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ET BREV TIL VIDKUU ksUISLING.

Fru Sissrun Nansen, Fridtjof Nas4sens enke, har den 6 mars iår fra
sitt hjem-i Vollan isksker sendt et-brev til LQuisling der hun protasterer
mot hans skjendige misbruk av Frid-Yof NansenS og isenneb navn den nasist-. •
iske propagandaen. Brevet lyderSs113:.:, -

'derr Quis1ing T
Da jeg i. de siste to årjsrecisfletenledninger har funnet Fridtjof

Nansens og mitt navn-trukket frdm fr Offentiigheteh som tjenende Deres
nåværende politske standpunkt, SerSeg Meg n25.4Saget til å fremkomme med
følgende knrrigerende oppYsningert--

Fridtjof Nansen skriverisi'foresidet-til sin bok "Ruseland og freden",
utkommet i 1925:

"For meg- står det som sannsyni,sg:aZ !kke alne.kan.det bliMssland
som en dag og ikke langtfraM Ibbe

f.EUrOpa materiell red-

ning,' men det blir også derfra ..dekAd.eIrgesnyp-iSe_vil komme".
Side 44-skriver.han:: T1En har oPpigitt å lgse Med .dagsbeTalinger:de

mange tusen problemer Sonsdet praktiske listillershyer dag. En har full
forståelse av deg.konemiske:fehembnerssammensatte natur, og den fare som
lig2er i statens'stadige ifingriPet isindiistrieni--bandelens ogslandbrukets
liv".

_ -

I Deres bok "Russland  Qg '4tko-Enet i 1b5 skriver'De s. 27:
1!TSIskspiliszoirledesvi-nerdmelikan_stå'påsVår retti kraft av våre. s_

frie institUsjoner, hverledeS:hos- ss ennverSask~d essrespelsteert
la oss være glad over, oMikke nøYdmed„lat:VårtYsamfund er på umåtelig
mye nærmere den riktigeSfcrening'fl induVidualitet og fellesskap som be-
tinger menneskehetens fremskritt",T0g Side 24 skriVer De: "Bolsjevikene
har cgså opptatt den fordøMmelige,SoMenn:effektiVe me:to3e.4 bruka gisler
som repressalier". -

Det kan vel ikke nektes at det nåværende styre i NOrge er gått over
til disse "fordømme1ige metoder"? Endcg FridtjofsNansens sønn er jo offer
for rism.

jeu ber Dem' derfor ikke mere gjøre brUk av. Fridtjof Nansens eller
mitt navn, da jeg er overbevist om at han aldri hadde vært enig i Deres
politikk. . .

Mitt forsvar for Dem under stortingsvalget'i -1934 hadde tapt sin
brodd ved at Overskriften-ble tattTvekk, avilVem:vet jeg ikke. Den løSs

'Stemmeseddelen bøt være kieste'våpen i valgkampen' .
Vollen, den'6-3-1942. Sigrun Nansen."

Ikke bare alle nordmenn1 men hele verden kjenner og ærer Fridtjof
Nansen. Det er få mennesker i historien som har brent så tn .derli og klart
for menneskehetens største spørsmål i moderne tid: varig fred mellom Solk-
ene og et internasjonalt politisk og:.økonomisk system:som trygger freden
cg folkestvret for alle felk. Uhildet av pOlitiske, reiigiøse og andre
motsetni:nger som satte verden,og.dens impe'rialister i-kok tok han opp ar-
beidet for alle ngdherjede folk: 3et land som idagystar fremst i verdens
fridomsstrid, so",:a går i ildlinjen fer'aIle undertrykte folk, hgyakter
fremfor alle Fridtjof Nsnsen og hans folk. -

Selvsagt skal Nansen utnyttSs ldag av nasiStene og hans minne
skjennet av en av hans tidligere fUnksjonærer i hjelpearbeidet, en som ik-
ke kan få sine tidligere landsmenn til å forstå at han ikke bere har væst
"Nsnsens h4yrs hånd", men var .den egentlige organiSstor av hjelpearbeidst.
Han lar seg idag hylde as-J'norsks" legionærer. Denne mresyke og vinnesyke
mannen kan aldri tilgi sin tidligere Sjef som ikke cnsenesto gang har



2

sagt at hans hjrlp var "uundvmrlig" og raser derfor vilt mot tLn and og
tankeSom fylte Nansen og som alle frie folk kjemper for idag. Denne
mannen heter Vidkun Quisling.

