '
storkamp: Norge mot Polen.
·elleve juniorspillere, det hadde land. Leiren het Neuengamme
slik solskinnshistorie.
Alle fikk beskjed om å skrive
Da Norge efter et utmerket derimot ikke Polen, Sovjet-Unio- K. L. og hva vi så og hØrte i
A. B. hjem efter sportsutstyr - også spill kunne gå .av banen med en nen og Ukraina (Ukraina var denne leir, som praktisk talt baNN-fangene. Dette ble vel mot- overbevisende 4-1 seier over po- skilt ut som -et eget' land og et re bestod av levende lik, skitt,
Her er artikkelen.;
tatt, og det var mange NN-fan- len, var jubelen i den norske ko- eget folk i Sachsenhausen).
kloakk og sykdommer, trosser
Det har vært skreve.t meget om ger som på den måten fikk sendt 1 . b k' l'
De største kampene var ikke ·enhver beskriv·else. Derfor er det
om u es nve 19.
l d k ' -1 .
k
• h Id
'1 f
Kamper fulgte hver eneste an sampene l eiren, men am- vel også best a o e oss,tI otall den elendighet og grusomhet ert hilsen hjem om at man ennu
som har foregått i de tyske kon- levde. Men vi antar det ble en søndag, sommer som vinter. Det p.ene ~ot de. andre konsentr~- ba~len. Her ble det nemhg også
sentrasJ·onsleirene. Man kan nep- overraskelse for mange der ble s t'lt
l d
l fra F r ank- S
sJonslelrene
nærheten.
l «an
sag»
h hl i
l lNar split fotball.. .
d lan·cl T'
kkoslo
a
ac
sen
ausens
utva
gte
Denne leIren stllte et sammenPe vente å hØre mer .nytt om hl·em.me. i Norge, når de fikk n'ke Neer
sJe
v '11'
'1'
d e eve
d
anmodning om,å sende ski eller kia 'en ,enkelt gang også Dan- S~l ere sti te opp m~t e .an :e satt lag mot Norges utvalgte
det.
En ting jeg i k k e har lest skØyter nedover.
ma~k og Sovjet-Unionen men leIrenes lag, va~ et. vlrkehg oelleve som v~nt med 3-0.
noe særlig om, er idrettslivet i
Nordmennene konstituerte seg ingen av dem kunne hamie opp «1andskampstemmn~». MotstanDet ble tll og med arrangert
d å d t'd tt
1
h
d T kl d P l
No . e derne var lagene l Falkensee, et boksestevne her hvor flere av
· l'
konsen traSjons
·eIrene - og a s me ·e l re sutva g -og vam
Dee
~s an.' .o en og a r~. Heinkei flyfabrikk og Klinken Norges beste boksere deltok. Age
øVtngtednasJonder som20v 3rOr p- (teglstensfabrikk) og kampene Andersen og FritJ'of Nesse stilte
særlig fotballkampene. Ved en var vel mer naturlig enn at Rolf
opprydding jeg foretok for en Hofmo overtok tillitsvervet som resen er er ne e - . '
tid siden kom jeg over endel formann Jon Huste fra Oslo og kunne ikke stille lag i det hele mot d.em. var st~re beglvenheter,opp mot en fransk neger, en
d
&
k • K
N'l
fr D
bl t tt
d t h dd . helt
kanskje Ikke mmst for hva de flott høy og slank type. Han
notater om ette og ~·ors'Ø te a aare l sen a rammen e ta l'. og .e k a eD'sme .' 'te ~ae- besøkende spillere hadde å for- skulie visstnok ha vært proffbokrekapitulere hva som skjedde styremedlemmer, sammen med ur 1ge arsa er.e pnvlr gl r
.,
.
dengang, for vel 10 år siden.
en representant fra hver av de som 'en god fotballspiller fikk, telle fr~ sme lelr~rsD~t va~ man- ser, .fØr .han ble hentet tIl «det
Livet i en tysk konsentrasjons- andr.e brakker som det var nord- var 'som regel også forbeholdt ge av angene l ac sen ausen tredje nke». Han bokset flere
leir bød ikke på mange avveks- menn på. Et heit lite idrettsfor- spillere fra «de store fotballnas- ~o:r ha~de v·eJ?-ner blant !a~ge~e kamper efter hy.era.ndre uten at
linger - i hvert fall ikke av dem bund ble på denne måten organi- joner» . Disse privilegier var en l eh an re llelren,e. ogåsa . . ac '-1 det tok noe særhg pa ham.
'
man Ønsket. De avvekslinger el- sert ~ kanskje. vi skal si fot- meget viktig faktor for en aktiv sen ausens. ag reIste p VISItt tI
- - .
.
ler «fornØyelser» man hadde i ballforbund. Det var også noen' spiller.
de andre leIrene.
,Men utstyret tIl spIllerne, og
S h h
K L Il
L
d'll' f "db k .
S
1944 bl d t f
På Sachsenhausens lag - fotballene hvor kom det fra?
ac sen ausen . ., e er K. . spre te tl øp l ru rett, o smg 1 omfmetre~ f tb Il e De f or Lagermannschaft - var det ikke Praktisk talt alt kom fra SSOranienburg som den også ble og badminton, men det ble med a vor ar l o a en.e or- •
Ire
kk'
. ' .
kalt, måtte man skaffe seg .selv. det. Fotballsporten dominerte skjellige bedrifter som tilhØrte sa m~nge no~~ .d s?~ ra ?PPå verkstedene. SpIllerne «kjøpte»
Det var mange av fangene, «idrettslivet» allerede fra starten leiren- det er vel kanskje rik- men:en var a tl Sl er ?gsa p av skredderne og skomake~e
som, tross omgivelsene, var i og ble efter hvert helt eneråden- f
• . d bed 'ft r
fkk dette laget. Det var «SJauern» det de hadde bruk for. Når spll~gere ab s~d e
krI tet StOfm Ile' (Kaare Nilsen fra Drammens lerne først var på banen, var alt
stand til å finne på noe ekstra. de.
sme ar elt'l·etrefI'etbrull ·er ra D l-t Ballklubb) - Norges beste spil- i orden _ da var det ingen SS
De arrangerte kabaretaftener,
Det var mange som hadde ren - Sle o a ag. e d d
.
musikkaftener, sjakk- og bridge- meldt seg av fotballspillerne, og ble en slags bedriftsfotball, spilt le\E~te~\lde .Neste ~v d; go. ~ som sa noe. ~a var det lk~e
turneringer, og ikke minst, man- 'på papiret ble også et anstendig i serier, alle mot alle, og inndelt :~s
~t a Spl .er~t? 'l~' e r~~ snakk om tyverI ~ller sabotaSJe,
ge verdifulle foredragsaftener. lag satt opp. Vår fØrste motstan- i klasser _ efter beste internas- l ron en som :< nVl 1ge», e hverken når det gjaldt stoff e~ler
