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De internasjonale
organisasj oner

In artikkelserie av Alexander Lange
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ble han som fange av de tre
fØrt til SyrebekkstØylen, ca.
7 kilometer fra lensmannsgården. Det ble sagt til lensNoen betrakniøger i tilknytning
m,annen at han ble tatt fortil dagens problemer
di han angivelig skulle ha
fått Kåre Kvevik, som var
Vi nevnte i forrige nummer
vaktmann i Hirdens Alarmenhet, til å undersøke for- i en artikkel «Tyskland og vi»
skjellige hytter rundt Rju- de sØrgelige frukter Tyskland
kan og MØsdammen. Lens- nå høster av Adenauerpolitikmannen sk'jØnte
at han ken. Selv de mest entusiastiskulle drepes, men han ville ske tilhengere a v den overileta enhver sjanse til å kjempe de og skjebnesvangre beslutning om å lenke det tyske rifor sitt liv.
Det fremgår av sakens do- kes skjebne til USA-politikkumenter og de stenografiske ken begynner nå å få en beforklaringer som er i ned- klemmende følelse av at menskriverens besittelse, at lens- nesket lever ikke av brØd alemann Lognviks rettskren- ne. Det er vel og bra med den
kende ukj en te fangevoktere materielle velstand og det
brØt opp låsen på støylen og wi~tschaftswunder som fUlg~
gikk inn i selet som bestod te l dollaravtalens spor, men l
av to rum. klokken var ca. ,et folk som i den grad so~ det
11 00 - Etter en stund gikk tyske har vært fylt av bevlsst- Tradisjonelle separatistinteresser
de~ ~ne av karene. Det ble heten om en historisk misjon, gjør seg gjeldende hos Adenauer
sagt at han skulle hente sje- er det sikkert rystende for de og rnanu.~_av_ ~ns fe:~er.
fen, som dokun:teri
.~ . c:fiG.ste--i- da.g,c.øp~e at· alt
var professor Tronstad, en d~tte har skjed~ pa bek~st genthaufolkene som ble overfra England i det okkuperte nmg av de . helhgst: verdIer, latt den politiske ledelse i det
Norge hemmelig landsatt på bekostmng a v rIkets en.- arme Vest-Tyskland, som
britisk
(men
norskfØdt het. H~a ~e?-ne opPdagelse VII fikk lisens til pressevirksomagent). Han som hentet føre tIl l ~Iste I?,stans kan het, og som i dag fremdeles
Tfonstad var Einar Skinnar- bare fremtIden VIse.
fØrer det store og avgjØrende
land. Han kom ikke tilbake
For i det hele tatt å kunne ord med et vilt hat mot det
til støylen, fØr begge de for forstå hva som ligger bak en regime som fallt i grus.
brØdrene Lognvik ukjente slik åpenbar selvmordspoliRiktignok er det så at folmenn Tronstad og G. Syver- tikk fra tysk enhetstankes ket i valg i de senere år har
Lensmann Torgeir Lognvik (ti~v.) og minister dr. Gulbmnd Lunde
stad ~ar fallt -.
synspunkt, må en kanskje hatt anledning til å uttale
i Njardarheim Veidemark.
Einar Skinnarland har for fØrst og fremst ta i betrakt- seg, men også i Tyskland er
I.
Landsverk korh til lensman- herredsretten avgitt en eien-ning at Vest-Tysklands poli- demokratiet så velutviklet at
Til lensmann i Rauland nen til avtalt tid og de gikk dommelig, be-ediget forkla- tikk i dag bestemmes aven folket i virkeligheten ingenTorgeir L o g n v i k på Ny- på ski. Ved en myr som he- ring, tiltross for at han ikke slags halvtyskere innsatt av ting har å si. Der som her er
stog, denne sagagård som er ter SagamiYren spratt det var til stede under kampen. okkupasjonsmaktene. Det var det partis tyrene som har all
fredlyst av Riksantikvariatet plutselig frem to mann fra Siden dro Skinnarland til alle de som var villige til på makt, og der som her er det
siden 1936 og er nærmeste et bakhold 10-15 meter Canada, og møtte ikke opp i de mest ydmygende betingel- sørget for at det minst mulig
(Forts. side 7)
nabo til professor .skeies borte fra lensmann Torgeir lagmannsretten, hvor hans ser å samarbeide med Morforklaring
atter
fØdested - kom en aften en Lognvik og «lokkeduen» Jon uriktige
nabo, Jon Landsverk, og sa Landsverk. Den ene bak- gjorde tjeneste. Jon Landsat han ville påvise stjålne holdsmannen skjØt skrem- verk som fikk sj okk under
rasjonerte matvarer. De av- meskudd og kommanderte skytningen og kastet seg' på
talte da at de skulle dra hendene opp på lensmannen. gulvet til alt var over - har
avsted neste morgen kl. 08,00 Etter å ha konstatert at lens- fØrst forklart at Syverstad
(sØndag 11. mars 1944). mann Lognvik var våpenlØs, åpnet ilden. Siden har han
provet, og har øyensynlig fått
rettene
til å tro at tre sterkt
a.I'!.
bevepnede menn, hvorav to
var spesia~utdannet i nærkamp med og ute n våpen,
overhode ikke kom til skudd,
mens
fjellbonden Johans
Lognvik
fikk skutt de fem
FR~ -;-~~T"D [~iJi;)
skudd i den gamle revolver,
- ~ .,
hvorav tre skudd var nok ...
Dette efter to varselrop og
efterat Gunnar Syverstad
hadde skutt fØrst.

Situasjonsskisse. Johans Lognvik kom inn gjennom det ytre rum.
utenfor lå fire par ski på sneen, Blant dem gjenkjente han sin
brors og forstod at noe galt var på ferde. Skisse: H. R. Hagerup.
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Dramaet på Syrebekkstøylen i Rauland
Feilaktlte dommer for {(drap» som må revideres
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SyrebekkstØYlen i RaUland, hvor Johans Lognvik i kamp 11.3. 1944
mot overmakt unnsatte sin yngre bror den av ukjente, sterkt
vepnede menn illegalt bortførte, våpenløse lensmann Torgeir Lognvik, som skulle likvideres. Tegning: Henry R. Hagerup.
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«Barna må få vite sannheten fra krigens tid» Så løsaktig var dommen over QuiSling
Sa presten - og fikk dette svaret fra Johan Baastad
Og så var det vår kirke, der
den fredelig ligger på høyden. Det
var radiomottager bak altertavlen,
radiosender i orglet og våpenlager
i likkjelleren - alt i strid med
folkeretten.

*

*

Og som fØr nevnt om kapitulasjon 10. juni 1940, hvor komp;1.anderende general Ruge ved
oberst Roscher-Nilsen overga alle
stridskrefter tillands, tilsjøs og i
luften, samt alle depoter og militære anlegg, materiell og mannskap og f'Orpliktet seg til å sette
istand flyplasser, og - at krigen
likevel holdt på til i 1945.

Vi her i TrØgstad har så lett
for å dra sammenligninger mellom kaptein Hals og general Rugeo Kaptein Hals 'Overga Fredrikstad æfestninger i 1814, han ble
stilt for krigsrett og dømt til
døden, men ble i siste stund benådet og i dølgsmål transportert
til sin eiendom Solberg i TrØgstad. I slutten av 18GO-årene fikk
han kongens tillatelse til å vise
seg for sin husstand. General
Ruge overga alt - hele landets
befestninger og anlegg, materiell
og mannskap mens krigen fremdeles pågikk. Han ble ikke 'tiltalt,
men derimot tildelt en æresbolig
like ved Trøgstads grense.
Kapitulasjonsavtalen
kunne
også barna få studere.

O

Og så bØr de få grundig kjennskap til hvordan freden og frigjøringen artet seg. At så å si alle
Nasjonal Samlings medlemmer ble
arrestert. Grunnen til dette var
nok flere. N.S>.-medlemmene hadde under okkupasj-onen, grunnet
sitt ansvar, måttet optre bestemt,
og mange syntes hårdhendt. Det
var adskillige som var blitt sjaltet
ut av sine stillinger fordi de mQtarbeidet N.S.'s bestemmelser. Disse som hadde ment de var uunnværlige, men fik se at det gikk
like godt om de var satt utenfor,
så nå en sjangse til hevn, og
hevnen viste seg å være søt. En
annen grunn var at regjeringen jo
ikke ville være ved at den hadde
dratt krigen inn over landet p.g.a.
sin politikk, og således trengte noen å kaste skylden på, og da var
N.S. en kjærkommen syndebukk.
Der ble satt igang straffeforfØlgning mot titusen på titusen,
fengslene ble overfylte, og man
opprettet konsentrasjonsIeire. Dødsstraffen ble innfØrt og mange ble dømt til dØden og skutt.
Nå var det riktig blitt fred i
landet.
Her i bygda var det ingen som
ville arrestere N.S.-folkene og en
måtte få kommunister fra nabobygde til å gjøre det. Lederen fOr
disse var en som hadde sittet i
fengsel i 6 mndr. for a5Suransesvik. Dette forhold var typisk for
den tid. De arresterte ble først
kjØrt til Mysen, her ble hjelpefengslet på Momarken fynt, resten ble transportert til en skole i
Askim. Her ble en vitne til hevnens SØdme, hvis noen i det hele
tatt hadde noe å hevne. Det mest'e
var vel sadistisk fryd. Her ble en
vitne til at folk helt opp i syttiårene ble hundset og plaget, og
nesten uten mat. Her ble holdt
andakt for fangene. KjØPmann
Rui kom anstigende med bibelen
i hånden og revolveren i beltet,
og talte om kjærlI-"'net
o'
•

oppover allerede da så den fare
som det tok flere år fØr de
styrende fikk øye på. I dag er jo
faren fra øst skrekken for hele
den siviliserte V'erden.