HUSSPaSMÅLET.  

For dem som kommer flyttende til Cslo er det som regel vanskelig,for
ikke å si nmulig, å få skaffet seg husrom. Det gjelder for  tin  både hyb-
ler og leiligheter. Men heller ikke denne regel er uten und4Ige1se. Da
nåværende lønnsrådmann i Oslo, Bjørnstdd kom til hovedstadca for omlag
1 år siat var også han i den stilling at han ikke hadde noe sted å bo.
Han var imidlertid heldig, for det første var han nhzist og for det annet
hadde det "statsbmrende parti" anbragt ham som kontorsjef ved Oslo kommu-
nale leiegårder. Herr Bjørnstad så seg om litt, og fant ut at Josefinegt.
21 var en høvelig bolig for en nybakt kontorsjef. Nå var ikke denne går-
den ledig, i første etasje hadde en del tyske offiserer innlosjert seg,
så der var det formentlig ikke noe å foreta seg, men i 2 etasje bor en
nordmann, han kan settes ut så blir det ledig leilighet. Som sgt så gjort
Leieboeten ble oppsagt og som grunn ble det angitt at tyskerne.hadde for-
langt å få hele gårdmn. Det holdt også på å bli til virkelighet, for da
Bjørnstad ICOM med sitt flyttelass, kom også tyskerne med sitt. Hans virke-
lige sjefer hadde nemlig lagt merke til at leiligneten ble tom og benyt-
tet åeg au det til å flytte inn. Imidlertid ble det ordneti slik  at tysk-
erneeverlot ham leiligheten. Nå er den pusset opp og satt istand slik
som det sømmw seg en nazi å ha det.

Oarl Fredrik Nielsen beter en annen nazi. Hans tidligere deltakelse i
det offentlige liv innskrenket seg til delaktighet i innbrudd hos Trotski,
så avanserte han til kontorist hos dtt tyske sikkerhetspoliti, og for tia
er han inspektør ved Oslo Forsorgsvesen. Hsn bodde i nybygzet v/Tøyen,
men fant dette strøk lite sVarende til sin nye stilling og verdighet. Da
en av hans meningsfeller. P.Harsem, Bogstudveien 52 ved ordforErens rek-
visisjonerett, fikk skaffet seg en annen bolig, benyttet Nisls den sam-
me rett til å skaffe seg nassende bolig, idet han overtok leiligheten
til Harsem.

Selve arefen for NS propaganda og "soSialarbeide"., "minister" Lippe-
pestad fant at Kirkeveien 5 b. Var en passende bolig for seg og at den
vel 85 år gamle dame som bodde der passet best på gamlehjem. Han her
bra bolig..

Når fårene  eriPA slik, kan man kanskje ikke si så mye om at selve
"føreren" må ha mya rom. han klarer seg ikke med den nye villa -staten
betalte 550.000 kroner for aminnredningen, - nei, han er gått i vei med
å rekvirere utkasting av naboene. Denne "kristne[i fører, har visst glemtJ
at det hører med til- den krdstnes bud å opptre som gode granner og  sa7
dant mere.

Å 1 e s--12  n d .  

Alesund har hatt en storstilet "opprydding" i slutten av mars. Hva
som egentlig er den direkte årsaken til at Terboven med stort følge måtte
gjøre byen en visitt har vi ikke fått fullgod greie på. Så mye er
likevel sikkert at det har vært sammenstøt mellom nordmenn og "hird"felk
eller tyskere. I den offisielle melding heter det bare at det hadde d -
net seg en "klikk som systematisk med alle midier som st2d til deres r
dighet forsøkte å krysse den norske stats politikk u. "Klikken" kan ne-ppe
ha vært så liten med all den "offentlighet" som den har forårsaket.
rekke politikonstabler i byen ble arrestert og Terboven og Jonas Lie
holdt tordentaler til resten av politiet. Alle brennevinskortene er gjort
ugyldige og tobakkslagrene er "beslaglagt" av tyskerne. NS-folkene er
selvsagt undtatt fra disse vedtak og arbeiderne i "livsviktige" bedrifter'
kan søke am både brennevin og tobakk. •Like et:leer radioapparatene
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inndratt "for godt" (de som ble inndratt:ifjor høst). Denne-lbrardningen
erutskreVet av Terboven den 31. mars og undertegnet av en viss
den onge tittelen "Der Kowmandeur der Sicherheitspolizei und des SD
Drontheim SS-Sturnbannftihrer".