Omtrent alt dette foregikk mer der ble Tyskland. Riktignok var jonale mønster. Dette fØrte med det dog lettere ~ komme med. lær - da var. det komm~t mn
eller mindre illegalt, men noe det tyske fanger vi skulle møte. seg at fotballen ble svært proff- Andre .som oppnadde å komme under kategonen «orgamsert»,
måtte jo gjøres om' man ikke' Det første lag som forsvarte betont. De store bedriftene kun- med pa laget, var. Hans ~ ohan- o~ ble godtatt på alle hold. Men
viHe bli helt slØV og likegyldig.
de norske farver i Sachsenhau- ne ikke være bekjent av ikke å sen, Brage, Knut HVldsten, nade ~en som ble.grepet når han
11943 oppIevde vi Stalingrad. sen, var så vidt jeg husker fØl- være blant de øverste på poeng- Drammens Ballk~ubb, Nor!fla~n «ar~eldet» .med. dIsse sakene. Da
Tyskerne var på tilbaketog'. gende fra mål til ytre venstre: tabellen i kl. A. Derfor var det J~hnsen, .St.art, Lmda~l, GJØVIk, var Ikke veIen tIl galgen lang.
·
..
'
. d
.
.
Emar Knstlansen Reldulf Hans
F' llh
' AlL
Tys kland anspente seg tIl det yt- Thomas Pe ersen, Mandalska- stadIg «kjøpere» ute fra de store H l
Elling Sannerud
terste for å heve produksjonen. meratene, Normann Johnsen, bedriftene for å sikre seg de a vorsen,
]e ammer
,
På høstparten fikk vi vite at Start, Erik Engen, Drammens beste spillerne. Det var ikke all- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de tyske konsentrasjonsleirene Ballklubb, Hans Johansen, Bra- tid lett å få det til, man var jo
skulle legges om til arbeidsleirer. ge, Einar Kristiansen, Reidulf, tross alt i en konsentrasjonsleir.
Det var den totale arbeidsinn- Hans Halvorsen, Fjellhamar Men det var utrolig hva· som
sats som holdt sitt inntog i kon- AlL, Kaare Vadseth, .Holmen gikk, og kjøpesummen var som
sentrasjonsleirene. Fangene var I. F., Kaare Nilsen, Drammens regel å skaffe den gode spiller
ikke lenger et onde som det var Ballklubb, (lagets kaptein og privilegier, f. eks. en jobb hvor
om å gjøre å få likvidert så fort primus motor), A. Løken, As-han ikke behØvde å arbeide, hvor
Vi har alltid trodd at politisom mulig, men verdifull ar- kim, Ragnar Johansen, VIF og det var lett å sove vekk ,et par
minister Jonas Lie gjorde selvMenige og befal i den norske mord på Skallum gård i de be~
beidshjelp til bruk i det tyske Kaare Hagen, FJellhamar AlL. timer, ekstra matrasjon, osv.,
produksjonsapparat. En kort tid· Kampen, som hadde samlet osv. Lagene skiftet derfor ofte FN-bataljon har skrevet hjem og vegede maidager i 1945.
ble det faktisk litt bedre mat, tusenvis av tilskuere, ble spilt en spillere. På disse kommando- klaget på sin bataljonsjef, oberst
Et fotografi av ham, der han
men også lengre arbeidstid.
søndag eftermiddag da alle had- lagene, som de ble kalt, deltok Reidar Vangen.
ligger dØd med pistolen ved siDe mener han driver dem for den av seg, og med blod over
l forbindelse med kravet om de fri, - endte efter norsk 1-0 mange norske - et lag hadde
den totale arbeidsinnsats kom ledelse med 1-1. Det pussige var praktisk taIt bare norske spillere hardt, og at han er freidig nok ,hele kroppen, indikerer det.
. også et forlangende ornat fange- at i de 90 minuttene kampen - Kraftfahr Zeug Depot Wald. til å forlange disiplin av gutta.
Spaltisten og den tidligere sjef- Vi håper å komme til en redaktØr i «Morgenbladet», CC,
ne skulle begynne å drive idrett. varte, hadde vi faktisk glemt Dette laget stod under ledelse av
Idrett i en konsentrasjonsleir! hvor vi var - eller for å si det Rolf Hofmo, Frode Rinnan og løsning, sier en militær kilde til kan. fortelle at Jonas Lie døde
Det ble møtt med latter og hode- på en annen måte: tankene had- Willy Fredlund. Det var ca. 250 «Dagbladet».
av malaria.
Soldatene har idag en årslØnn
Hans kilde er en tysk historiristing - nu var tyskerne gått de gått en annen vei -:- det had- nordmenn på denne «komman. helt fra forstanden. Dyrke idrett de virkelig vært en avkobling, og do».
på 1/4 million. Dessuten har de ker.
på den kosten og med den fritid sikkert like meget for publikum. Vi har nevnt to slags kamper, tilleggsytelser.· Vi kan nevne at
Arbo Wulfsberg,. milorgsjefen
som var så sparsomt tilmålt, som for spillere;
nemlig «landskampene» og «se- fri kost, fritt losji og fri uni- som «inntok» Skallum gård i
kunne det la seg gjøre? Mange
Den neste storkamp gikk sØn- riekampene». Disse ble alle spilt form gir et betydelig bidrag til maidagene 1945, bekrefter dette.
Men pistolen? Blodet?
mente nei, noen mente ja. Noen dagen efter mellom Polen og av voksne spillere. Men vi fikk den enkeltes lØnn.
mente at dette forlangende bur- Tyskland. Begge nasjoner var også juniorkamHer det er, De norske styrker får bedre
Er Arb.o Wulfsberg villig til å
de saboteres - nordmennene omtrent like. upopulære i leiren, nifst å tenke på guttungene som betalt enn styrker fra andre land, forklare oss historien bak fotoburde i hvert fall ikke melde seg men de fleste ønsket nok tysk satt i Sachsenhausen K.. L. Det .og ligger ov·er de· satser FN selv grafiet, som flere av oss har sett,
til noen idrettskonkurranse.
nederlag. Det gjorde kanskje .og- var mange av dem, og de var i legger til grunn for den refusjon og som mange har i sin besitImidlertid hadde flere nasjo- så sitt at Tyskland som spilte alderen fra 12 til 18 år, og de man yder.
telse.
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120,-