*

En må heller ikke glemme regjeringens arbeide i London. At
den der komponerte en ny lov,
den såkalte landssvikanordning,
hV9refteJ; de kunne dØmme" aine
poHtisk~' ino~tandere både' til.
straff og eiendomsinndragning,
stikk i strid med paragraferne
97, 99 og 104 i grunnloven.
At professor Frede Castberg i
radioen nylig tok bestemt lWstand
både fra den såkalte :!m.verumsfullmakten og den kollektive avstraffelse.
Likeledes bØr man fortelle om
at regjeringen i London vedtok
d en s åkalte ,«Bigamilov», uten at
der her i landet ble reist
tester hverken fra kirkelig- ~:;
annet hold.
At tre statsråder ved en vitnelWhØring benektet å ha sett kapi_
tulasjonsavtalen, men at det viste
Her i Trøgstad var der olsok- seg at de alle tre hadde satt sitt
stevne på Trøgstadtunet som- navnetrekk på denne.
meren 1945, og foredragsholder
var ingen ringere enn kirkestatsDet er således meget barna
råden presten Oonrad Bonnevie- bØr få hØre sannheten om. Og så
Svendsen. Han uttalte bl.a. da bØr barna få vite at de hets- og
han han nevnte okkupasjonsti- eventyrfilmene som nå og da
den: «Vi måtte av og tI opptre fremvises, ikke er virkelighet. F.
som banditter:..
eks. grunnen til senkningen av
Og ikke å forglemme hvordan TinnsjØfergen, Broen over Quai,
frontkjemperne ble behandlet, de sannheten om hakekorset m. fl.
oom mente å se faren fra øst og Likedan med mange bØker, f.eks.
som hadde kjempet mot russerne Eva Brauns dagbOk, Anne Franks
sammen
med
frivillige
fra dagbok og nå har også en gutt
Sverige, Danmark, Nederland, kommet med en dagbok.
Belgia,
England,
Frankrike,
Ja, dette var noen av de sannSpania, samt alle øststatene, heter barna burde få vite. Jeg
ran.dstatene og Finnland, ialt fri- kunne regne opp lenge på denne
"~l1ge fra 1~ forskjellige na måte, men vil i stedet henvise til
sJ.oner. At dIsse gutter bl. a. endel bØker som er utkommet og
gjennom Dagbladet ble forkynt som· /!Jr skrevet av personer som
at de alle skulle skytes. At de ble aldri har vært medlemmer av
hundset og plaget og at krykker N. S., men tvertimot motstandere
ble spent vekk. for dem som har flere av dem vært. Jeg nevhadde mistet ben.
ner noen:
At disse gutter på 16 -18 år og
Martha Steinsvik: Frimodige
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(Fortsatt fra forrige nr.. )
Takket være Nasjonal SamHngs forsonlige og korrekte
opptreden
etter folkerettens
bestemmelser, så) fikk vi her i
lanctyt brødmel og andre matvarer fra Tyskland. Selvfølgelig
fikk Tyskland fisk og annet
fra pss, men vi bØr merke oss
.at halvdelen av hvert brød vi
spistr hadde vi fått fra Tyskland" og da freden kom hadde
vi f~tt varer for mange hundr,e
millipner mere enn vi hadde levert for.
En; okkupasjon er jo' alltid et
mørlFt blad i ihistorieni, men
tross alt kom vistnok Norge
bedre gjennom denne enn noe
annet okkupert land. Danmark
muli~ens unntatt. De ekte Nasjon~l
SainlingS
medlemmer
gjordjl alt de kunne for å holde
det gående både på den ene og
andr~
måten. En god støtte
hadd~ de i industrien 'Og forretning~tanden, som dannet «Det
tyskej handelskammer i Norge»
med rover 8QO medlemmer, deriblant alle d:el største industribedrifter.
Del!iSverre ble der flere og flere
i Norge - som oppildnet av radie
fra London - ikke aktet på folkerettens bestemmelser, men trodde
de tjente sitt land ved å stikke
«kjepper i hjulene» for tyskerne.
Desverre ble mange av disse henrettet eller satt i konsentrasjonsleir. Og hadde ikke Nasjonal Samlings medlemmer så iherdig arbeidet for å få disse benådet eller
satt i frihet, hadde nok tallet
vært )angt hØyere.

*

JØdeforfØlgelsen må ikke glemmes, for det var vel det mest tragiske som foregikk under hele
okkuJ;l:asjonen. Den ble av rikskommissær Terboven satt igang
dageq efter at en reiseleder (han
var ('9rresten her fra bygda) i
fylla ~kjøt en politibetjent på toSarnc:;borg
og Halden.
get lYIøllom
.......
1""
Så bl~ de fleste jøder sendt i
konsentrasj'Onsleir til Tyskland.
En heJ del av dem hadde imidlertid f4tt stukket over grensen til
Sverige. Vi hadde mange slike veih
.
VlSere:
er 'I byg d a. T OlW d em
skulle følge ekteparet Feldmann
til gTensen. De drog til skogs
med ,dem og ved Skrikerudtjernet slo de ekteparet ihjel
ranet dem og kastet likene i tjernet. Begge mordere ble frifunnet,
og det tjener lagmannsretten til
liten ære at så ble gjort, men det
var typisk for rettsvesenet i de
dager,
Hva. jødeforfølgelsen angår så
liggeI1 denne' vesle bygda i teten
med l1gjerninger desverre. Det var
også på tale å tappe ut Skrikerudtjernet, for å se om de fant
flere lik der. Ennå forteller folk
om at de flere ganger under okkupasjonen hØrte hjerteskjærende
skrik :>oppe fra skogen der.
Det'te mØrke kapitel er jeg i tvil
om man bØr fortelle barna. Det
er så'5grufullt, så selv om det er
sant, .mener jeg det er best jo
forte~e det blir glemt. .

•

POLIt OG LAND

.
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Major Kjelstrup bevitner at
10. aprIl
I en del artikler i FOLK OG
LAND har signaturen O. K.,
som dekker en person med
fØrstehånds kj ennskap til saken, påvist en rekke uefterretteligheter i den dom lagmannsretten avså over QuiSling. Det har dreiet seg om en
sammenblanding av hendelser 9. og 10. april 1940. Hensikten med denne sammenblanding har vært å påføre
QuiSling samarbeide med den
tyske okkupasj onsmakt på et
tidspunkt da han fremdeles
var privatmann, altså fØr han
- i den tro at konge og regjering hadde bragt seg selv
i sikkerhet i Sverige og lot
landet klare seg som det best
kunne
hadde overtatt
makten som statssjef, som en
provisorisk ordning (som det
het i flere vitneforklaringer)
for å redde landets suverenitet og hindre at det gikk med
Norge som med Polen året
fØr.
Tiltross for at avdØde direktør for Norsk Rikskringkasting, Egil Sun Cl t, i retten

*

I

I

ytringer.
Major Langeland: DØmmer
ikke. Porat I ikke skulle
dØmmes.
(Langeland var sjef for motstandsrØrsla under okkupasj'Onen).
Advokat Kjær-Mort: Det urettferdige rettsoppgjør.
Overlege Scharf~~Perg: Akt..
stykker~

.~'~"j""-'

.

Samt 5 brosjyrer av prost A. E.
Hedem. Jeg !Vedlegger den siste.
Håper å få hØre Deres mening
om det her antYdede.
ærbØdigst
Johan Baastad, Båstad
Pussig nok forholdt presten
æg taus etter å hr,. mottatt
(!.isse san·1hf:t.e~· som han etterlyste og Baastad skrev da i
mai et :l.',+t brev til ham,
hvori det het:
For en tid siden sendte jeg et
brev til Dem, samt en brosjyre.
Jeg bad om å få høre Deres mening, angående de i brevet nevnte
synsmåter, men har ikke hØrt
noe fra Dem angående dette. Jeg
tør derfor igjen anmode Dem om
en uttalelse all den tid det gjelder
barnas opplæring. Jeg vedlegger
derfor porto.
Som en etterskrift til mitt forrige brev, tør jeg nevne noe her
fra sognet, som barna muligens
burde vite, all den tid det gjelder
sannheter fra krigens tid.
Vi har to sagbruk eg hØvlerier
her i sognet, og begge disse ooIgte
flylemmer til tyskerne før kapitulasjonen 10. juni 1940. At sjefene for disse bruk var de mest
iherdige og aggressive granskere
av de såkalte landssvikere somme.ren 1945. Og at folk i altninnelighet lo av dette og sa at granskerne glemte å granske seg selv.
I håp om å høre fra Dem.
ÆrbØdigst
Johan Baastad.

Presten har fremdeles ikke
/ivart.

