
If£4.11-L Fra den frie norske resse.

Fra "Tidens Te " nr. 87 18.'uni 1941:

Ånd av samme ånd.
2561

re orgrunnss kelser i vårt nasjonale liv er arrestert samtidig:den
radikale dikter Arnulf Cverland, formannen i det typisk borger]ige handels-
standsforbundet, Erling Steen t _og den fsrste tillidsmann for de praktise-
rende jurister, advokat Henning Bødtker.- Ingen vilde for snaue to år si-
den sagt, at de tre skulde komme på nr. 19 for samne sak. At så skjedde
forteller noe vi bare ante, men ikke visste: Vi er av samme ånd og den
ånd som vi finner igjen i Coolet Vogts dikt i nr.13. av denne avis.
Og det er den samme ånd eom uteriksmimister Lie talte i da han fra London
sa at vi når freden kom uten hat skûtde ta fatt på oppbygningen av rett
og fred.- Det er dette fellesskapet'i ånd, tro og vilje som  gjør  at vi
i denne tunge tiden kan bygge vårt daglige liv på tre ting:

Taknemlighet overfor fortiden som har gitt oss mere enn vi forstod.

Glede over nutiden som viser at det egentlige i det norske folk holder.

Ansvarsfølelse overfor fremtiden, for vi vet at den avhenger av at
hver av oss holder ut.-

Alt gjør at det for den enkelte blir det dagelig mere personlig å tenke
å det gamle ønsket hvormed :',tortinget blev vigslet:

GUD BEVARE KONGEN OG FEDRELANDE'T !

r

Professor Jacob S. Worm-Mtiller holdt i radio i 1959 et foredrag om
Englands første mann, finston Churchill i serien "Statsmenn ogfolkeførere":

Vi citerer: "Når jec,  idag har valgt  a  t1 om Winston Churchill, er det
ikke bare fordi han er 2n av verdens mest faseinerende statsmenn, på en
gand en handlingena  mann og kunstner, en djnamisk perSonlighet,-fylt-av en
mektig lidenskapelig energi, en sterk vilje, besluttsomhet, ansvarsfølelse
og en lysende inteligens, som i et lynglimt ser selve tingenes virkelige
vesen, men først og fremst fordi han i den fryktelige krise som gjennem-
ryster verden,er dagens mann, en av de fa som er jevnbyrdig med diktato-
rene i kraft, hurtighet, -visjon og :ramfor alt lynsnart mot, og som kla-
rere enn noen annen statsmann har forutsett og forutsagt hva som ville
og måtte skje.
Omstridt som få, hatet av de politiske miedelmådigheter, som fryktet ge-
- iet, kritisert og misforstått ved sine politiske svingninger, sin tem-
peramentsfulle, uvørne opptreden,er han allikevel i en stor krise ellur
krig den selvskrene.leder foi Storbritanla.  

Han (Churchill) laget en gang et utkast til en inskripsjon til et minnes-
merke i Frankrike. Det lød slik:

"I  krig  beelutteomhet. I neeerlag trois. I seier storsinn. I fred godviljer

Denne innskriften ble ikke brukt. Kan hende den dag kan komme da Winston
Churchill med egen hånd risser disse ced inn I historien.
Skulde det forferdelige likevel skje, er d2t en trygghet å vite denne rid-
derlige natur, denne høysinneUe, vidsynt statsnann, denne Englands stol-
teste skikkelse på Storbritanias konmandobro."

Straffelovens 85:
en som re ss ridig søker å bevirke eller å medvirke til at Norge eller

nogen del av Riket bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i en
annen stat, eller at nogen del  av  Rikei løsrives, straffes med hefte i
mindst 8 år eller med fengsel fra.8 år inntil nå livstid.