50,-

S. M., Mundheim
180,-

100,-

R. V. S., Rjukan
500,-

O. E., Grinmo '
120,-

I. T., Fetsund

TUSEN TAKK
FOR VENNEGAVENE

O. S., Larvik

N. G., Tynset
,

Det er hyggelig å· vite at FOLK OG LAND har tusener av venner rundt om i landet, som setter pris på avisen. Det vitner brever
og vennegaver oss om.
Denne gang sier vi tusen takk for 50 vennegaver, på tilsammen
kr. 7865,-.
HAR DU GITT DITT BIDRAG?

H. S., Elverum

,A. S., Kirkenær
100,-

4CVENNEGAVER ..
fra «Folk og Land»s venner.

K. T., Fagernes

ø., Rakkestad

30,K. H., Mysen

S. K., Gran

A., Oslo

100,---:

20,-

E. B., Skrautvål
100,""""
O. R., Vågå

O.ø., Oslo 3

O. H., Oslo

200,-

100,-

E. B., Bøverdalen
50,-

A. H., Oslo 4

80,L. B., Oslo

100,-

T. D. L., Oslo 8

50,A., Oslo

50,-

100,-

N. A. K., Sandviken
50,,P. B., Rykkinn
1900,-

.

,

K. H., Tangen

100,-

100,-

500,-'M. A., Alesund

ø. H., Sandefjord

50,-

T. O., Torød

K. H., Alesund

J. G.,Skien

200,-

100,A. S. H., Arendal
200,-

M. A., Alesund

100,--

\

B. R., Mar!1ardal.
100,-

H. V., Verdal

B. R., Marnardal

J.•S ,Bjerka

100,-

600,-

70,-

A. T., Våg'sbygd
100,O. J., Mandal

30,-

100,-

50,-

120,-

SN

A. G., Oslo 1

J. S., Betna

O

50,-

100,-

100,-

E. D.,Skien

100,J. W. B., Oslo 2

220,-

H.J. M.,Os

H. O., 'Siljan

80,-

ø. O. E., Oslo 2

25,-

100,-

I. S., Nore

, Takk for følgende bidrag:
S~

G. H., Turøy

K. T., Miland

70,-

100,-

t.
«D tO,
sa r som vetg'/1»
VI \

ij

K. B. R., Moldjord
150,A. O. Th., Buenos Aires
50,-

-

En bok fra Drey,er forlag kom
det som er gjort. Norsk rettsvesen tek aldri feil. Skyt berre dei
til meg i posten.
Den var skrevet aven kvinne,
,10
-1
uverdige. Gøym oska. Skjem
som jeg tidligere ikke hadde hørt
' ~
1/.
U' ~
ikkje ut kyrkjegardane. Dei er
noe om. Navnet vår Aslaug Høyberre for fullkomne menneske.
dal, ~g bokens titel: «Dei !Sår skulle ikkje lesa. Baki skulle teg- dei henne. Kva i all verdi var
No vil eg telje folk til å lest aQuisling ,er f~amleis ,eia ul~yst
som hvet gav».
jast i hel.
dei redde no? Var deteit Ørlite baki hennar. Sa fær de, sjØlve gate. Tru~eg memte. han a ~Jera
Ingen stor bok, slett ingen lit- Ikkje noko nytt. For meg vaknande samvit? Om det kom finne ut om ho er sa inkjevetta. det rette. 1 ~940. Stille seg Imelterær sensasjon, men likevel en 'var det mangt som var nytt. For ut eitt eller anna. At Quisling :Kanskjoe de vil finne ut andre 10m, sa IkkJe tyskarane fekk. for
bok som fenget og grep meg, der dei fleste, vil eg tru. Dette me var eit menneske som ville liggje ting au med same. At uppgjeret stor makt. Berge det som gjekk
hun på hv,er bokside brer ut sine ikkje fekk vita fredsåret 1945. At på ein kyrkjegard? Eller høyrde etter krigen minner uhyggeleg an. Sea, då han såg kor det bar
tanker og opplevelser i hverdag Quisling var eit menneske, med det med til straffi. Ikkjoe verdig om tyskartidi. Maria var på livet. i veg, kom vonbrotet. Men no
og helg.
, menneskelege kjensler. Ein ky- til å liggje i vigd jord. Det var For frå den eine til den andre, var det for seint å snu. Ikkje
Seks av disse boksider er s~~r- nikar som sat i fengslet og lØyste berre dei som dømde, og dei som skreiv brev. De må skjØna, taka vike, vera med til endes lig interessante for oss «for- kryssordgåter, var alt me' fekk tagde med sanningi.
omsyn.
Nei,eg ska~ s~ viSs~ ikkje fordømte», der forfatteren, med sitt vita. Hard og kald til det seinste.
Kjeringi bad om å få seia farÅ nei, dei 'som er fulle av svara det Qmslmg gjorde. Var
mot og store kjærlighet til sann- At han hadde i kjering som vel med mannen. Nekta det au. hemntankar, let seg ikkje på- nok rasande på ha~ i d~nna tid,
het og rett, «får synet tilbake», kjempa for livet hans, vart ikkje Om morgonen kom tvo prestar verke. - Blod, blod, no skal det ager det framleiS. Elt vakse
etter å ha opplevet fredstiden nemnd. At han stendig sende og melde ifrå. - Quisling er renne blod.
'menneske måtte då skjø ne at
som god jøssing.
trøystebrev til henne, var heller skaten. Seinste tankane hans var' Eg minnest kor mangt baud dett~ b.ar re~t.i ulukka.~uisling
Hun og forlaget tilgir meg sik- ikkje noko å nemne. At han sen- hjå deg, og hjå Gud.
imot denne våren.' Heile flokka- var IkkJ'e pohtIkar, her khkka det
kert, at j'eg siterer noe fra hennes de brev til Korigen, tok seg ikkje
Dei einaste som hadde men- ne slo seg saman, skamskrærnde meste: .Ber~'e det å. samarbeide
bok:
ut å nemne. Der han bed for dei neskelege drag i denne vonde gamle stakkarar. «Gode nord- med kJeltrmgen HItler, er u«Med ein gong stend krigsåri som hev stade på honoms sid~ tidi. Maria hadde vare gift med menn» måtte få utlaup for hemn- skjønle~. Ein g~len mann hadde
for oss, me som ,er gamie nok. Ver skånsom mot desse.
Vidkun i yver tjuge år. Ho elska giren. Og sjølve rettsuppgjeret kome til maktI. Her trang me
Då fekk me alt fråein kant, sett
Det me møtte i avisene, var han, såg upp til han, trudde på var farga av det same. Fyrste ikkj,e vera serleg klårsynte, for
offeret, eg trur han heitte Hå- å skjØne utgangen.
.
med tyske augo. Like etter kri- dn kald tyrann, avkledd alle han.
gen, fekk me nok det meste frå menneskelege eigenskapar. Med
Skaten i natt. Endeleg hadde land. J-.itt yv'er tjuge år. - Skjot
Det fær enes vara.no~ om Hltein kant då au. Sett med norske fullt yverlegg hadde han fØrt det .det norske folk ~engjoe utlaup for han, skjot han! Slik lydde det ler..Han var for. f'~lg 111 å taka
augo. Det me kallar krigsupp~ norske folk i ulukka. Skuld i hemnhugen. Sende bod til kje- no. Ein som skjemmer ut eit ~ylgJene au. wslmg tok fylggjeret.
åtaket på Nor,eg, skuld i alle ringi at no var det gjort. Litt fritt land. Og dei skaut, tidleg, Jene. - No gJer de noko uverdig, eg. tenkte det .hausten .1945.
I joli las eg baki av Maria dødsdomane i landet. Brotsverk av hemnen det au. Dei rekna tidleg på surnaren.
Quisling. Las med undring, gru nok til å døme han til dauden ti nok ikkje med at prestane hadde
Seinare, då dei hadde fengje Men. gJera eller sela n?ko l de!log skamkjensle. Alt eg ikkje viss- ganger, nei hundre. Denne brots-eit lite tiUegg. Det' som løyste stetta dei verste hemntankane, ne 11d. Me var for veike. Fleute. Det gjorde meg stØkt, redd. mannen var det dei skaut på gråten.