Quislings besøk i FD fant sted
1940.
bevitnet at Quislings aksjon
for å få Bolærne -til å innstille den hensiktslØse skytning
som tyskerne truet med å besvare med de skarpeste forholdsregler etter at Oslo hadde kapitulert ved 12-tiden 9.
april, foregikk
10. april,
henla dommen både Bolærneaffæren, telefonsamtalen med oberst Hiorth, hans
gamle partifelle og lagfØrer
på Elverum og besØket i Forsvarsdepartementet hendelser som henger intimt
sammen - til 9. april. Den
bygget da på en edfestet forklaring av direktØr Gunnar
Sch j eld e r u p og en likeledes edfestet forklaring av
Bjarne Kn u ds e n, som da
var assistent i Forsvarsdepartementet og satt på statsrådens forværelse. Deres forklaringer gikk ut på at det
var 9. april litt over klokken
13 at .Quisling sammen med
en tysk marineoffiser (marineattacheen Schreiber) og en
sivil person (organisaSjonslederen i Hirden) innfant seg i
departementet og herunder
hadde samtale med oberst
Hiorth på Elverum og forsØkte å få kon takt med Bolærne.
Franklin K n uds e n, Quislings daværende sekretær, bevitnet på den annen side at
marineattacheen
Schreiber
fØrst SØkte kontakt med
Quisling om kvelden 9. april,
~lt.så etter at h~n l1adde pro.klå:criett' seg som statssjef. Og
organisasjonslederen i Hirden
har erklært at det var 10. april han ledsagetSChreiber og
Quisling til Forsvarsdepartementet. Han vet dette bestemt fordi han var bortreist
fra Oslo 9. april.
For b:ni.dlertid å bringe endelig klarhet i dette, har vi
henvendt oss til major F. H.
Kje 1st r u p, som dengang
var kontorSjef i Forsvarsdepartementet og som talte
med Quisling under hans beSØk i departementet. Han kan
positivt erklære at besØket
fant sted 10. april, idet departementet overhodet ikke
ble holdt åpent etter de tidligste . morgentimer 9. april.
Etter at departementssjefen
hadde forlatt Oslo, gav ekspedisj onssj ef Helgerud ordre
til å stenge kontorene. Personalet skulle gå hjem og
møte opp igjen 10. april. SUk
ble det ogSå forholdt, og kontore ne var altså stengt allerede mange timer fØr det påståt~e besøk av Quisling med
fØlge ved 13-tiden.
Denne forklaring, som jo er
ganske avslørende når det
gjelder de edfestede forklaringer til Schjelderup, Hiorth
og Knudsen, som retten bygget på, stemmer helt med forklaringene til direktør Sundt
og til organisasj onslederen i
Hirden.
Og den underbygger i hoy
grad påstanden om at dommen over Quisling var i hØYeste grad lØsaktig.
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Vi
at den gamle
Det var i begynnelsen av I re hva vår elskelige avdØde
dymanitard ,Npbel nå' påny I tredveårene jeg møtte en politiker, som jeg neVnte
snur seg i sin grav, som han kjent konservativ politiker på ovenfor, allerede var klar
vel gjorde i 1936, da den nor_o gaten i Oslo og vi talte om over i begynnelsen av treliveske
Nobelkomite laget i stand den politiske situasjon i NlOr- årene, da han vilde fyreJ opp
I kulturundergangens tegn
Ossietzsky-skandalen. For ty- geo Selv hadde jeg da som en motild mot djevelskapen.
Eiendommelig nok leser vi
FOLK OG LAND har gang på gang pekt på at det som deligvis ser denne berØmmeli- hØyres valgtaler trålet over
ge komite det som sin hoved- store delet av det skjulte dags dato i systempreSsen :
holder på å skje i tiden er dette at en stadig Skillinger
oppgave i k k e å finne frem Norge og på mange steder «Scotland Yard vil gra'hske
ut den vesterlandske kultur i smått for billige demokratiske til den opplagte fredskandi- gått spissrotgang med trusler en påstand om at trotskister
slagord uten reelt innhold. Dette er tendenser som :gjør dat, men benytter tillitsvervet og smedeord og flere steder vil stanse den britiske motorseg gjeldende i hele VesteuJ:opa, men vi merker det, som til å sjikanere andre lands re- den rene gammeltestament- industri». Den trotskistiske
gjeringer. Og make til freds- lige stening. På politikerens arbeiderliga har nemlig berimelig kan være, best her hjemme hos oss selv.
apostler som denne komite spØrsmål om jeg var forsikret fordret i trykken en broSjyre
I den siste tid har vi fått bemerkelsesverdig støtte fra
har plukket ut opp gjennom mot denslags risker, svarte hvor den permanente revoflere hold når det gjelder dette syn. Den aller siste er for- årene skal en da også lete jeg at i «demokratiet» (altså lusjon proklameres i logisk
lagsbokhandler Henrik Gro t h, som har holdt et stort fo- lenge etter!
demodiktaturet Norge) måtte overensstemmelse med dVenMen trass i alt er det vel en en nok ta eventuelle valg- nevnte verdensgangstetproredrag for Østlandske Lærerstevne.
gram. Vi har tydeligviS å
, utgangspunktet for foredraget var hva dier ville skje slags rekord den har satt i år skader på egen kappe.
med ikke mindre enn to fanDa sa den engang så rak- gjøre også her med vetdens
med Norge' og norsk kultur hvis vi gikk inn for Fellesmartastiske fredspriskandidater. ryggede mann: «Vi må ten- herrer i mØrket, ondskapens
kedet, og han spådde undergang for både kulturen og det Med all respekt for den av- ne motild. - Det har man hær under himmelruntmet.
norske kulturmenneske. Slik var hans dystre forutsigelse: dØde generalsekretær Ham- gjort i Tyskland». Nasjonal- Og Scotland Yard får nok be«Vi vil anta.gelig bli en slags tilfredse halvmennesker, en- marskjold, så var det vel ikke sosialismen var det store fa- gynne runeforskning aven
gelske pygmeer, som vandrer rundt i en lokal kulturverden akkurat fred som fulgte i nal som skulde gjøre det av spesiell art for å finne fram
som ikke lenger er produktiv og befruktende».
hans spor. Det siste han fore- både
med
materialisme, til innerste grunn til t den
tok seg fØr han dØde var som marxisme og alle de andre evige ødeleggelsens atmosfæVi tror ikke dette er overdrevet. Sant å si har vi en be- kjent å sette i brann det ene- rosenrøde varianter og kulØ- re som herjer vår klode som
klemmende følelse av at bestem,mende kretser i dette land ste forholdsvis fredelige om- rer. At politikeren senere en mare, som dreper oglIllyri årtier nå har vært slike engelske pygmeer, og at det hos råde i det ulykksalige Kongo. .:hals over hode gj orde felles der, setter igang bak kulisGroth altså ikke dreier seg om forutsigelser, men om sagaDen sorte Luthuli er det vell sak med dem han engang vil- sene all verdens ve og ~våde,
skrivning.'
ingen andre enn komiteen de svi av med sin motild, det som driver sitt 'forborgne
Men ellers er denne sagaskrivning sann og treffende, selv som har hØrt noe om fØr l' er en annen saga, ryggen maskespill til våres ,,! alles
han nå får fredsprisen. Men sviktet dessverre.
forderv og undergang .• :
det kan v i bevitne som var og er «anderledes» enn den store tydeligvis en han en «antiraMen dengang jeg møtte
Dette var vår kjære ~polislØve flokk. Groth sa at «i Norge tok en slik utvikling fart sehetser» som lager bråk og ham, var han ennu ikke pre- ker av førkrigs merke helt
allerede i 1920-årene. Dominerende meningsgrupper med spetakkel for den sØrafrikan- get av sin ryggskade. Han klar over. Men allikevel! - i
, ..~~.lW$jeer og kamprop organiserte sq i en slags åmlelig~ke,regJeriIlg.pg d.a s~ 7:"""~ 4~AA~:;;,~· . ·:~~tc'·A,dplt
, t~6rå':ya,remed ~ tenkrigsøkonomi. Skjerpingen av den politiske kamp _ som Hans fredsinnsats sy?es å. be- H~tlers «Mem. K~mpf» og ne motlid og slukke veroens.
. .
.
stå i dette at han l motset- kjente godt tIl Hitlers sats brannen som har luet og
ble særb~ skarp l Norge - gJorde at -enere og mmdretall ning til sine sorte brØdre i om å møte marxismen med flammet opp i globalt ,; ommed aVVikende eller nyanserte oppfatninger ble betraktet Kongo og andre steder ikke de samme brutale midler, fang, så går trøste og lbære
som sabotører. De herskende vindretninger blåste alle ny- myrder og herjer og ikke la- som marxismens agenter og oss vår gamle politiske juleanser overende ~ _».
ger festmåltid på sine mot- provokatører daglig benytter nisse aven parlamentariker
Og han fortsatte: «Ikke et menneske, hverken den- standere. Fordringene er ty- i sin kamp for sin giftige læ- hen og gjør sitt beste 'for å
deligvis ikke store hos en ko- re, for å anvende Arnulf pØse vann på motildetl og
gang eller nå, har innsett hvor farlig denne utvikling var mite, som har kåret en av det Øverlands betegnelse om melder seg til tjenesW hos
nettopp for vårt lille samfund. Vi vandret derfor videre pa tyske sosialdemokrati drØmt marxismen.
verdensligaen av toppgangden brede vei som her mer enn noe annet sted måtte føre landsforræder og en pater I intimt og solidarisk sam- stere, menn som FrMlklin
til en øredØvende, gruppebetont standardtenkning, forakt som var «motstandskjemper» arbeide med gangsterfinan- Roosevelt, Trotski, 'Alger! Hiss
under verdenskrigen til freds- sen drev marx-apostler sitt og utallige andre.
for maktesløse enere og minimumsmiJjøer».
duer.
undergravningsarbeide. Karl
Så er det bare fra siste akt
Selv om foredragsholderen talte om spesielt norske foreMen direkte nifst er det at Marx var jo selv en expo- i dette sØrgespill å Mrette
teelser, så var han likevel klar over det som FOLK OG LAND disse underlige fredsprisutde- nent og stråmann for ver- at det ragnarok som vtr alleså ofte har fremholdt, at denne «middelmådighetens orga- linger synes å være en slags densanarkiets
falanx
av rede leser om i den nocrøne
'nisering mot de begavede og mot de uhensiktsmessige min,· varsler om krig og elendighet sammensvorne banditter av apokalypse VOluspa, det er
dretall som følger de sto r'e demokratier. Men») sa han, på samme måte som flam- samme sataniske type som volvens, seerskens spådcml, er
mende kors på himlen, kome- en senere generalagent som nåen realitet som utspilles
«både i grad og' konsekvenser ble dette alvorligere for Norge ter med ildhaler og lignende i Sigmund Freud. Tar vi så i for våre øyne. Er dete ikke
enn for de større land' i verden. - Det dannet seg noe jeg gamle dager. Efter Ossietzsky- rekken av disse giftspredere som Surt slynger ild, over
vil ,kalle et sentralt kringkastingslivssyn) som alle måtte skandalen i 1936 kom ver- og fabrikanter av åndelige hele jorden, gjallarlmrnet
denskrig ll. Hva kommer et- narkotika Leo Trotski, så har lyder? Men slik må det med
slu~te seg til om det skulle gå dem vel i landet»...
ter
Luthuli-skandalen?
vi tre nydelige nelliker foran nØdvendighet gå, nål'!! alle
Det er naturligvis ikke mange som har kunnet holde
oss, et triumvirat, en troika evige livslover tråkk~s ned
ryggen stiv under et slikt press, og derfor er da også dagens
hvis måke verden ikke har og bulldoseres bort. Som man
t der d e som ond- reder, så ligger man, 0i som
robotsanU'und en kjennsgjerning. Dette blads lesere repre- kastingslivssynets represen- oppl
eve,
senterer i stor utstrekning folk som opponerte mot dell tant~r for en tid siden gikk skapens yppersteprester har man sår skal man høste.
ensrettede massedumhet og derfor har det da heller ikke til storm på FOLK OG LAND drevet sitt selsomme occulte Muspels sØnner med Surt i
«med faste klisjeer og kamp- spill og ved sin magi, sin dia- spissen og i følge me<\, Fengått dem vel i det engelske pygmeland som Groth skildrer
rop» for å SØke å tråkke ned lektikk og svartekunster hai' ris ulven og Midgards~en
så treffende.
denne ' åndsfrihetens siste fått en hel verden'til å dan- kommer ridende og detbrenTil gjengjeld kan de kanskje trøste seg med å represen- oase i dette land. Det var ikke se en vill dØdningedans ut.. ner en blålig ild både jforan
tere nettopp det'Groth peker på som nØdvendig for at enlærern~s skyld at det ikke for stupet. Skriften, talerme- dem og etter dem. EJ.:. ikke
kultur kan bestå~. enerne, nyansen~.Derfor er det også så .~y~kedes·get om besettelse Mavonde dagens situasjon et aut,entisk
uhyre viktig at vi h~ller ikke fremtidig lar oss male til vU- -..-;..,-------,,----,.,- ånder, og selv blinde og døve foto av dette underv.erde jeløs velferds grøt fden nydemokratiske flertallsstaten. , ' Daglig Mske blomster som en, Helen"Keller,,'burdenens ildorkester?
n
og skuldeuå;,kunne.se og hØFort!!.. si~e 6
FOLK OG LAND er r()r sin del ~el de,n eneste avis i dette .
. SYN N ø V E. L I E
land s6fu f dag vh:lie~ig tepr~senterer et ~net syn:. på ',.r;, "B1omsterforretD.ing
storpartenav~ens'\problemer. Vi er aJ,tså det Gl'A)th".,lQiI,I-~
Kraaser til alle priser
ler en livgivende nYanse i det «sentrale kringkastingslivsFrognerveien 30, Os l o
synet». Derfor var det kanskje særlig på sin plass at Groth
Tlf. 4.4 22 30
talte til de norske ~ærere, de som gikk i spissen da kring-
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Dødsdans
i Prag