POLSKE FANGpTIL NORGE.  

Tyskernes behandling av polakkene er om mulig enda verre enn forfølg-
elsene mot jødene. Den tar praktisk talt sikte på fysisk utrydding av polak
kene gjennom utsulting, fysisk og åndelig mishandling og alle slags for-
mer for terrtr. For lang tid sia har tyskerne vedtatt en lov som tetrakter
alle polakker sym statsløse i sitt eget land, "de tidligere polske mnråder"
som det nå heter, og de har idagyikke noe statsborgerskap.

Omkring 2o. mars:kom det hit til landet en større transport polske
fanget. De ble fraktet i kuvogner fra Kristiansand og sendt nordover til
ukjent sted. I den ene transporten var det omlag Soo: fanger som alle bar ty
tydelige spor av den mishandlingpolakkene er utsatt for idag.

ST IRASJONERINGEN.

I de sista dagene har "myndtgnetene'! senfl forbud til den "norske"
presse mot at journalister intervjuer direktører og tekniska ledere ved
elektrisitetsverkene om kapasitet, belastning, strømstyrke o,l, I motsatt
fall kpn de risikert å bli dømt for- flu somt  landsformderi".

STOMPERIDG  

"Norskaeb1sd!! har fått den ære å bli forbudt i 4 uker. Årsaken er
bladets kjente tegneserie om soldaten Stomperud.-4OmperUd fikk i siste
nur. jernkorset med'sverd og ekeløV SOM UtmerkelSe, og:det er det visstnok
bare 8 tyskere som har oppnådd - foruten altså Stomperud som sikkert er
uten.skyld og i god tro.

:Vi synes av og til virkelig synd i tyskerne.
•
KAMBEN MOT NASIFISERIN EN AV OPDRAGELSEW SnLEN OG KIRKEN«

GÅR VIDERE. En del skoler utover landet har fått ordre om å starte
pånytt og de lærere som ikke ar arrestert-har fått ordre om å møte opp.
Men lønn vil bare bli utbetalt til medlemmer aV leerersambandet Og
tering fer lønn blir betraktet Som.innmelding. På sin side står lærerne
sanmen som førmot denne nasIfiseringen. På deflndre siden vil de ikke
nekte å undervise under visse vilkår uten lønn av ompyn til barna .og
skoleungdbmmen selv og for tul vise statemaktene at motstanden ikke et dik-
tert av annet enn prinsipielle grunner. I.Trondheims- og StavenTravisene
har det ellers stått lysingom at NS-elever som Skulde op) til artium kun-
de melde seg smrskilt. ' . • t

BiskoD Berggrax og pastor Clihrntg LudV. RbDe er arrestert. Berggrav
hadde som kjent kunngjtrt gu atjeneste langgredag, men ble nektet qg fikk
husarrest uhder politivakt. Så ble len arrestert et par dager etter.

Rek&or SeiD er nå sen” fra Grini og ovem i tysk konsentrasjonsleir.

Da det i vinter var smått om ved i Osle, kjøpte vedutvalget 5000 fav-
ner ved i Telemark. Veden var kommet fram til stasjonen, men da kom det
NS folk opp fra Skien og sammen med noen tyskere forbød de 1-cransporten av
ved til Osio. Isteden ble veden beslaglagt og transport til Otta. Det
fortelles at det ennå ikke er mten på Otta som kan forsti hva veden skal
der, men foreløbig ligger, den der, fbrmentlig skal den neste vinter tran-
sporteres til.østerdalen. Det gikk ferøvrig likedan med et annet vedparti
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fra Skiensdistriktet, Det havnet i Trøndelag. Før har vi hørt at de hadde
skog i Trøndelagsbygdene,  kanskje  er det derfra vi skal få ved til Oslo
neste vinter, detnå jo være plan i nyordninga.