vende vitet attende. - Moe kan talet som avgjorde her au. Slepp:At slikt kan gange for seg i eit Akershus 24. oktober 1945. - Ho er visst dum. Eit heilt ikkje skjote i hundrevis. Seks års te laus hemnen.
fritt land. Like fØr hadde eg lese Brenn han upp, gøym oska.
inkjevetta kvinnfolk. Slik vart det fengs,el fær greie seg. Hadde dei
Skal ikkje me yera betr~enn
ei bortgløymd omtale av baki.' Maria bad .om å få urna, setja sagt under krigen. 1,1945 vart spart Hållind til denne tid, ville tyskarane .og nazIstane? VIse at
Nokre få liner. -:- Ingen ting henne i huslydgravi på kyrkje- ho ikkje nemnd. Sa inkjevetta han snaut ~engje seks år. Mange m~ er verdige ti1 å le,:a i ~it
nytt, stod det. No skjØna eg kva garden i Gjoerpen. Slik han hadde kan smålege menneske gjera an- andre hadde gjort meir gale, fann fntt land. HØyre på del verJedei ut. Men tegja kurstille med
(Forts. side 8
som låg bak dei få linene. Me ynskt sjØlv. Jamvel dette nekta dre til.
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et faktum at d:e nasjonale beveGjerningsmennene tilsto umid- saga ingen despot som Stalin.
. l- delbart da fakta lå på bordet, og Han ville uten å blunke tilintetgelser så pao seg selv som SOSta
istiske i sin forstand av ordet. offentliggjørelsen av deres navn gjøre ni tiendedeler av mennes(Forts. fra side 1)
Det var ,en sosialisme som lig- ble mottått med gispende over- keheten for å gjøre den gjennet venstre før 1916. Etter den raskeise: de arresterte var ikke stående tiendedelen «lykkeligd».
internasjonal. storkapital, inter- Privat eller persorilig
tid .fikk mange venstre-medlem- tyskere eller nazister eller simple Han var metodisk, altomfattene
nasjonalt marxistdiktatur og aninitiativ?
. mer et marxistisk grunnsyn. ransmenn. De var gode no~d- og total som forbryter.»
tinasjonaltintellektuelt tenkesett.
Den norske nasjonalsosialisme Imidlertid går det neppe a~ å "!enn, hjem'!'efrontens folk, tutSitat slutt.
N asj.onalsosialismens berettigelSom
fØrst
omvende
alle
til
en
menmg
lzgere
flyktnzngeloser~
Djilas bok er gripende - særfikk
et
individualistisk
preg.
se var utvilsom.
kontrast kan nevnes den tyske --'- og så danne en nasjonal ny..,
lig for en annen idealist - som
sto på den andre side. Og - som
- som fikk et kollektivt preg. ordning. Nettopp denne tenkeå ha
- på
undrer
ett:er
Den overpolitiske bevegelse Det skulle være rom for de per- måte er mer partipolitisk. enn S
taler med
om han
ikkelest
trossham
alt sto
den
· .. riktige side: For som en rød tråd
Det ,sterkt idealisti~ke, nær- sonlige anleggs utfoldelse, ~en nasjonal. Det h~r lIkevel mgen am
mest geniale budskap var, at samtidig plass til kooperasjon. hensikt å fra~stIlle NS so~ ab(Forts. fra side 1)
.
i Djilas bok går igjen advarselen
man ville prØve noe helt nytt. Med staten som den b~re~d~ solutt borger~g.. Det ~r ~ade å 'etter krigen; og da' er VI klare til Vesten: Tro ikke Sovjet er
Man ville d6t motsatte av bor- faktor skulle det personlIge lm- lyve og å VrI kjennsgjernmgene for det neste fremstØt!» - Han annerledes nå enn under Stalin.
gerkrig~ Man ville samle folket, tiativ sett:es over det private.
på hodet.
Vidar var overbevist om at i neste run: Det er den samme ånd, den samog ikke ekskludere noen del av
- - .
de skulle resten av E!uropa blz me drøm om verdensherredømdet. Det skulle oppnås ved å
Kapitalisme kan være så'
deres. _ Med selve Jordkloden me, den samme terror, som h~rsstille fellesnytt:en foran egennyt- mangt. Det kan også være. en
som sluttmål.
..
. ker der nå. Hver eneste Sovjetten.
i
åndelig maktfaktor. I våre dager,
Etter Milovan DjIlas bok Slt- leder hva de nå heter, er oppDet er usannsynlig at ikke som tidligere, er det de inte~lek- Sognepresten. . •
ter man igjen med den største dradd i Stalins ånd, var hans tro
(Fo ts fra side 3)
medlidenhet - ov~rfor. en tro- håndlangere _ og har de samQuisling var påvirket av nøden tuelle som er det 'egentlige diktar.. .
.
ende, sympatisk IdealIst som me drømmer. Det er .fordi de
og den sosiale tilstand i Russ- tur bak den demokratiske fasade.
land da han var Nansens fØlge. En del av dem sitter .også med levert, '~å Q~slIn~ kunne blI b~- .opplevde den gruoppvekkende var «Stalins barn» at de overlev. de Gulag og nakkeskuddene.
Det er ellers ting han foretok seg de tekniske nyvinninger og bar gravet l krIsten Jord. Med 111- virkelighet bakfrasene.
_ Han kjempet selv i partlMilovan Djilas _ medlem av
som tyder på at han var sterkt den tidsaktuel1e ekspertise. Poli- l~telse av sogn.eprest Asle Eng~r
påvirket i sosialistisk retning da tikerne blir marionetter som dan- fIkk ~un. lov. til å ha urnen sta- sanarmeen mot tysk~rn~, og har sentralkomiteen, partisangeneral,
han kom hjem. Men det han var ser etter deres håndbevegelser. ende l SItt hje!ll fra aftenen f~r ikke særlig mye godt a Sl .om dem en av de fire i politbyrået, minisopptatt av, var en arbeiderbev~-. Som vår tids i så måte mest d~n skulle kjøres nedover. tIl og Hitler, naturlig nok - erob- ter i Titos etterkrigsregjering, ble
' gelse som skulle værealternatlv framtredende maktfakt~r kan Gjerpen. Ha~ holdt da ,en lIten rere 'som de var. Men det kan utstøtt og kastet i fengsel av sin
til den mar~istiske. Han betrak- nevnes journalistene/medlafolke- tale først hjemme ho~ henne, kanskje interessere b!å~yde gamle ,kamerat Tito i 1955 _
tet komm~mlsmen som en avar! ne og deres foresatte. D.ette var hvC?r ~an blant annet sa. «Ja, fru nordmenn hva.han had~e a Sl om ,etter at skjellene falt fra hans
av kapitalIsme. Det begynte å bh man allerede klar over l 20-åre Qwshng, Jesus av Nasareth ble den store Sta1m, etter a ~a lært øyne. Ironisk nok i det samme
mange som oppdaget dette etter ne. Nasjonalsosialistene satte seg også kalt for landsforræder». . . sin gamle «Gud» og sovjetsam- fengsel hvor han 20 år tidligere
hvert. Men det betyr nettopp fore å knekke noe av denne stat
Det ble ~n ~eget harmomsk funnet intimt å kjenne? ,- Jeg led for sin kommunistiske
ikke at han står nærmere Adam i staten. Det må definitivt sies reise ned tIl Gjerpen hvor, pas- siterer:
Smith ,enn Karl Marx1 Hvordan: å være en folkesosiaHstisk inn- toren holdt en vakker tale ved
«_ Hans samvittighet ble troSi~ttordene i Djilas bok er