Nansen og Quisling
Av Halldis Neegaard Østbye

Tidens Tegn skrevet a v dets
Russlandsekspert og medarbeider Albin Eines:
En kommandØr i Budj onny's rytterkorps spurte plutEn remaa om pragerrevolusjoneDI dager
selig: Har De hØrt om de nei 1945
selØses landsbyer?. . . Der
ble bare oldinger og barn
av Olga Barenyi
IgJen, soldatene som dro
gj ennom landsbyene voldtok
(Oversatt av ODD MELSOM )
kvinnene og etterlot seg syfilis, det skj edde gang på
gang .... til slutt var disse
L
byer en råtnende sump .. · .».
Eir dette sant, kommandør, r Et forord hvor forfatterinnen«den franske revolusjon». Min I dyr. Løvene og krokodillene var
spØr Eines.
presenterer seg selv.
skjebne flirte hånlig da jeg Pla-I således ubrukelige,og jeg måtte
«Ja, hva skulle vi gjøre? Selv
Mine ukjente lesere! Dere vil get meg med denne vanskelige til med Denikin og Kol1:ischak og
ikke
kaptein
Q u i s l ing
skjenke meg noen timer, og jeg oppgave. Robespierre, Danton, en skjegget mann som kom til
Ilmnne redde disse som forhvem spiste hvem, Russlmd i en plombert vogn fra
vet ikke om jeg fortjener en så Marat Fridtjoj Nansen og hans venn Ipestet alt omkring seg ..... .
pokker
også?
Jeg bestemte meg Sveits gjennom Tyskland for å
stor gave. For hva er det jeg hitog medarbeider Vidkun QUisling· · .... nei. ingen uten Quisling
for
pensel
teknikken,
med ganske utbre komunismen bak frontlen.
l visste noen råd for å redde til har ydet i mitt liv? Skrevet svake, utviskede konturer. Dron- Det var enten Trotsky eller Lenoen mer eller mindre dårlige
De oratcriske spesialister på I det som var livsdugelig bare
romaner med omhyggelig ~tili ning Marie Antoinette skjenket nin, jeg kalte ham forsiktigviS
temaet F.'ridtjof Nansen har Ide fikk litt mat. Så lite mat!
jeg storsinnet ennu flere liebha- bare «den l'Øde fører», og jeg lot
sert handling og livlØ'se aktører,
i den siste tid solet seg ,i (Han holdt frem siste ledd av
ham holde en lang tale på Den
tt
.
h
.
som ma· e marsJere
vor Jeg bere enn samtlige romanforfatglansen av vår store og be- lillefingeren).
ville i takt .med klapringen av ter~ hadde pådiktet benne. Revo- rØde plass i Moskva. Om det sanrømte landsmann, og blant
Kaptein Quisling skaffet min skrivemaskin. Jeg lot dem !lusJonen selv vai' ganske enkelt ne demokrati og om den fremadannet på grunn av det vel.., mat til hundretusener kvin- leve, leve 'Og dØ som det passet herlig. Jeg lot aristoki'atenes ho- skridende humanitet, såJvidt jeg
dige humanitære arbeide som ner og barn. Han kunne stjehusker. I mellomtiden hendte det
meg. Ja, så suveren er forfatte'- der rulle så det var en lyst, som
gikk under navn av Nansen-li le Budjonnys hester og slakkulene
i et keglespill bortover de noe i Kronstadt eller ved Kl"ouren ved sitt skrivebo'rd, nesten
misjonen, i de hungerram-I te dem for å la de uthungrest.adt, pokker også påny. Spiller
som en liten gud fØler han seg. rå bord til den umettelige enke,
mede områder av det russiske, de barn få noe å spise .....
ingen rolle, Kronstadt og den lille
guillotinen.
Og
'Opp
av
den
blodJeg spilte den allmekt~ge skjebimperium. .
«Under slike forhold var
mettede jord på Enighetens og r,evolusjon i Kronstadt ei' uten
nes rolle i mine romaner, og ante
Men om. mannen som le- det Vidkun QuiSling arbeiForsonlighetens
Plass ~ for et betydning ved en avgangseksaikke at skjebnen spilte med meg.
det arbeidet i dette pestbe- det?»
navn - men. Jeg lot matrosene lage litt
hyggelig
og
passende
Skjebnen er ikke så hemmeligfengte inferno, Vidlmn Quis- .. «Under slike forhold? Nei,
stampet
jeg
med
min
blya,nt
en mytteri, uten å antyde hvem som
hetsfull og ulegemlig som man
Hng, ikke et ord. En hunger- meget verre forhold enn De
ny og bedre og rettferdigere ver- gjorde mytteri mot hvem. Jeg
tror. Den kommer til oss, alltid
katastrofe som rammet 50 kan drØmme om i helvetet,
hØyst persollllig, og viser oss den den. På fjorten sider i mitt skole·· slepte også raskt bonden fra
millioner mennesker som fØl . . sa den rØde kommandør .... »
riktige vei, men som regel tar vi hefte. Med fullt av ekte demo- landsbyen Poktovskoje frem og
«.Jeg visste ingen tiing»
ge aven tØrkeperiode uten
skjebnen for å være dens lille krati og humanitet. På grunn av lot. ham udadelig myrde av fyrst
sidestykke, og hvis fØlger ble sier Eines «om min landsden gOde stil fikk jeg Meget mi- Jussupov. For dette fikk jeg Mebror, tilfellet, og legger knapt
nus for oppgaven. Og hvorfor get minus og ble en student, som
Ytterligere forverret i det mann som levet og virket merke til den.
kaos som fulgte med bolsje- derborte og var blitt til et
ikke? Jeg pvoduserle for eksem- drev omkring i konsertsalene og
Da jeg skulle bytte klosterskovikenes maktovertagelse.
sag n selv blant de mest
pel slike setninger: «De må dØ, stadig var forelsket i Mozart og
lens internat med det Offentlige
Mellom 30 og 50 millioner herdede røde kommandØrer,
grevinne, foi' De tilhører fortiden, Beethoven.
gymnas, fikk jeg som stHoppgave
mennesker
sultet, og den i den mest forherdede hær i
og folket er fremtiden, sa tøddel
Så kom skjebnen til meg for
ved opptagelsesprøven temaet
daglige ledelse av Nansen- verden».
Slamson saklig».
tredje gang, for det står skrevet
misjonens hjelpearbeid i diS-, «Ingen ute i den siviliserte
Tross min utpregede stupiditet «Salige er de som absolutt intet
se tyfusherjede og smittefarverden visste noe om dette,
til de sultende millioner», gjorde skjebnen seg det beSlvær har i skallen» eller noe lignende.
lige områder, lå i Quislings
eller om denne mann, den- skriver Eines. Og videre:
å banke på hos meg ennu en Skjebnen slo en tykk bok i kaffehånd.
ne ensomme, mann, som på «Man har ikke lov til å være gang. Ved min avslutningseksa- bordet hvor jeg nettopp holdt et
*
åstedet kjempet videre den uvitende om en slik mann - men. Jeg skulle beskrive den rus- f'oredrag om delt sanne demokrati
For å gi et inntrykk av de
kamp som N ans e n kjem- og jeg gjorde det jeg kunne siske ok1Joberrevolusjon, skjønt og den moderne humanisme, og
forhold under hvilke QuisUng
pet i Europa mot verdens for å få en slik viten. ' .. Og vaktmesteren, som jeg hadde be- gikk så. Slik stiftet jeg bekJentarbeidet gjengis her noen avalle politiske kjeltringer for jeg fikk vite litt om kaptein stukket, hadde forsikret meg at skap med Alja Rachmanova, med
snitt aven reportasje
fra
å skaffe medisin og mat Qusling den mann som sam- oppgaven ville bli Afrikas ville
(Forts. side 7)
men med noen få medarbeidere kj empet den mest håpdekket alt og man nesten ikke saftigste melon minner om
lØse kamp som er kjempet».
kan puste fordi halsen tettes ill ursten. I dette inferno var
*
av det fine st,øvet, og selv den
(Forts. side 8)
Og så beretter han:
«Det var i 1922 at kaptein
Quisling ble leder for Den internasjonale Hjelpekomite i
Russland. Han hadde da vært
militærattasje ved den norske
legasjon i Helsingfors og i
Petrograd i 3 år. Hans interesse for Russland og de russiske folk var ualminnelig.
Han lærte seg sproget eller
rettere sagt sprogene. Blant
de andre europeiske makters
sendemenn og agenter var
han en autoritet.
Kaptein Quisling var leder
av Nansenmisjonens praktiske arbeide i h ungerdistrikteFlekktYfus. Quislings første inntr Vkk da han kom til sitt distrikt
ne i Russlands tidligere kornUkrania. Nakne lik slenger hulter til bulter på en kjerre som
kammer der steppen slo avslakteskrotter
grunnsdype revner på grunn
Gutt som har drept og spist sin bror.
av tørken, der det grå støv
LØRDAG 28. OKTOBER
4
FOLK OG LAND

SN

O

o

I

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

IGata" ksar Otedsson:

'OLAF HOLM:

Den foru nderl ige
krigsti Istand

En veckas visteise

•
I

dagens Berlin

UpplevelHr och kanslor aatecknade

dagsboksform

Nordisk Rikspartiets leder Goran Assar Oredsson var for noen tid siden sammen med partiets sekretær Vera Lindholm, som selv er fØdt og oppvokset i Berlin på et orienteringsbesøk i
den omstridte by og han tilbØd elskverdigst å gjøre FOLK OG LAND's lesere delaktig i sine opplevelser og erfaringer med hensyn til forholdlene. l'i ser med adskillig skepsis på de beretninger som
offentliggjøres her om den tilspissede internasjonale strid omkrinq det ulykkelige Berlin og vi understreket da også overfor Oredsson at det ene og alene var sannheten vi ønsket. I innledningen til
Skildringen, som vil strekke seg over noen numre, skriver da ogSå Oredsson:

En behøuer ikke være jurist for å forstå, at dette er sunn
og riktig lov fortolkning. Tvert imot. En må være jurist for
ikke å f01'st1 det.
H.R. Justitiarius Emil stang.

I.
Ovenstående bitende kritikk er ikke
myntet på den angivelige krigstilstand som det påståes at Norge befant seg i etter kapitulasjonen 1940,
men det passer utmerket på de mange forsØk på bevisfØring i den sak og
meget annet også, etter at den moskovittiske jus fikk innpass i landet.