Det er de "kloke" som vil styre verden.-

Det er visse ting som tyder på at 1. mai iår skal brukes på en måte
son arbeiderklassna ma vMre  p4  vakt mot. Leser man "Nersk Arbeldsllt" el-
ler lederartikler I. nazipressen, vil man finne at det pekes sterkt på aa
samb t arbed,derklasse, på en. samlet, såkalt "norsk" vilje til å Marsjere
under den nye tids bannen - -

Det er all grunn:for arbeiderklassen til å være på vakt her."På,hvil-
ken måte anslaget vil kommel. kan  nan ennå ikke ha noet formening  on,  men
at nazi vil gjøre et frenstøt m4 vi regne med..

Vi vil derfor allerede nå'be irbeiderklassen være oppmerksom  px  i de
uker som kommer. Vi nå sette all kraft inn på å slå tilbake de angrep som
de nye makthavere sannsynligvis vil rette mot oss arbeidere. Enten det nå
gjelder "arbeidssambandet" eller andre lignende tiltak. VAE.PAROLE ER
KAMP MCT DEM, HARDI UFORSONLIG KAMP.

Men vi skal vmre opmerkSom på måten å føre kampen på. Ennå er ikke
tia kommet til å gå til åperh fysisk mektkampe Vår kapp nå foregå i.det
stille. Vi hw ingen interesser av blodbedHeg fengsel; Vi har bruk for våre
folk til mer nyttige ting. De eneste son har interesse av elikt er nazi.
For hver en nordeenn de får drept, for hver en de får iffengsel svekker .
de vår freent,

Derfor: LA  DEG  IKKE  LUEE TIL UBESINDIGHECER  1. MAI, TRO IKKE CPPROP
ELLLE FIMBILAD,_GA  DIREKTE  FRA  DIN ARBEILSPLASS-OG HDLD-DEG WEMME
KVELDER, La gater Og  plasser ligge

Ontalen av Stoetorg-demonetrasjohen langfredag-sier oss hvnm det er
som skal ha skylden derson det komper til dan minste ansamling eller uro%
Det er du og jeg kamerat - marxistene - som skal .hn  skylderi% La deg ikke
provosere. .

Etter at dette var skreyet er det kommet melding om at fagforeningene
skal levere sine faner før 24. april. Formentlig skalæanene brukes2til
provokasjon,  VÆR  PA VAKT.

E.V.

„
Ianledndng. Erling Bjørnsone artikkel i Aftenposten for 22e august 1941

kan det vmre  ps  ein plass å  minne  cm det brev som hans far, Ejørnstjerne
Bjørnson, bendte til Henrik Ibseneden 11/7-1866.»

'Han skriver: "---- nei-enn krigen dui Beyare oss Gud hvis en så
brutal maktsom Preussen Skulle få overherredømmet, Dette lands historie
kjenher ingen edelmodighet, frihet 4  skjønnhet, kun maktutyidelse med alIe
midler og helet de hårde cgeliiMSke  Pen- preussieke "logikk" blir i til- ‘
felle av seier oYer hele linjen, styringsprinsippet i Europa i nestfølg-
ende år, og da blir her ikke til å leve. Preuesen er verre enn Russland,
som foruten å eie et forsonende evermeri, eier oppgaver til en annen kant
og 1 det indre. Preussen har kun erobrerens hovmod og hensynsløshet, hap
alltid hatt det, like ned i sin kunst, sin videnskap. Det er i det folk som
heihet ikke et elskverdig drag der er ingen.kjærlighet over det, derfor

'ingen poesi "
. Bjørnson: Grotid side 2o3.

,
dette var vår.store frihetskjemper og åndshøvdings eaaing om

det tyske folk.,Man kjente  dateog  det  er  ingen grunn til a tvile på at
hans dom er rett.
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