det? Hans filosofiske betraktnin- stilling mot menings- og .opi- begravelsen. l!men ble da sen- ikke tynget av noe, ikke ~v de disse:
ket ned ved SIden av ~ans for- millioller som hadde gått sm un;
«_ Dessverre må man nå, 'etger om at « ... den samfunns- nionskapitalisme~
Man kan godt snakke om to eldres g~av. Og et ~ennhg p!'este- dergang imøte i hans navn og pa ter «avstalinlseringen», trekke
messige utvikling skjer gje~no.m
individene og har sitt mål 1 dIS-slags nasjonalpolitikk. Den ene par tok l~ot .dem 1 prestegard:n hans ordre, ikke av de t~sen- samme slutning som tidligere:
se» - innebærer i seg selv at ,er den tilsynelatende. realistiske, ,e.fter høytIdelIgheten. Det er ~ .- talls nærmeste medarbeIdere De som ønsker å leve og overdette ikke kan oppnås uten fe~- menegentlig-nasjonalrorriantiske rIa se.lv so~ har fortalt meg dIsse s?m han ~ot my~de som !orre- lev~ i ,en verden annerledes enn
lesnytten foran egennytten. It~IS _ slik det politiske liv fungerte detaljer, sa det er den fulle og dere, fordI de tIllot seg a be- den Stalin skapte, og som fortman absolutt skal plassere QUlS- etter 1945. Den andre ,er den til- helle sannhet som kommer frem tvile at han ledet landet. og fol- satt 'eksisterer _ må kjempe.»
ling og hans filosofi, sosialindi- 'synelatende nasjonalromantiske, her.
iket til lykke, likhet og fnhet. :_ _ _
'
vidualismen, i le!1 høyre.-~enstre men egentlig realistiske - slik
Vie. For. Stalin var alle for~rytelser Bare en dåre kan sammensammenheng, rna det bh. l sent- den var tenkt å fungere etter
mulIge, og det. fantes ,ikke en ligne USA med Sovjet: USA repr?m. ~annh~ten eregenthg at ~ll mønster fra NS før 1940. Den
enest~ som h~n Ikke be~lkk. . resenterer en kulturell fare; Sovvlrkehg nasjo~al ta~k.egang st~r nasjonale samlingstanke lever
HvIlken ma~estokk VI ,enn bru- jet et blodig, dødelig terrorvelde
over den retnmgspohtIs~e. ~apI- fremdeles. Tenkt brukt aktivt Filmen om
ker, kan man Ikke ~omme fra at som vil ende i Storebror-staten
t~li:sme/kon:m~nisme e~ i vlr~e- som alternativ til dagens partidet ,er hoam æren tIlkom~er -;: «1984». _ Jeg er klar over at
hghete~ tIlsti~~de IdeologIer politikk, ville den blitt e~ .full- Feldmann . . .
la oss hape for all fremtId - a vesten nå er full av selvmords(Forts. fra side 1)
~a .vær~ den stø.rste forbryteren kandidater, repres'entert bl.a. av
som bhr .holdt 1 hYle av det par- stendig fornyelse. Partipohtlkerlamentanske system og dem s0l!l ne ,er styrt av massemedia. Derl hlsto~len. For 1 ham forenedes de mange nedrustnings- og fredssitter med den p~opagandamessl- med er det også egentlig fremI siste liten husket den ene en Cahgulas- fullkom~e hens~ns- bevegelser _ men jeg ante ikke
ge makt.. Det sl~te ,er nå, s0l!l mede, unorske krefter som rår gjerningsmannen en detalj: han lØshet, med en Borglas raffme- at det anti-bolsjevikiske Nasjonal
før,. den l~ternasjonal.e og antl- i landet. Men nasjonal fornyelse tok av bekSØmstøvlene fru Feld- mang?g en Ivan den grusommes Samling hadde så mange dår~t
nasj.onale mtellektualIsme. Den kan kun 'skje gjennom en sam- mann hadde fått låne av hans brutahtet.. - Dette ondskaps- blant ,sine medlemmer ... Mm
har i v~re dager t.at~ for~ av e~ lingsbevegelse der sosialister, mor. Da likene flØt opp etter fulle og slue me~neske ledet en svoger, og .alle de andre som hvislags hberalmarxIstIsk lde.ologl. borgerlige og andre kjemper islØsningen, våren 1943, stusset av verdens mektIgste o~ største ler i navnlØse graver i øst, vil
Des~ut~n trenger ~ommumsme~ sammen. Nasjonalisme ,er å gi finnerne lenge over det merkver- st~ter~ en femtedel av jordklo- neppe savne dere: Dere er jo'en
kapItalIsmen for a kunn~ eksl- avkall på litt av sitt standpunkt. dige - at kvinnen var uten sko. den, .lkke en dag e!leret å~ - hån mot alt de døde for.
stere. Det unge Europa s~ d~tte, Fellesnytten må gå foran egenmen 1 tredve lange ar! O~ VI ut- og den !lasjona.le . sO~I~hsme nytten. Så får en det tifold igjen
I det indre Østfold,. bare et g~,r fra ?egrep~ne humamtet og
Magnor, 2. mai 1984.
~ar deres ~ap. SoslalIndlVldual- v,ed at individet kan utvikle seg, par dagsmars}er fra Svenge, møt-fnhet? fmnes 1 menneskehetens
Arne Heiberg
Ismen ~enmot. v~rfer en, form bare med omtanke til andre ~om te Rakel og J acob F'eldma~n døfor nasjonalSOslahsme som har begrensning, og uten matenelIe den. Hvorfor? Hvordan Kunne
tatt konsekv~nsen av alle de and- ener åndeligkapitalistiske stengs- det være mulig å ta to sivile regeirett av dage på en slik måte?
res feil. D~n er derfor ny, aktuell ler.
og dynamIsk.
Men det er likevel riktig å si
at ordet sosialistisk kan misfor- Langsom opprulling
.
ståes i dag. Spesielt hvis man
Men ska~dalen og .sensasjoDen norske nasjonalsosialismen
ikke har anledning til å. forklare nen st?ppe~ ~kke her. LIkene ble
-AV DEG SELV, SLEKTNINGER,
De skandinaviske .folk har det nærmere. I massemedia bru- raskt IdentIfIsert da ~e. flØt o~p
BARN, VENNER, PERSONER DU SETsjelden hatt trang til å gå til kes det i marxistisk betydning. våren 1943, men politIet oppga
TER PRIS PA OG VIL GLEDE, ytterligheter. Derfor tok da den- På grunn av dette kan det nok ikke navn~t til noen.~aken ble
ELLER MINNES - .
ne bølgen en annen form hos hende at orget solidarisme er «h~nl~gt .tIl observ.asjon» ... Det
oss. Den ble moderat, og smel- mere dekkende for vår form for var kng, ofrene var j~der, de var
Et godt amatørfoto, stort eller lite,
tet sammen med den idealistisk- sosialisme. Konklusjonen synes å fredlØse og forfulgte! Norge ..
klarer
seg.
nasjonale retning fra 1905. NS vær,e at en nasjonalsinnet person. FØrst etter fem ar ble· gjerhar på denne måten beslektede i uromantisk forstand~ er en son: m~gsmennene tatt, ~t!er en ut~et
Pris: kr. 450,-.
beve~lser ellers i Europa. Like- firer på sitt personhge syn tIl tehg etterforskers mtIde arbel~ vel var det den antimarxistiske bate for det felles beste .. R~ha- ~lant annet med å forsere uvIl;
Henv.: O. BRUNÆS, tlf.: (02) 242877
men sosialistiske del av NS som bilitering av begrepet soslal~sme hg~ lok~le lensmenn, og med a
ga bevegelsen dens dynamiske lØnnet seg ikke på den tIden skjære gjennom ~n bygd tung av
prt;g.
Quisling skrev de~. Men det er rykter og usagt VIte!!.
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Ingen hensikt å fremstille.