O

inte, den tiden ar tyvarr forbi».
Vi kande oss pigga på en kopp
kaffe, men ingenstans kunde vi
hitta något som liknade vara
ka,ffesalong. Vi frågade en ung
besattningsman var någonstans
ombord man kunde dricka kaffe?
«Dar» , sade han, och pekade på
den flottaste , matserveringssaIl.
longen. «Ja men», sa vi, «vi skall
Vi har etterhånden opplevet, at de
bara dricka inte ata». - «Ja det
forskjellige påstande, som man har
kan ni gora dar, ni kan gå in
forsØkt seg med som lovlig grunnlag
ooh sitta dar utan att bestiilla
for «retts»oppgjØret, slik som Elvenåg'onting. Det ar inte det kapirums,<fullmakten», kollektivt ansvar
talistiska Sverige det har», svarao.l. omsider i taushet har fulgt det
de besattningsmannen. Vi kunde
gode råd, som under analoge forhold
inte annat an konstatera: 1. att Vi presenterer:
ble git for ca. hundrede år siden,
Ulbricht har sina omvanda och
nemlig bag kistens fire vegge at for- Vi presenterer:
/ 2., att den unge besattningsman- Forfatteren av denneartikkelserie,
Gcran Aassar Oredsson.
holde sig aldeles dØd.
~/era Lindholm, fØdt og oppvokset nen hade ratt m.a.o. betraf.fancte
Det som står igj en, eller rettere i Berlin, kom til Sverige 1945 og kaffet. Vi drack smakande gott
sagt stod igjen, av denne medtatte gjenser nå sin fØdeby.
kaffe i den flotta matserveringen.
fliekan ilsket och lagger passen
skanse, har Sverre Helliksen i en artikkelserie i dette blad nylig rasert.
26.81961. åt sidan. «Skall vi vanta har»,
Som «naturlig» er ble de nektet oppKl. visar på 04,00 och «Sas3- frågar vi och får ja till svar.
Jag besWt att anteek.na varje
strax darpå kommer en officer
takelse i det blad, hvor de rettelig hØd~ag8 handelser oeh åtage upp- nitz» saktar in farten. Fartyget
fram till oss och ber oss folja horer hjemme. Han vil ikke få noe svar,
ar
i
hemmahamn
och
det
bet
yleveiserna i dagsboksjorm. Återge
nom. Barande en tung vaska och
Det er nu engang Herr Alleniannsens
livet i Berlin objektivt oeh fritt der att vi om några minuter skall
portf01j går !arden i slingrande
måte å e~kjenne sannheten på.
från journalisternas sensation- trampa tysk mark under fii~,terr:a.
trappor
och mellan byggnader i
lII.
stravan, som lir så bekant från En mark som brannes av icketysk
hamnområdet tills vi ar framme
regim,
regeras
aven,
for
både
Siden det nu - i forståelse av at dagens systempress. Utan att ha
'Oss och det tyska folket, forhatlig rvid ett litet så synes obetydeligt
«retts»oppgjøret ikke hviler på norsk något tillovers åt vara sig regiideOlogi, den s.k. «Tys,ka Demo- hus med skylten passkontroll.
lov - er blitt tutet oss om Ørene, at men i ost eller vast, skall jag neukratiske Republiken». «Sassnitz» Officeren ber oss vanta.
det er i overensstemmelse med folkets tralt skildra våre upplevelser. Jag
Har står vi for oss sjalva. Jag
har lagt till och vi stå samlade
(det norske folks) naturlige rettsfø- skall oekså forsoka återge de
tanker, det har slutar illa. En
på
kajen.
«Alla
internationelIa
lelse, så kan det være grunn til å se kanslor som overvaldigar en nordgaster i k,o till hoger!» ropar med kort kontroll Over vad jag ar for
litt nærmere på hvordan denne retts- bo oeh europe, nar han eller hon
respektingwande rost, en unifor- en «gast» det racker, dessutom
fØlelse kom til uttrykk, fortrinns-· står infor de overvaldigande himerad och pistolbevapnad tjanste- har jag i portefoljen Nordiska
vis i gjerning, under okkupasjo- storiska minnen som Berlin har
man. Ordern efterlydes. Vi, de få Rikspartiets program, Nordisk
nen. TØvet om folkets rettsfØlelse att bjuda.
internationella gastema, stå i ka Kamp, Folk og Land 'och flera
tok forØvrig folket selv livet av i
framfOr passkontrol1c;parren. For- skrifter avs edda fOr vasttyska
Langelandsaken. Selv frem25.8. 1961. vånadsfullt snabbt gå medre- vanner. Vad skall ske om det
stående representanter for brikk, Kongsberg våpenfaTåget MALM:ø _ TRELLE- senarerna genom 'och turen ar blir kontroll av sådant rese1
den moskovittL::ke jus er et- brikk og Hortens Verft til ar- BORG kl. 23.18. Farden mot
f
gods? Vera ar tyska till bOrden,
l ··
terhånden kommet til at fol- beide for den makt, som man Tyskland borjar. Sjovagen gick kommen till oss. Vi amnar ram; skall d e nu l"agga bes l ag pa. h envåra pass. «VISum?», fragal' fllC- I
•
ån
.. tank il
kets rettshleIse er rettens altså var i krig med.
farden vidare med den osttyska kan i sparren. «VISUM?» svarar Ine, Ja m ga. nervose
er asanne kilde.
Administasjonsrådet
opp- tågfarjen '«Sassnitz», dock inte
,
de genom vara hnvuden denna
vi. (Vi hade inte hemma l Sve- I
d'"
t d f mf"
ar TVI s o ra or •passlØste også hæren.
med jarnvags'v'agnarna från Mal- rige pa någon resebyra upplysts i morgon
.
IV.
Forretningsstanden
slut- mo ombord. Ett osttyskt tåg om något visum t vang f"or res an kentrollen. Nu kom emellertld ofNoe av elet f,jrste, som Itet seg i flokk og fØlge til det vantade i Sassnitz, men innan vi till Berlin. «Ja, VISUM», skriker
Forts. side 6
skjedde etter våren 1940, var av okkupanten opprettede hunnit så langt hande många
~t Administra3~ ons~ådet sa~te IDeutsche Handelskammer in både trevliga och mera nervpillIgang statens bednfter sIlke Norwegen, etter en uttalelse rande episoder.
som Raufas.'; 8.D1mnnisjonsfa-1
(Forts. side 8)
I Några !ler svenskar an vifanns

SN

I

«~

-

vilket jarkunades med stor skylt».

iute ombord kunde vi snart konstatera. Skulden hartm låg klart
hos den svenska tidningspressen,
som med sitt sensationsskrivande
skramt alla turister från Berlin.
Endast ost- och v~sttyskar fanus
ombord jamte en grupp japaner.
Nal' det ståtliga fartyget Hittat
ankar och vi Iange nog betraktat
det forsviunande svenska fastlandet, ansåg vi tiden inne for
myntvaxling.
«bsttyska eller vasttyska mark»,
frågade den unge mannen i
viixelluckan. Veras humor fornekar sig aldri, utan raskt kom
svaret '«Reichsmark»! '«REICHSMARK!», svarade mannen med
det soligaste leende, «det har vi

I

•

o .

o

o

o

i

'

I

«- - all trafik var avsparrad med undantag av militiirpolisens
bilar oeh !otgangare.') Har vid Segerpelaren (Siegessaule) dar g'L
tan nu heter 17. juni gatan».
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:DRAMAET PÅ