HVA MED EN TEGNING
EFTER FOTO?
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Postboks 924 Sentrum, 0104 Oslo 1. Telefonbestilling: (02) 190671.

NS-MEDLEMMENES SYN:

Skal vi lukke øynene?

.,

Serien: «SUPPLEMENT TIL OKKUPASJONSHISTORIEN»:
eks. Odd Melsom : På nasjonal uriaspost ............
,.
- ,. NS og fagorganisasjonen ..........
Fra klrke- og kulturkampen ........
»Einar Syvertsen: Også dette bør være sagt.... ..
»Alle 4 bind: Supplement til okkupasjonshistorien ..

APENTBREV TIL STATSMINISTER WILLOCH FRA KARE VOIE, BERGEN

»A. I. Bru: Professor på vm:Veler ..............

Herr Statsminister.
Vi må kunne forlange at Deres sjefer i Justisdepartementet
og i Kirke- og undervisningsdepartementet nå går til full
granskning av Tvindkonsernets
virksomheter i Norge, fØr flere
ungdommer ødelegges og nye
norske hjem rammes av tragedier.
. Hva med driften av «Den reisende folkehØgskole»? Hva med

frem en

til Hornsjø tu-

annen av det danske Tvind-konsernets utvekster i Norge, nemlig «U-landshjelp fra Folk til
Folk», (UFF) som i likhet med
«Den reisende folkehØgskole»
har fått nordmenns øyne rettet
mot seg.
FØrst ved skandalen i Halden,
der gaver til lidende mennesker
i U-land gikk i forråtnelse i en
fabrikkbygning i byen, mens giverne trodde at deres bidrag
for len g s t hadde lindret noe
av nøden, der' UFF etter sigende arbeidet.
Og n å ved «Verdens største
loppemarked», som «U-landshjelp fra Folk til Folk» arrangerte i O.slo. Som arb.eidsh,·elp
ble nyttet småbarn ned til 6-årsalderen, som under dekke av at
de skulle på sommerleir, istedet

Og ikke minst? Hva med
landshjelp fra Folk til Folk»? Er
organisasjonen registrert, og
hvem består det ansvarlige styret
av? Hva med de hundreder tusener av kroner som UFF på
kort tid har samlet inn? Hvor er
pengene havnet?
Herr Statsminister.
Gransk også påstandene fra
dansk hold, om at det illeluktende Tvindkonsern, med sine underbruk, er et 100% marxistleninistisk foretagende som gjennom virksomhetene og de mange
«negative medlemmer» arbeider
for et mål: «den væpna revolusjon».
Herr Statsminister:

"

50,-

Trygve Engen: Jeg er ingen landssviker ........ '»
» Adolf Hoel: Universitetet under okkupasjonen. ;.. »
»Walter Fyrst: Min sti. NS blir til, o.m.a. '. . . . . . . . .. "
» Finn Kjelstrup: Den norske kapitulasjon ........ »
»H. Franklin Knudsen: I Was Quislings Secretary.. »
,. Per Lie: Sannheten om Telavåg-affæren 1942 ..... "
"Sigurd Mytting: Politisk dømt .......•.......... »
"Kal Normann: Diktene Laurbærkransen ........ "
...." Arne Tellefsen: .Når forsvaret forfaller.. .... .... "

25,25,95,20,55,15,35,20,25,-

I
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G A VE BOK EN:

kr. 55,-

«OPPGJØRET» BEDØMMES:
eks. Institutet for Offentlig .och International Ratt:
Den norska rittsuppgørelsen .: .....•.......... kr. 50,Referat og utdrag på norsk av ovennevnt.e ...... lO
5," Forbundet: GI oss rettsstaten tilbake ............" 5,Forbundet: § 104. Mere lys over rettsoppgjøret.. » 10,Admiral Herman Boehm: Norge mellem
England og Tyskland ......... :...... .... .... » 60,B
H
M
b k ø I
(O
f W'lh
...
.. ..
...
.•..1... » 80," Pastor A. E. Hedem: Quo vadIs Norvegla ........ " 30,lO
O. Hedalen: Er det begå" en skammelig ure" mot.
en hel del av våre landsmenn? .........•...••• "
5,Ralph Hewins: Quisling - profet ulen ære .... " 50," Lyder L. Unstad: Quisling. The Norwegian Enlgma .. 40,»
H.r.advokat Albert Wiesener: ASTRID D. D. D.
Et offer for krigspsykosen under och efter den
tysa
k ock upat'lonen av Norge.................... 100,-

I
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l
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der det på skolens såkalte studieturer åpenlyst har vært misbrukt
narkotika, og hvor elever er blitt
voldtatt, uten at skolens lærere
har grepet inn.
Departementssjefene kjenner
også inngående skandalene på
skoleskipet «Store-Bjørn», der
det var fullstendig anarki ombord, og hvor norske elever
drakk seg sanselØst beruset, sloss
med lærerne og gikk berserkgang i utenlandske havner.
De vet selv at ambassadene,
og spesielt ambassaden i New
Dehli, har hatt et stort arbeide
med hjemsendelsen av elever på
flukt, hvilket har kostet den norske stat store beløp.
' Herr Statsminister.
Jeg kunne trekke frem mange
eksempler på skolens uansvarli-

Likevel får denne undervisningsanstalt fortsette sin virksomhet, nå henlagt til HornsjØ
turisthotell etter tiden i Halden
(Som kjent er hotellet kjØpt av
«Den reisende folkehøgskole»,
for å drive såvel skole som
hotellvirksomhet.)
Og: Hvordan er det mulig at
skolen, med sin bakgrunn, kan
få tillatelse til hotelldrift, om bevillingen aldri så meget er knyt-

O

slØringer av det danske Tvindkonsernets virksomheter i Norge.
Det undrer meg, Statsminister,
at flere av Deres departementer
velger å lukke øynene for de tragedier disse virksomheter har påfØrt, OK påfører, norsk ungdom
og deres hjem.
Av rapporter, bl.a. fra foreldre
og fra ambassader ute, er såvel
Justisdepartementet som Kirkeog undervisningsdepartementet

kr. 65," 80," 85,lO
75,,,240,-
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(PMS.
lause. Ein «slagen» mann. Han
hadde sitt å verje. HØyre skjelven frå eit ulukkeleg kvinnfolk.
- Spar livet til mannen min.
Han er ikkje landssvikar. Eg
kjenner han betre enn andre.
Ein som alltid hev elska landet
sitt.
Ingen høyrde på henne. Ikkje
på han heller. Torde vel ikkje.
Kva ville fleirtalet seia, eller tru?

å
rømde dei alle, la makti rett
upp i fanget på Nasjonal Samling og tyskarane.
Nei, 'eg ville nok ikkj,e dømt
dei som landssvikarar. Alt kom
så brått på oss. Gjera det rette
i ei slik stode, kan vel berre ein
klårsynt vismann. I Noreg hadde
me ingen slik vismann i 1940.
Ikkje mellom politikarane.
Kom brått på oss. Det gjorde

»

Quis-

på østfronten 1943/44) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. » 90,R. Schulze-Kossens: Mllitirlscher FOhrernachwuchs
der Waffen-SS. Die Junkerschulen .............. .. 175,-

DANSK UTTERAT"O'
eks. Erik Haaest: Udyr - eller hvad? (Dødsdømte)
» 20,» Gary Allen: Ingen tør kalde det sammensvergelse
(Hvem trekker I trådene?) .................... " 50,John Galster:Amagers ErobrIng. Den 3. verdenskrig. Kunsten å bekjempe kommunister ........ » 45,-

ogso var menneske.
Dei som skaut, bar fram hemnen. Var dei meir menneske?
A nei, de svarar ikkje. Vaskar hendene i gyrmevatn. Eg er
skuldfri, gjer berre mi plikt. Det
som fleirtalet av det norske folk
ventar av oss.»

l

Portofri forsendelse ved forskuddsbetaling til: Postgiro 51546 38.
BankgIro 6063.05.01248 eller ved sjekk, i kontanter eller frImerker.
(Ellers porto og oppkravsgebyr.)

I alt bestilles for kr......................... som betales slik: ................................................

Navn: ....................................................................................................................................................