MOTILD

Visteise i dagens Berlin - -

SN
O

(Forts. fra s. 3).
(rart.. fra 3. J1
i invid porten. Ja, slwnpen ar'
opp en pistol fra bukselomVår gamle politiker er dØd ficeren tilbaka i sål1skap med en ibland oberaknelig tanke vi! Vi
men. Johans roper: «So upp ,og borte, .~~re Chuorchill ~ar civilkladd man. Vi steg in i ett ~nkte' mera på de stackars
med hendane».
Syverstad etter Gormgs 'spadom fatt litet rum. Ja, mycket litet och tyskama som forfOljdes och drevs
skyter fra hoften mot ham oppleve.å æte de sure fruk- torftigt! Om ostregimen 1Vil1e gora aver gransen i den stad vi nu beder han står i dØren på 35m' ter av sm va banquepolitikk lite reklam for sig, så borde ju fann oss. Vi vilade nu ut några
hold. S. bommer. JOhan~ med
~uropas og Englands sådana inrattningar som pass- timmar efter vår res a, och det
svarer momentant og Syver- dyreste Interesser. Men bar- kontroll se lite kontorsaktigt ut hann bli kvall innan vi åter stod
stad stuper på gulvet med na etter ham får svi for fa- åtminstonde. Rummet ha de en på gatan och styrde våra steg
pistolen under seg Han har rens moralske ryggskade, for sang, ett par skåpmøbler i tra, ett mot bussen, som åkte linjen
et lavt lungeskudd . i venstre ~edrene~ synder ~edarves på skrivbord med en lampa SA lik narmast
Brandenburger Tor.
sid~. Etterpå viser det seg n:~~~e~d:en~:~~ on::; ~Øeln en skarp forhorslampa.
Brandenburger Tor var vårt mål.
ogsa at han har et sværka- .
.
e
Nu blir det fOrhor, bankte vi!
Narmaste hållplats till Branlibret skudd midt i pannen. gJengJeldelsen, og må stå Den civile hade våra pass i han- denburger Tor var Kongresshalle,
.
av Logn- med tto tomme hender mot den. Till mig l1imnade han pas- av berlinarna kallad «den gravida
D e tt e h ar l'kke noen
v'kb
Ød
k
tt
onbombene.
å ten,. steg vi av och gick
l r ren~ s u . Det '
rnao mega
ne motild,
mØte Om
fienden
på set och en visumblankett att i- muss lan». Har
være satt mn. etter kampen. hans egen mark og med hans fylla. Sjalv fyllde han i viswn- genom den tjusiga Tiergarten
Det antas at mgen kan leve egne våpen h
. f
.
. blanke~ten åt Vera. Således er- (Djurtr1idgården) over till Sieges.~,
ar VI ra JesuI.
l 'k ~kudd, men Jon tismens historie
I me d t o sle
et klassisk holl vi nu visum fOr resa genom all en (numera 17 junigatan). Den
Landsverk vitnet at Syver- eksempel. Omkring 1800 tal- osttyskland både i tur och retur breda, vackra pampiga och histostad pustet ca. 1 % time et- let levet en professor - Adarr. och det HLttade vår kassa med r:Lska paradgatan låg Ode och
,
(Forts. fra side 1)
ter kampen.
W . h
. l~ ca. 30 kr., och lettade våra fa~- n1istan tom. All trafik var aveIS aupt, som var en f I e n - '
lige' ting. Det var skumt der,
Da lØper T.ronstad mot dØ- de av jesuittene. Han bygget hågor helt, då vi horde den sparrad med undantag av milime:q ikke mØrkere i ildskjæ- ren med pistolen i hånden. opp en hemmelig organisa- civilkliidda tjanstemannen ilsket tarpolisens bilar ooh civila fotret fra peisen og i lyset fra Begge skyter. Trondstad og sjon som han kalte «Illumi- svara offioeren med, på densam- gangare. Mitt i gatan lyste den
det sydvendte vindu enn at J. ~ognvik . kommer i neve- natørenes orden». Weishaupt mes fråga, «Skall vi inte gora en gigantiska Siegessaule
(Seger~
Trol'J.-stad kunne skrive lens- og Ildkamp I selets ytre rum. tok i bruk alle de kunstgrep storre undersokning?» «A SCH! pelaren). Och dar framme låg
mann Lognviks forklaring, og
I denne kamp faller profe?- og machinasjoner som preger FoU nu damen orh herrn till BRANDENBURGER TOR. Andra
denne kunne gjennomlese
s~r ~ronstad. Mens dette. st~r de åndelige Øvelser som gjør tåget». «Ja, då skall vi skynda sidan Brandenburger Tor fortden for vedtagelse. Se situapa rIver lens~ann LognvIk til en jesuit til det smidige red- DiSlS» , sade officeren och f61jde oss satter gatan UNTER DEN
sj onsskissen.
~eg
en karabm og styrter ut skap i den katolske kirkes springande till det vantande LINDEN!
L9,gnvik skrev hj em. Som
l.det ytre rum for å hjelpe hånd. Til de viktigste hjel- tåget. LYCKLIG RESA!, skrek
Ja, dar var Brandenburger
det! som kjent hendte i sm bro:-. Han tar et tak i den pemidler
herunder
hØrer han som avsked.
Tor, uppIyst i strålkastarsken, avlikvl;<ieringstilfeller fikk ofret som lIgger øverst og lØfter hypnose, suggesjon, autosugTåget var gammalt och skral- sparrat med taggtrådshinder;,
anlE1o.ning til å skrive til hu- ham opp. Johans Lognvik, gesjon, altså det en med et kigt. Vi gjorde genast «order- med engelska soldater i vast och
stru,en at hun ikke skulle som tror det er en motstan- moderne ord kaller hjerne- brott». i det vi lutade oss ut osttyska folkarmister i ost. Man,
eng~te seg! Besynderlig var
der, setter revolveren mot sin vask
genom fOnstren och slukade med såg Brandenburger Tor som en
at ~dnapperne dvelet så len- brors ?ryst .og trekker av,
Id~en var god, men det ogonen varje meter av tysk mark tysk protest mot de allierades,
ge p,å stØylen. De måtte jo men vapnet er utsk~tt: Le~s- .skortet Plegetpå realisasjo- Vi kunde skåda. Det stod annars idioti! Straks nedanfor den ryska.
kun~e
tenke seg at lens~ mannen roper da: «Det- er nen . dessverre. - Weishaupt 'på båda tYska'och '(om vi tydde soldat~r.kQgår.~.spen"a.cle,boD.l::,
man,nens forsvinnen måtte meg, Johans!»
ville ten de en motild, men rysken ratt), «Forbjudet luta sig mar over gatan av trafikanterna
vekKe oppsikt i en familie,
Tredjemann, Jon Lands- som vi kjenner fra vår egen ut genom fonstren». For mig (som namnt fobgagare) och den
så Pfeget av samhold og om- verk, ble som sagt sjokkert, nyere historie, vil verden kandes det, att nu rullar jag fram bevakades av viisttyska grans.,.
sorg for hverandre som og brukte ikke sin Colt ka- helst bedrages, ergo blir den over en jord, som mer an nogon poliser. Framfor ryska soldatLognviks.
liber 11.25. Alt foregikk i IØ- bedratt. Alf Larsen har usvi-' annan fargats rOd av sonernas kyrkogården och krigSsegermonuL.~eren må nu holde seg pet av ca. 30 sekunder!
kelig rett: «LØgnen p.r satt i blod. Varje tr1idstam jag betrak- menten var taggtråd dragen langs
følg~nde momenter for Øye:
Uten å rØre denne mann hØysetet, bedraget gjort til tade i landskapet och skogarna, ~,ed gatan bakom bommen, och
Den: våpenløse
lensmann som hadde lokket lensman- lov, forbrytelsen akseptert så tankte jag, dar har tyska SOl-I dar patrullerade engelska solLognvik var bevoktet av tre nen inn i bakholdet og som som det naturlige for ape- dater stupat for att Europa dater av och an. Tyskarna stod
mann i relativt god form. De utvilsomt skulde fØre til lik- menneskene og umoralen som skulle leva. Har har trupper t::sta vid bommen med ogonen
hadqe minst hver sin pistol.
videring _ f6r brØdrene p~em lykkegrunnlag». Da kommer dragit fram, dar har fienden fastade på Brandenburger Tor.
De hadde to USA-karabiner til bygden.
hevneren og holder dom på skovlat. For Vera kandes det som Det låg blott vemod idessa
()
med ti patroner i magaProfessor Tronstad var i tidslØgnens ytterste dag.
att komma hem. Kl. 09.00-tiden blickar. En liten hund vågade dock
sinene.
følge en redegJ'ørelse av
skalla ut sin mening med all
Hans
Egede
Nissen.
var VI,. f ramme l. Bl
er in.
Men - de hadde ikke stil- ing. Jomar Brun en ekspert
kraft åt de sbampande engelslet vakt utenfor og nu var på bl. a. Tungt vann som han
mannen. Det vackte en stor
det :gått 11 timer siden lens- hadde eksperimentert med i
I Berlin mottogs vi aven SJ- munterhet at hora
hundens
maIThen dro hj emmefra .... Norsk Hydro fra 1933. Han egen bygd, at det å hindre man. Han bar en skylt med ilskna skall mot soldaterna. Den
Broren _ Johans L o g n- dro under okkupasjonen til på denne måte en lens- teksten «Resande till och från lilla modiga som vågade gora det,
slussade oss t1inkte vi, och Ohurchills ord
v i k _ kom denne sØndagen London. Da tyskerne en tid mann i hans lovlige ærend Sverige». Denne
(11.3.44) til lensmannsgår- under okkupaSjonen interes- - det er å gå mot loven. Det genom
Osttyska Folkpolisens 1941: «Vi skaJl på aJlt satt
den for å hØre hØymessen. _ serte seg for Hydros sterkt å frakjenne Johans Lognvik passkontroll till tåget mot Bahn- hjlilpa vår SovjetaJlierade» hade
Da Torgeir ikke kom hjem Økede produksjon av tungt nØdvergerett da han gikk hof Zoo i V1istberlin. Nu gick fått en vendning som val ingen
_ a'bte Johans uråd og fikk vann kan vel prof. Tronstad inn og befridde sin bror (for kontrollen bra. Folkpolisen kl1idda stackars engelsk soldat i Vast~
med seg lensmannens tje- ha blitt fristet til å trosse å redde dennes liv) mot i svarta uniformer, mycket snar- Tyskland vill bli påmind om?!
nest~våpen en gammel revol- både briters og nordmenns vepnet overmakt - og attpå- lika SS-uniform, var artiga och Vi avslutade dagen med en tallver med 5 _ fem patroner innstendige råd om ikke å til idØmme ham 10 åts feng- korrekta. Genom rumsformedling rik god soppa och återvande tilJ
(mea blykuler) i. Han fulgte innlate seg på å sØke å gripe sel for drap og lensmannen i Bahnhof Zoo ordnade vi rwn på Pensionatet.
.
(Forts. i neste nummer)
sporene til Syrebekkstøylen inn i disse ting på okkupert 5 år for forsØk på drap - pensionat. Pensionatet låg på
og gikk inn i det fØrste rum- område. Tiltaket hans, som samtidig med at den brutale Mommsen-strasse 27 och det
met 3 kl. 19, eller kanskje litt vitnet om personlig mot, kan ikke
visade sig att i samma hus var
TANNLEGE MAAMOEN
senere. Dette hØrte de andre. ikke folkerettslig få lovlig nedskytning den 9. mai 1945 BVN - «Bund der Verfolgten des
Hansteensgt. 2
Vi grep til våpen, vitnet Lands- status. Kidnappingen o. a. på Lognvikåkeren av brødre- Naziregimes e V Berlin» forlagt,
TIt. 444333
fikk bare uheldige .følger for nes 79 årige far Halvor Tarjle- vilket forkunnades med stor skylt
ver~ . .l. L. tar opp dØren
iille.
l
sDette
o
n Lgnvi
o ' k er g'a tt up åt alt
. tdet
galei
arbeid.
skal
opp oldsrummet med ven- påvises ved sitater. fra bl. a. h en d e t er s l'lke brutale
ANNELISE PAROW
«Guds K"em»
stre yhånd. Johans Lognvik i Knu. t Haukelids bok.
rettskrenkelser som det ikke
TANNINNSETNlNO
, r samband med mitt innroper: «Hvem er der?» Intet
'
Trondheim
Iq,gen
politisk.'e dommer for' k an· t·les t'l
I. D et bør selvsagt
legg i FOLK 00' LAND nr. 25 Gisle Johnsonsgt. 5 _ '\T. Ladesvar.,.. men G. Syverstad •drar «drap», .'ingenqriktige
'
innlede
tt
l'
f
d
vitnes re s Ig 'orun er';'
med ovannemnde overskrift
moen kirke - Voldsmilide
prov, ingen sk~tridaløst for~ søkelse mot disponent. Bjørn
skulo.ar eg å melda at det
Arkitekt
tegnede rettsreferater (re- GARDSJORD, som foretok
var justisminister h. v, .Jens
HUSTAD
Tannlege
daIttør O.Hasselknippe atter denne ugjlerning.
Chr. Hauge som heldt minMARTIN
KJELDAAS
Bærumsv. 5, ø. Ullern
i spissen) kan dØ,lge den opp(Frem,stillingen fortsetter). netala i kringkastinga over
Hansteensgt.
2
Telefon 55 61 29 - Oslo
fatning i brØdrene Lognviks
SyrebekkstØylen 15.10.-6t. general Ruge.
Tlf. 447554
Olav Sending.
Alexander Lange.
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De internasjonale

•
•
~rganlsaSJoner

Dødsdans i Prag

-

demQkrati og hrumanitet, og de
(Foru. fra side 4)
tanker hos. amerikanerne. For
Dr. Peter Kle i s t kommer
skrek
hennes
roman,
«studenter,
tsjeka,
så forferdelig de som brenEurQpas foren~ sta~r, så nyt'f
drin '~~'l b'" i d ~'
inn på dette i en, artikke~ f
te.
Skjebnen
IQ av meg da jeg
kjærlighet
Og'
dØd".
Dagboken
til
orltn
g. SlUI. 'll" e en- NATION :EUROpA; o skriver
tig de kunne 'være i den :øyegang fastsatte. Ane vet at i bl. a.:
g
blikkelige situasjon, er ikke noe en russerinne &pm' hadde opple- krØP på alle fire uten å fØre det
Norge har et nytt parti ingen
en nØdvendigvis vil ønske seg vet revolusjonen. En stor schlager store 'Ord, bare feig, med bare en
cbanse til å gjøre seg gjelden«Hva vil man oppnå med
for alltid. HviS en ny Hitler dengang. :aoken var imidlertid eneste setning som min hjerne
de fordi en har en valgorddenne sammenligning mellom skulle ta ledelsen av Europa i helt anderledes enn begge mine ennu kunne forme - for mot, det
. ning som hindrer det i å komHitler og Ulbricht, Wehrmacht
sine hender, sruvom det først to stiler 'Om de to revolusjoner. er intet annet enn nukt forover.
lIle til orde. I Tyskland er det
og Folkearmeen, HitlerJugend
ble i neste århundre, så ville Ikke utvisket mild en pensel, men Herunder bygget jeg stadig. Da
på lignende måte. Der har
'Og FDJ? At bundestyskerne,
det være slemt for Amerika. malt med blod, med hjerteblod. jeg drakk det stinkende vann fra
manen klausul om at intet
som engang med 99 prosent sa
Et monument av blod og tårer! Moldau, hv'Or de oppsvulmede
(EIm omvendt?)
parti kan bli representert i
ja til Hitler og medvirket, skal
Slik var det altså i Russland den. lik nøt. Da jeg spiste brødet som
Washington, Monroe, Lincoln, gang? Slik ski-ek angivelig de jeg hadde røvet fra likene på gaJlasjonalforsamlingen,
som
lØpe over til den hermed lanWilson og F. D. Roosevelt bad- dØde, og slik fikk man mange ten.
ikke får minst '5 prosent av
serte etterfølger? Eller at Ve,stemmene.
sten like godt straks skal kapide alle sine vanskeligheter med
tulere før den nye Hitler med Europa. Alle var glad for at EU- penger for en sensasjonsroman.
Jeg bygget et minnesmerke av
Hele ordningen
virker
der
Krus+~J'ov
SO.... I forb"--'"felle lestudenter?
KQntrarevolusjonære
papir,
et minnesmerke for de
.
'
LØ
....
'w.""",
ropa ikke var samlet på deres
som h ersllk at det ingen vekende lett ruller over dem?
tid Og de strebet alle etter å var det, lutter tilbakeliggende. hundretusen tyskere og seks hunsensforskjell er på dette og på
Tsjeka? Men, min kjære fru dre tsjekkere i Prag, som den
Ulbrichts karn'katurvalg i
Denne
splitte det'.
. tale
t ert så tåpelig at den
Rachmanova, det er politisk pa- grusomme stemme fra pragerøstsonen, der hvor de styren-. nasJonal se t overhodet ikke
Det er dette USA både Nor- liti i alle land, men i alle land er kringkasteren myrdet, et minnesde fortsatt faO r a 1.1 e stemmeer forklarlig. Den kan bare ge og de andre europeiske det også lover som binder hende- merke av papir for de tyske hunne, m, ens en samtl'dig må
være
l'+'~ke politi. Kjærlig- d er som man hadde hakket pl)tet fØdt av den dype, ikke til- s t a t er mere og mere lenker ne på det po.l....,
hele sonen l'nne l' stå te skyldbevisstJhet om at sin skj ebne til, og som de h e?
t Har man virkelig tid til kjær- ne av, fordi de slrulle ha hevet
~
g 'ierde
murstelon og niggtråd
for at
man har deltatt i (det som ikke vil slippe trass i det gro- l'19he.
t når man stolper frem over potene til t~k ihilsen. Et minhes'
~'
ikke de som avgir disse UlOhurchill kalte) slaktningen av ve forræderi mot den euro- lik eller stammer Deres store merke av papir for Julia, som
. i
brichtstemmene skal for«det feilaktige svin». '
peiske tanke og en lang rekke kjærlighet fra ottakring, fru min roman heter Marta Konrad.
svinne over til Vest-Tyskland.
Og så kommer dr. Kleist inn like klare vitnesbyrd som det Rachman'Ova? Og dØden! Deres Et minIJ::lJesmerke ruv papir for den
Et annet punkt en må ta på et forhold som i hØY grad foran nevnte.
dØd, fru Rachmanova, er en lille Lilly, som jeg ikke kunne la
i betraktning er de sterke burde interessere hele den
O ka k'
l'
d t
politisk sprellema.n, som De dØ, og som jeg slepte rundt med
tI"
g stØrre
ns Jfare
e 19ger
en gIr
. en ny drakt i hvert kapi- i 12 lange år, det lille, stille lik.
tradisjonelle
separatistten-'vesige
verd en f ordi d e t be - enda
bak dete som
denser som gjør seg gjelden- rØrer alle så intimt:
nå foregår på det internasjo- tel av ~res sensasjonelle makk- Jeg spØr dere, mine lesere ort lede hos Adenauer og mange av
«Det mangler altså hos oss i
verk. Slik De har beskrevet det serinner, tror dere fremcteles1slik
hans feller. For dem er ikke
Vest-Tyskland, men også i sto- nale . plan, og hvor Norge så dØr intet m,enneske l hØyden s '- som jeg tåpelig trodde, at det1inlyder hopper med. Kanskje nene på sl kt' h 'tl
V1
Tysklands enhet en hellig
re deler av den vestlige poli- har denne politikk sine røtter
~ e use.. .
nes ~oe~ ideell revolUSj'On:, J~g
drift. Deres hjerter og deres
tikk, enhver forutsetning :lIor å helt tilbake i de amle 'ØdisJeg må tilstå at Jeg til og med har Ikke malt personene l ,hun
sinn hØrer mere hjemme på
forstå Kremls holdning. De an.ke storhetSdrøm!er. I!llfall h~ldt et foredrag om ~ette, og ro~ med pensel. Jeg fOrSØkte
den annen side av Rhinen, eltinasjonale fraser omoverna- skriver det amerikanske blad lllitte kOlleger ved det fIlosofiske stadig å lyve og formilde, me:t;t de
ler kanskje helst i Karl den sjonale og «supernasjonale ord- «Elcconomic Council LetterS) :akultet app~uderte meg fordi dØde skrek. «Sannheten»! ~vorstores hellige katolske rike.
ninger» ihar fordummet vest- bl
fØl
d'
Jeg var ung, iKke stygg og tem- ledes besk:nver man sannheten?
Tross alt kan man dog kantyskerne i den grad at de _
. a.
gen e.
melig dum.
Med kost eller pensel? Hvorledes
skje spore noe av den onde
trette og mette - er bered,t til
«Kennedy's palassgarde planSIk.lebnen hadde imidlertid fått beskriver man de mange blå åoD1samvittighet hos disse svikå betro vår skjebne til det størlegger innsmeItningen av USA nok av meg, og kom først tilbake merfugler som blir som en dødspolitikere, disse halvtyskere
re og hØyere kQllektiv. Med ani FN, og dets underkastelse un- i året 1945. Forkledt som revolu- vakt hos den svangre kvi:lme?
~m:tj~r fremmede interes!ire. ord:._<1et eliWA~var.bUr. der en verdensregjering. Roose-sjQ.:Q.g,~_treJU.EL:rnyolusjon. uten.liv~a~_ ~~ar egentlig drept
ser. Pussig nok er det nettopp
delt opp så lenge til hver SNeie 'Yeltkllkitens g&.irife- drøm 'Sk9.i skolehefte og' uten noen roman henne? ReVOlusjonen? Na.tur~
i forholdet til den Østtyske
delende ikke lenger mener å
dermed ennu virkeliggjøres. kastet skjebnen meg ut av min revolusjonen, men det er' dog
Ulbricht denne onde samvitmerke det. I spissen for denne
Hånd i hånd med dette utopi- lukSuriøse bolig, ut på gaten, menneskene som lager re~olutighet nå kommer til orde.
kollektive ordning står FN,
ske Jorehavende går bestrebel- mellom barrikader og lik, og alt, sjon.
hvor man overlater til den tesene på å avvelme USA, fordi alt stinket av blod. Der var jeg
Tolv år er gått siden rui, og
De aller fleste av disse leater-ihellige Neihru og hans 98
bare en verdensregjering skal med mitt satme demokrati og min hver dag står de dØde ~ de
dende politikere har selv enkolleger å avgjøre ting som de
ha retten til å holde vepnede fremadskridende humanitet. Jeg dØde
som Pragerrevolusjonen
ten direkte eller iallfall indiikke fQrstår seg på og som ikke
stridskrefter. Det går. rykter 'Om så spebarn naglet til husdØrene myrdet. De lever, de vil teve, de
rekte kjempet mot det Hitangår dem».
at Kennedy vil forelegge neste som naggermus, og ingen, ingen har en stemme, og den samf har
lers Tyskland, som j o dog
FN-fQrsamling denne fantastis- spurte dem, disse jamrende spe- en stemme er ikke dØd.
(,
ogSå til syvende og sist var
Også Fellesmarkedet i' den
k e plan, og de som går inn for barn om de hadde vært i SS eller
Et minnesmerke av papirt for
deres eget fedreland. De er foreliggende form er et slikt
d en h evd er atr dermed er også Gestapo. Jeg så gamle menn og de dØde fra Prag. Et minnesmerI
medansvarlige for den skjeb- kollektiv, og siden våre poliTysklands-sPØrsmålet Iøst».
gamle kvinner brenne på bålet'k e av papir f'Or den mann som
l
ne som rammet ikke bare tikere nå står i ferd medå
Under disse omstendigheter mens talerne preket om det sanne heter Martin i min roman."
Tyskland, men hele Europa, drive oss inn i det uten å fo~
Mine ukjente venner, det, avog naturlig nok forsØker' de legge saken for det norske får en kanskje være takk- 1_
folk,
kan
det
ha
sin
interesse
nemlig
for
at
FN
er
ute
i
.
henger
av dere om mitt lll1npeså velte ansvaret fra seg ved å
rekke Europas interesser i dette kan merke av pa.pir skal bli ka,stet
gi Hitler skylden for alt både å gjengi en amerikansk røst hårdt vær nå, i i fØrste
t
Id
vekk sammenkrøllet. For j~g er
om saken. En får vel si ~t t a kke t være BovJe samv~ et, enhver tenke seg. Og dertil er
for fortid, nåtid og frem'tid.
«San Francisco Chronicle~ her som trass i ~va en kan si om vel dette bare en smakebit på jo intet, jeger bare 'en dØd'l,som
Så opplever man da det slipper katten ut av sekken: dette despotISke styre ellers, hva der senere er tiltenkt oss tilfeldigvis må leve videre og ikke
groteske at de ledende vest«I en nettopp offentliggjort bok dog på ~ange må~r synes å som verdensstyrelse.
bar noe 8iIlllet å gjøre enn å yentyske politikere med Adenav den mellomeuropeiske fila- ha. en Vaken nasJ onal sans_I Det er så visst all grunn til ~g~r en liten grønn vogn. For
auer i spissen, da de ble stilsof AdoU Hitler kommer det til i ~VIS den ~an komme Europa å vise den, ytterste varsomhet
J
let ansikt til ansikt med reuttrykk frykt for e~ trykk fra' til go.de, sa få~ en være takk- med vår deltagelse i in ternaForfatterinnen ••
sultatene av sin egen forfeiUSA's side på EurQpa. Han
nemlIg trass l alt.
sjonale organisasjoner, og det
*
lede politikk ved det Østtyske
set
faktisk
Europas
forente
staMen
hva
en
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overlateise
gjelder
både
det
NATO,
som
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neste
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samme
måte
fortegnelse
over
romanens
h~Ved_
det at Ulbrichtpoliti~ken bare
Hitler - .Qg heldigvis ikke vir- stemmeIsesrett kan føre til, som det nå svikter den tyske personer slik forfatterinnen bevar en fortsettelse av Hitlers,
keliggjort.
viser kanskje nettopp for- enhetstanke, det Fellesmar- skriver dem.
)
at han i sin folkehær hadde
Men
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krigen
er
fOFeningen
holdene
nå,
da
USA
på
ny
i
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som
har
forkastet
den
t
tatt Hitleroffiserene til mØndog kommet i gang.
sine ulykksalige «forhandlin- nordiske tanke med et fedre(Fortsettes).
ster, at de kommunistiske
Amerikanerne behøver ikke å ger» med de rØde herrer, sy- landenes forbund, og det FN
'!
ungdomsorganisasjoner var
bekymre seg over det så lenge nes å være villig til å aksep- som er sluttstenen på menl
bygget opp etter mønster av
foreningen forblir rent økono- tere fØlgende ordning for FN: neskehetens umyndiggjørelse
Hitler-Jugend. De grep kort
misk. De neste medlemmer er som generalsekretær (midler- under en farlig internasjonal
.
sagt til en ny nedrakning av
jo
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ved
aNtaler
til
USA.
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viseklikka
despotiske
herredØmAL
T
l
F
O
R
5
I
KRI
N
G
de offiserer og de ungdommer
Men
hvis
den
økonomiske
kraft
generalsekretærer
en
russer,
me.
Det
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Tårn,
som
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:som i selvforglemmende of_ hvis det ikke blir krig _ den amerikanske neger dr. det kalles i en artikkel i' År h ie DI g t. l - •• ., U
fervilj e hadde ydet det siste
I ___________________________
utvikler seg så langt at en po_ Bunche, en inder og til slutt FaIJK OG LAND.
for å redde nettopp den tyske
Zitisk sammenslutning blir mu- en «afrikaner>.
enhetstanke og det tyske
lig, da kunne det oppstå bak- . flvor det blir av Europa og
FOLK 00 LAND
rlke.
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Nansen og Quisling (Forts. fra side 4)

raskende at det skulle være
hungersnØd i dette frodige
land.... Quisling dro ut på
en ti dagers befaring. Det var,
sier han, underlig å komme
inn på gårdene nu, gårder der
det hadde vært velstand. På
veggene henger bilder av gårdens folk, velkledde og velfØdde folk. Nå-med en
stum håndbevegelse mot gulvet. Det vil si omsatt i ord:
lik og filler
Hvor likt Quisling, den tause mann, når han istedet for
å si noe gjør en taus gestus.
Han venter en smule forstand
og begripelse av sine tilhØrere. - - - Man ser den enestående generalstabsoffiser i
arbeide. Han leder krigen mot
hungeren og dØden, mot vanvidd og kannibalisme. Rolig
og nøktern, intens som en ladet dynamo».