!fI~ h~::~~::~;å pee~~ v~~~! kanskje
ell~llem~~o;!~
~:ni ~:Ogj:~~
endå meir gale i 1945.
m:~i ~;~d~~~t:en~yd~~~~:

So
Quisling var ikkje landssvikar.
Meinte det i aUe høve ikkje
sjØlv. Visstnok gjorde han mykji
gale. Rota seg inn i eit nett han
ikkje kom ut av. Men kvifor
gjorde han dette?
No so lenge etterpå, kan me
vel tenkje rolegare. At ikkje
fleire vart sett på som landssvikarar. Desse som tok ut frå alt
.9. april. Kva meinte dei? Måtte
ikkje einkvan vorte att? PrØva

Jorsøp

zng

Il

Adresse: ............................................................................................................................................

Il

~~kj~a~.~~t.m~if~~~r t~d;ot~~~r~~ so!o~øft~:e:~;~ff~~~~e\~i~~:~

l

Postnr.: ................................ Sted: ................................................................................................

l

frå fr·edsåret større enn dei me
gjorde i vilska i 1940. Det skulle
norsk rettsvesen tenkt på i 1945.
Teke omsyn til.
I det seinste brevet 23. oktober, skreiv Quisling til Maria.
Eit brev fylt av kjærleik og indre
ro: - Måtte Gud styrke og 00var,e deg. Sett din lit til ham Jeg bøyer meg for Guds vilje.
For. en dypere mening må det
være med dette.

........_ , _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ . _

sette som gode nordmenn.

._--

, - - - -

kan nevnes følgende skulpturer:
En brosten til å slenge i trynet på purken, en myglet brødskalk, avkuttede kjønnsorganer,
stoler med spiker og blikkbokser,
en partert hest i 200 syltetøykl ass og tredve tyggegummistykker støpt inn i 18 karats gull
«v·erdsatt» til kr. 2500 pr. stk.
Det er ikke bare «kunstnerne»
som må være splitter, pine gale.
Kjøperne må også være det.

-- - -

En takk
Jeg takker for godt, hyggelig og kameratslig samarbeide gjennom
mange år.
Takk for all vennlig oppmerksomhet til min BO-års dag, og jeg
gjør Vidkun Quisling's ord til mine:
«Troen og overbevisningen om min/vår
saks rettferdighet kan ingen ta fra meg.»
Hilsen Harald Schaaning

._-----------
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EKSTRA
BILAG til Nr. 6 - 1984

GRANSKNING BØR KOMME
Dagbladet har gjennomgått, nettopp er papirer som Vidkun Quisling
efterlyste.
Dokumentene som nu er funnet,
må enten skrive seg fra politiets beslag på Gimle eller Slottet eller være
innholdet i detre dokumentmapper
tre av «gjestene» - sikkerhetsstyrken på Gimle - leverte til politimester Heinrich Meyer 9. Mai 1945.
Innholdet i disse dokumentmappene ble ikke fremlagt i Quisling-saken og har vært forsvunnet siden
innleveringen.
Den store dokumentsamiingen
som har kommet frem gjennom
Dagbladet, var i påtalemyndighetens besiddeise før den ble overlevert til Maria og Vidkun Quisling's
«lands svikbo » som ble bestyrt av
høyesterettsadvokat
Sverdrup-

Thygesen. Den har trolig ligget på
loftet hos høyesterettsadvokat
Sverdrup-Thygesen i flere tiår til
tross for at Maria Quisling flere
ganger efterlyste dem og påberopte
seg sin klare eiendomsrett.

Granskning
Påtalemyndigheten begikk en
klar rettsfornektelse da den ikke ga
Vidkun Quisling og hans forsvarer,
høyesterettsadvokat Henrik Bergh,
adgang til dokumentene, men isteden benektet deres eksistens. At
påtalemyndigheten bevisst har
stukket dokumentene unna, er
umulig å bevise, men mange vil nok
gjøre seg sine tanker. Dette gjelder
ikke minst de dokumentene som ble
sendt til Møllergaten 19 og overle-

vert til politimesteren like efter den
tyske kapitulasjon.
Domsresultatet i saken mot Vidkun Quisling var gitt før retten ble
satt, og det er usannsynlig at dokumentene han ba om kunne ha reddet
hans liv. Men det ville ha gitt et
annet billede av Vidkun Quislings
person. Aktoratet og retten fremstilte han som en maktbegjærlig
person. Dette viser dokumentene
klart at han ikke var.
I alle tilfelle er vi enig med Dagbladets kulturredaktør, dr. philos
Hans Fredrik Dahl, når han sier at
påtalemyndighetens opptreden i
denne forbindelse ikke vil stå for
historiens dom. Det tror vi heller
ikke meget annet av rettsoppgjøret
vil gjøre. Men usannsynlig grovt er
det når man nekter en person som

O

Forsvinningen av Quisling-arkivet i 1945 bør granskes. Arkivetsom Dagbladet den siste tiden har
bragt utdrag av - kan være blitt underslått av påtalemyndigheten før
straffesaken mot Vidkun Quisling
kom opp. En annen mulighet er at
påtalemyndighetenhar hatt så liten
oversikt over saken, at dokumentene ble somlet bort. I alle tilfelle er
der begått en særdeles grov. forsømmelse fra påtalemyndighetens
side.
Vidkun Quisling efterlyste flere
ganger under rettssaken sine personlige dokumenter, men fikk til
svar at man ikke hadde funnet noe
særlig med dokumenter. Quisling
ble isteden beskyldt fot å ha ødelagt
papirer, noe han bestred. Det er på
det rene at enkelte av dokumentene

Sen regjeringsadvokat
kunne staten lett ha sikret seg dem
gjennom et foreløpig beslag. Det er
utelukket at namsretten ville ha
avslått en slik begjæring. Isteden
gikk det flere dager før regjeringsadvokaten trådte inn på arenaen.
Noe beslag ble da heller ikke begjært.
Det er nå klart at enten Universitetsbiblioteket eller Riksarkivet vil
få privatarkivet. Hvem det til slutt
blir som får dokumentene, vil
blandt annet avhenge av eien-

doms spørsmålet. Det kan imidlertid
være lite tvilsomt at dokumentene
var Maria Quisling's eiendom og
skulle ha vært overlevert henne av
bestyreren for «landssvikboet» når
påtalemyndigheten gav dem fra
seg. Maria Quisling efterlyste flere
ganger Vidkun Quisling's papirer
hos «landssvikboet»s bestyrer, i Erstatningsdirektoratet og Justisdepartementet. Hun fikk aldri noe
svar. Maria Quisling testamenterte
alle sine efterlatte papirer til Uni-
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Er ikke staten interessert i å sikre
Vidkun
Quisling's
privatarkiv?
Efterat Dagbladet bragte nyheten
om funnet, tok det flere dager før
staten foretok seg noe for å sikre
dokumentene og avklare eiendomsforholdene. Samme dag som
Dagbiadet bragte nyheten om arkivet, bragte Dagsrevyen en reportasje der Dagbladets kulturredaktør
viste frem dokumentene. Mens dokumentene var i Dahl's besiddeise,

versitetsbiblioteket, og der hører
også det nyfundne arkivet hjemme.
Flere parter har interesse av at
dokumentene blir i Universitetsbibliotekets eie. I Maria Quisling's
testament er det bestemt at kopier av
Vidkun Quisling's papirer skal
overlates til Institutet for Offentlig
och InternationelI Riitt i Stockholm,
Susquehanna university i USA og
Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie.