I

klØp han meg skØyeraktig i luansett om de er sovjet eller
benet».
andre slags drabanter. For
når det gjelder den hvite raTYSK ATOMSKIB
ses være eller ikke-være, så
Etter hva Deutsche Wo- får en da i all sund fornufts
chen-Zeitung meddeler, skal navn kvitte seg med alt det
man kommende år påbegyn- fordummende dem~kratiske
ne byggingen av det fØrste tullpratet.
tyske og europeiske atom*
skib. Det blir et lasteskib på UINTERESSANTE FORBRYTELSER.
16.000 tonn.
Den store greske skipsINGEN SVALBARDreder Onassis er ikke Sa
HISTORIE?
spesialrystet over påståtte
Etter hva AFTENPOSTEN tyske forbrytelser som resten
meddeler har Adolf Hoel inn- av den demokratiske verden.
stillet arbeidet med S'val- Han later pussig nok til å
bards historie, fordi Indu- mene at forbrytelser er forstridepartementet ikke vil bryteiser enten de er begått
bevilge flere penger. Norsk av den ene eller den annen
Polarinstitutt som er depar- I part. I et intervju med en
ternentets konsulent har an- journalist gjengitt blant
modet om at hovedverket blir annet i HJEMMET
sier
forkortet, men dette har han blant annet: «Jeg spiste
Hoel nektet å gå med på. Alt lunSj
med
sir
Winston
som er skrevet er nødvendig Churchill her en dag. Vi
for å gi et korrekt inntrykk kom inn på nazistene i
av Svalbards nyere historie Tyskland og konsentrasjonssier han. Hoel har som kjent :eirene deres. Jeg tillot meg
arbeidet i 11 år nå med ver- a nevne at grekerne i S'myrna
ket og det er samlet inn hele hadde sine BeIsen og Buch10000 dokumenter. Hittil har enwald 11 år fØr Hitler kom
Industridepartementet bevil- til makten. Smyrna med sine
get 215000 kroner til arbei- 700.000 innbyggere brente i
det, så det må synes temme- ukevis. Henrettelser og plynlig meningsløst nå å lå det dringer skjedde i en målehele gå i stå.
stokk som selv Hitler ikke
klarte å oppvise maken til.
Da t)7rkerne ble lei av å
ENIG
slakte ned alle mellom 16 og
I HUNDE\AVISE..~ sin skri- 40, sendte de resten til en
ver Anders Lange om inn- utskipningsleir. Av de tre
samlingen til et Hammar- millioner grekere i Tyrkia dro
skj oldfond, som «en rekke halvannen million av sOOd
arbeiderpartifolk med den for aldri å vende tilbake.
uunngåelige faste underskri- Den andre halvannen million
ver a v opprop, Gunnar Jahn eksisterer ikke mer».
nå har henvendt seg til of* BY
~entlig~eten om» bl. a. disse DEN URPOLSKE
fornuftIge ord:. «HammarDANZIG.
skjold var med i den periode" . Na har polakkene klart å
av FN da den viste umiskjen- gJøre om Danzig til «den urnelige tegn på åreforkalknin o polske by Gdansk» og har
og snarlig dØd. Et FN i hen~ ~ed~att å feire byens 1000-års
dene på Sovjetdrabantene JubIleum 22. juli 1962. Så der
både i Asia, Afrika, Europa synes en til og med å være
og Syd-Amerika, har ingen kommet. lenger i historietenkende vest-europeer nytte forfalskmng enn i selv~ste
av». Han burde ha tilfØyet at Norge.
ingen vest-europeer - tenkende eller ikke-tenkende
heller kan ha noe nytte
a v et FN som i det hele tatt
Kierschowsgt. 5, Osl.o
dirigeres av de fargede raser,

*

*

O

det Quisling arbeidet. Der
var hverken vann eller mat,
mens ville barn i hundretuFARLIG KAR!
sener sultne som ulver kunne
Mens den kommunistiske
knuse skallen på bØnder med
dumpekandidat LØvlien gjør
murstein når de mistenkte
sin oppvartning for fader
dem for å ha Skjulte forråd.
Krustsjov i Moskva er hans
Der var millionarmeer av lus
hj emlige kumpaner opptatt
som bragte med seg smitten
på sitt vis. FRIHETEN kan
fra de dØde og dØende ofre
således meddele at «Fagforfor tyfusen, og en formering
eningenes Freds-Forbund har
uten sidestykke i historien».
vedtatt en resolusjon om at
«Men dette var ikke det
den vesttyske utenriksminisverste», skriver Tidens Tegns
ter Strauss er uØnsket i Normedarbeider. «Men det var at
ge. Det heter i denne kosteher holdt en mann ut, en
lige resolusjon blant annet:
nordmann og hans hjelpere,
«Gjennom pressen er Fagsom uten stans kjempet dØgforeningenes Freds-Forbund,
net rundt for å redde menBergen, gjort kjent med at
nesker, hundretusener på
regjeringen
har
innbudt
randen av hungersdøden, i
Vest-Tysklands forsvarsmihytter, kjellere, i rennestenen
nister til å avlegge et offisiog i huler ... ·
elt besØk i vårt land. Det fakUte i verden var politikerne
opptatt med å dl1Øfte sine ---,N ans enga ofte uttrykk tum at FrantzJosef Strauss
problemer .... Det var slett for sin beundring for Quis- var politisk offiser i Hitlers
ikke så underlig at jeg har Hngs dyktighet i administra- Wehrmach t viser at han var
sett bolsejviker som har spyt sjonen av Nansen-misjonens en betrodd mann i Det tredtet foraktelig når de hØrer arbeide. «Jeg skulle Ønske», pe Rike. Regjeringen kan
tale oln socialdemokrater skriver Nansen en gang, «at vi ikke være ukjent med at den
forsvarsminister
mens de tar lua av seg når kunne vise vår påskjØnnelse vesttyske
går
for
å
være
Europas farderes motstander (den anti-I· av deres arbeide, men dessligste
mann.»
Men
hva sier
kommunistiske)
Quislings verre, som De vet, er det pennå
den
prØyssiske
kommunavn hviskes».
I gemidler det står på .... »
nistsjef
Ulbricht
til
denne
'«Nansen oppga i en rapport
*
vesttyske
konkurrent
i
fredsi 1922 antallet av sultende
Og så skjer det forunderlige
mennesker til 45 millioner i at nettopp den ne mann, forstyrrerfaget ? FQr ikke å
Volgadistriktet, Kuban, Krim hvis uegennytte var helt le- snakke om fader Kru1Jsjov
og tilstØtende strØk av Svar- gendarisk, hvis fedrelands- selv med hans megatonntehavet, og i Ukraina
kjærlighet var som en beset- bomber.
En RØde Kors sØster fortal- telse, hvis offervilje var grente: Ingen som ikke har sett selØs - ikke bare ties i hj el NOK EN BE,UNDRER
det kan forestille seg denne under et Nansen-jubileum Ellers er det ikke bare FRIvirkelighet. DØde og døende men i leksika over hele ver- HElTEN og de andre fredsligger i gatene, filler skjuler den er gjort til prototypen på vennene som er begeistret for
ofte ikke kroppen. De dØde en - landsforræder.
Krustsjov. Bophia Loren utslaktes, hadde jeg nær sagt,
Og hans navn er over hele taler således: «Han er en
stykke§ opp og spises».
verden gjort identisk med et mann som sikkert gj erne vilDette refererte N ans e n i skj elIsord.
le kysse meg. Da jeg engang
et foredrag etter et bes Ø k
lIalldis Neegard Østbye. satt ved siden av Krustsjov,
i hunger'distriktene. Menn,
kvinner, gale av sult, går til
kirkegårdene, graver opp og
eter lik. Men ikke nok med
det. I sin fryktelige fortvilelse
(Farts. fra s. 5)
ring og Stortings standpunkt
og galskap er de begynt å av daværende Tegjeringsad-, på Elverum. Der kom ingen
drepe hverandre. Foreldre vokat. Dette Handelskam- advarsel mot den livlige tild.reper sine barn».
mer hadde sitt eget tids- strØmning til okkupantens
skrift, som (UVisst av hvilken festningsbygg !
*
Vidkun Quisling hadde den gr'Unn) ikke er tilgj engelig
Vi har, i sannhet, opplevet
daglige ledelse av dette kjem- for den gemene mann i Uni- ikke alene en forunderlig
pearbeide, i hungerdistrikte- versitetsbiblioteket. Det er krig, men også en påfØlgende
ne.
vel ikke verdt å være så in- forunderlig «krigs»tilstand.
Det heter ellers i Tidens fam å rØbe navn på bidragsTegn's reportasje at Nansen ytere til dette tidsskrift 00"
VI.
slet seg halvt ihjel for å få krangel om honorar. R.espek~
~e~ så hendte fØlgende:
Amerikas og Europas folk til ten for de høyere grader in- Qmslmg, som av Terboven
å forstå litt av redslene. Og nen vårt ordens- og medalje- var blitt landsforvist til Tysktil slutt lyktes det ham ogSå vesen kunne komme til å ta land, kom tilbake derfra med
å få dannet hjelpekomiteer i veien inn bak kistens fire nettopp samme program, for
forskjellige land Og etter- vegge, den ogSå. Kammerets folkets holdning overfor okhvert kom det store interna- arkiv skal være overmåte in- kupanten, som kongen hadsjonaLe hjelpe-arbeide i gang, teressant, men heller ikke de anbefalt sitt folk. Det
RØde Kors, kvekerne, og ame- tilgjengelig. Hva nu årsaken passet nok ikke England og
rikanske hj elpeorganisasj 0- hertil måtte være.
kanskje d.et ikke passet endel
politikere av vårt vanlige forner som Hoover-Misjonen.
mat heller. Quisling hadde jo
V.
*
I Tidens Tegn's reportasje
Ut på hØsten 1940 holdt i sin tid vært ute med noen
gjengis videre fra Jon SØren- kong Haakon en tale ftå slemme avsløringer av landssens verk «Fridtjof Nansens /London til sine kære lands- menns forbindelser i øst.
Nu ble der på engelsk inisaga» : Innenfor Nansen-mi- mænd, hvori han påla dem å
sjonens hjelpearbeide inntar avholde seg fra ethvert skritt tiativ fra vest og russisk (får
det som kaptein Quisling le- som kunne berettige okku,- en tro) fra øst organisert de
det i Ukraina en fremtreden- panten til repressalier. En såkal te motstandsbevegelser.
de plass .... Det virket over- klok tale på linj e med regj e- Militært sett rent tull. Inntil
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FOLKOG LAND
Telefon 37 76 96
Boks 3214

Oslb Stigefabrikk
Inneh. ALF T. L"NDE.

Mosseveien 8, 0e'l8
TIt. 688817, priv. 67 07 'F9
8k:yYH~lger oljet ml ea.d1merte be.sla.g. TakaUpr a"
Jern., m.alervapper og luJits..
·bare loft.orltrapper.

Abonnementspriser:
Kr. 30,_ pr. år, kr. 15,- pr.
halvår i SkandiIUWia. Utlandet forøvrig: kr. 35,- pr.
år, kr. 17,50 pr. halvår. I
nøYtralt omslag kr. ~,- pr.
år, kr. 20,- pr. halvår

Annonsepris :
32 øre pr. millimeter
over en spalte.
Bruk poøtgironr. lMeO.

de siste dager utmyntet i kroner og Ører inntil siste hvid.
Patriotismen kan også være
Utgiver AlL FoP, 0(1 Land
forunderlig.
Olaf Holm. _ _ _1_ _ _ _ _ _ _ _ ,