H.r.advokat Sverdrup Thygeson og hans rolle

Under overskriften «KJENTE
OSLO-ADVOKATER VILLE HA
MARIA QUISLING PÅ FATTIGKASSA, MENS KJELTRINGER
FRITT FIKK FORSYNE SEG AV
HENNES MILLIONER» hadde vår
avis i oktober 1980 en større reportasje om h.r.advokat Sverdrup
Thygeson og o.r.sakfører Arve Arvesen, og deres roller som de ansvarlige for Vidkun og Maria Quisling's fellesbo.
I innledningen til reportasjen
skrev vi den gang:
«Arvingene etter Maria Quisling
har gått glipp av kjempebeløp på
grunn av Erstatningsdirektoratets
uansvarlige, nærmest kriminelle
behandling av Vidkun og Maria
Quisling's fellesbo. I flere år kunne
hvem som helst fritt forsyne seg
med malerier av verdensklasse, russiske ikoner, gull og sølvgjenstander, bøker og ikke minst bunker
med Vidkun Quisling's verdifulle
manuskripter.
I mange «pene» Oslo-hjem dekkes det idag til selskaper med stjålet
Quisling-service, og gjestene kan
beundre malerier og vakkert innbo
som egentlig skulle ha tilhørt Maria
Quisling' sarvinger.»

Vår reportasje bygget på Maria's
28 siders beretning til Erstatningsdirektoratet, hvor hun forteller om
Quisling-boets
millionverdier,
deriblant Vidkun Quisling's historiske dokumenter og boksamlinger
som lå på Gimle, og i kjeller- og
loftslokaler rundt om i Oslo.
l sin beretning er ikke Maria
Quisling nådig mot de ansvarlige
for boet, tilsynsmann h.r.advokat
Sverdrup Thygeson og hans fullmektig o.r.sakfører Arve Arvesen.
Disse lot ikke boet registrere før i
1947, og meldte heller ikke fra til
politimyndighetene om de store
verdier som var stjålet fra boet i
årene 1945--47. I beretningen hevdes det også at o.r.sakfører Arve
Arvesen ga bort løsøre.
Om verdifulle bøker som kom
vekk skriver Maria Quisling:
«På loftet i N. Slottsgate 3 (som
h.r.advokat Sverdrup Thygeson
disponerte, red. anm.) fant jeg et
lite verk etter min mann, meget interessante papirer angående forholdene i Russland. Jeg ba om å få dem
utlevert, eller lånt til gjennomsyn.
Papirene kjente jeg godt fra før, da
min mann hadde lest dem for meg.

Jeg fikk gjennomsett verket, men
o.r.sakfører Arvesen tok det fra
meg, og senere er disse papirer forsvunnet. Jeg har bedt o.r.sakfører
Arvesen finne dem, og skrev til Erstatningsdirektoratet
angående
dette, men o.r.sakføreren svarer at
min erindring er feilaktig.
Et annet sted i beretningen heter
det:
«Også Vidkun Quisling's papirer
ble oppbevart på advokat Sverdrup
Thygeson'skontor. Disse papirer
ble gjennomsett først høsten 1948.
Tilstede var o.r.sakfører Arvesen
og herr Halvor Holter. Papirene
angående forholdene i Russland,
som jeg så på loftet i 1946, var da
borte. Det var temmelig få av Vidkun Quisling's papirer i behold, for
det meste avisutklipp og noen fotografier.»
Om forholdene på Gimle i årene
etter 1945 skriver hun:
«I min manns og min boksamling
på Gimle var mange verdifulle bøker på fransk, russisk, engelsk,
norsk, spansk, italiensk og kinesisk. Der var flere antikke bøker fre
16.-17. århundre, dessuten praktutgaver, tilsammen ca. 2000 bind.
Kunsthandler Wang verdsatte i fe-

kjemper for sitt liv de dokumenter
han ber om.
Det er nu kommet frem så meget
om myndighetenes behandling av
Vidkun Quisling's privatarkiv efter
1945 at en granskning er nødvendig. Det må bringes på det rene
hvorledes påtalemyndigheten i
1945 behandlet hans dokumenter og
hvem som hadde ansvaret for at arkivet ble stukket unna. Det er også
en oppgave for myndighetene å
fastslå om det er flere dokumenter
på vidvanke. Dersom det viser seg
at de dokumenter Dagbladet har
bragt frem ikke stammer fra de tre
veskene fra Gimle, må disse frembringes. Påtalemyndigheten fikk
dem i 1945 og burde holdes ansvarlig for hva som har skjedd med dem.

Quisling-papirer
til salgs
En rekke brev fra Vidkun Quisling's privatarkiv har vært solgt i
antikvariater de siste par årene.
Flere av disse brevene er personlige
brev Vidkun Quisling skrev til sine
foreldre fra utlandet, og skriver seg
fra den perioden de personlige brevene i det nyoppdagede Quislingarkiv dekker. Det er imidlertid uklart hvor disse brevene stammer fra.
N år myndighetene nu arbeider for å
avklare eiendomsretten til det
nyoppdagede arkivet, vil det være
naturlig samtidig å undersøke hvor
antikvariatenes brev stammer fra.
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l « arkivsaken»

bruar 1946 bøkene på Gimle til
25 000 kroner. Dette skjedde etter
anmodning fra Aker Kommune,
mens bostyret ikke har latt bøkene
registrere i det hele tatt, meg bekjent. Bøkene var således ikke med
i registreringen på Gimle i 1947, og
de bøker som var sendt på Lageret i
Monradsgate ble ikke registrert eller tellet der under registreringen i
juni 1947, og er heller ikke blitt det
den dag i dag.»
På grunn av plassmangel kan vi
ikke gjengi hele den 28 siders beretning fra Maria Quisling til Erstatningsdepartementet, som forteller
om advokatenes kynisme og rå behandling av enken etter Vidkun
Quisling, om den utrolige behandling av booppgjøret og om en ansvarsløshet fra advokatenes side som
det neppe kan oppvises maken til i
slike saker. Selv «Arbeiderbladet»
ga da også i den tid uttrykk for forsømmelser fra advokatene Sverdrup
Thygeson og Arve Arvesen, og kritiserte sterkt bostyret. Når det ikke
ble forlangt .gransking av forholdene, må det alene skyldes at rettsikkerheten i de år var satt ut av funksjon.

På side 1 i månedens nummer av
«Folk og Land» drar vi den slutning
at Quisling-arkivet som ble funnet
for en tid siden, stammer fra innbrudd i Maria Quisling' s leilighet
før hun døde. Kilder som ønsker å
være anonyme opplyser til «Verdens Gang» at dette er riktig. Også
Iris Tufte, som sto Maria Quisling
nær til det siste, mener det samme.
Hun husker at det sto flere kasser
med papirer på stuegulvet, men at
de var forsvunnet da boet skulle besiktiges.
Etter utviklingen de siste dager er
det likevel trolig at våre slutninger
var forhastet. Bl.a. er bragt på det
rene at arkivet i sin tid lå på et loft i
N. Slottsgate før «TOM» fikk fatt i
det. Det var dette loft Sverdrup
Thygeson disponerte, og som Maria
Quisling forteller om i sin beretning. Spørsmålet er nå om arkivet lå
på samme loft etter avsluttet
booppgjør, og om det er stjålet
herfra, eller rett og slett dumpet på
søppelhaugen. Var dette verdifulle
arkiv i det hele tatt registrert av
h.r.advokat Sverdrup Thygeson?
Vi spør.
Mange krever et svar.

