
GJENGANGEREN(retrykk) 6. nov. 1944.
Tyskernes grusomheter i Norge stemples i den svenske riksdag.

• Det er tydelig nok at det tyske trykk ikke lenger hviler.så tungt over /
det svenske folk og tvinger den offentlige debatt inn i så forsiktige former
som før. Det svenske folk er forlengst klar over at Tyskland er fordig, og der .
med er også den fri& tale kommet til sin rett igjon. Dot fikk man ot klart
bevis for nettop no for noen dager siden under utonriksdebatten i don svenske
riksdag. Det var nottop dagen ettor at utenriksministor Trygve Lie og justis-

.ministor Torje Vold var kommet til Stookholm, og da de også besøkto riksdagon
ble do under applaus, av statsministcron hilst volkommen til Svorigo.

I rogjeringens utonriksorklæring het dot at dot -svenske folk or dypt opp-
skakot og oprørt ovor tyskernos opptroden i Norge og Danmark - og intet kan
hindre nt disse handlingor får direkto virkning på Svorigos forhold til Tysk-
land. "Vi-kan fkke godta den opfatning at det som foregår 1 våre naboland ikko
angår oss. Tysklands avvisende holdning vil ikke hindro regjoringen i fortsatt
å understroke dette." - Erklæringon neVner videro et den svensko hjolpovIrk'-
somhot 1 Norgb tross elle.venskellghoto±- er'oprottholdt og utvidet. Soolel-
ministorOns tidligoro uttelelsor om Rt Sverige ikko vil være noe asyl for .
krigsforbrytoro og ouislinger ble o,;så understrokot i rogjoringsorklæringen,

:Dpbatten i do 2 kamre var megot interosSant og drolot sog i dot vosent-
lige om Vorgos forhold. Det vnr i detkff hole Norges dag, og dot fallt mango
og skerpo uttalelsor om do.tyske forbrytelscr mot det norsko folk. Alle ta-
lcre yar-en1g 1 rogjoringens orklæring om krigsforbrytore og quislinger. Om
Norgo ble orklærinsen forSterket og undOrstreket av on rekko telcro. - For-
mannon utenrikskomiteen-$ Und6n _.(s) se-at rogjeringon må gjøre allt
overbovise tyskorne om et_doros grusomhotor 1' Norgo -.ødologgdr forholdot mo1,-
lom Sverlge og Tyskland i fremfyIden. Han ncVnto fryktollgo oksomplor på tysk
tortur 1 Norge, blAs: at geste'io holdto kokohde oljo i ondetarmen på fangono
under forhør. Det cr insen okkupnsjon, men ot forsøk på mcd veld og makt å
gjøre'Nerge til et.na'zist1sk protoktorst. Don økedo terror gir økot skyld for
disSc forbrytoro,Tog'dot kommer for,leng tid fremover til å påvirkovår.hold.
ning tll Tyskl. --Johanpson (h):Sommiennesker må vi ropo høyt ut vår harmo
og vår aysky o-Vor de vOldshend1ingor sora-begås mot vergoløse kvinner og monn
i Norge og Denmerk. DepOrtasjonor, somH1 umonneakolighot ovorgårpgemlo tidors
slevetransportor$ at dor tås gidelor på trOss av ,rottsbogropor allt
dotta.ken summoreS i ott ord: dot er umenneskeligk Dot or ett brudd Mot -
mennaekehotonb, rottPfølelsons og alle vårt kultursamfunds tradisjoner.
branting (s): Vi måtno gå ut fra at Svorigo bofinner seg på den politiske
moridlen som-løper mellom Moskve og London.- Sendler. (s) : Ett fritt Nordon
bør være vår regjorinTs erbeidshypotosec Han anbcfaltd en politikk no i
krigons sluttfase 11ko posotiv overfor Norgo bg Danmark som don var overfor
F5J.nlond under vinterkrigen i 1940&- Frodrik Strøm: Vi må hjelpo til å dr1-
vo ut don fryktolige nazistisko pest$ -som truor elle monnsokoligo verdicr,
folkenes liv og ekstistons. Vi kan ikko gi solve Peston asylrett. For Norge-
bør vi kunpe gjøre d'ct SaMMO SOM Vi i 1940 gjorde for Finnland. Han nnbe-
falto en sksjon sermon mod dc øvrige nøytralo land og riøde Kors til fordel
Tor dom som er deportort til Tyskland som gidslorc Hagberg mente man kunno
stillo opp ganske stård frivillIge korpp for Norgo og Danmark, slik som man
Gjorde under vinterkrigen Finnlend, Thvortfell burc'io vi kunno bidra mod
våpenc Hall6n (ss): Vi or  på  voi-bort fre den gamle, klessisko nøytralltoton
fram mot "ikke orkrigførendo" vi må kunno 61 Norgo og Denmark semmo støtto
som vl dcn g'ong ga Fibnland, Dot er en oppfatning som or levonde blant storo
delor ev.vart folk.• Disse• spørsmal bør overveios semmon mod do norsko mlnis-
tre• - Von 1.2licson-(fp): lijelpon til Torgo må økescHen telte om den frykteli
ge terror i Norge os mento et Sverigo haddo andro påtrykningsmidlor onn do
som hittil or brukt ovorfor Tysklend. Sverh:o har som bekjont påtatt sog å
representere Tysklend i floro land. Kan man fortsatt oprottholdo normele di-
plomatiske forbindolsor mcd ot lend, som så brutalt tilsidesettor folkorotten

Som en vil se av detto korto utsnitt av debetten, or det on ganske andor
ledes åpon„ freidig og kvass tone ovorfor tyskornes terror onn vi før har
hsrt don fra Svorire. I debetten ble det forøVrig fra Und6ns side novnt at



Svorige hadde sino erfaringor for hVagloøttrallsorto tyske innvandrore kunno
prostoro som en femtekolonne mod spionasjo osv. for Tyskland. Andro framholdt
at fra de baltiske land var det kommet nazistisko flyktninger, som haddo.fått
anledning til å drivo nazIstIsk propaganda i Sverigo.

Hovedinntrykket av debntten var detto at dot var on sterk stemning for
at rogjeringen skal bruke alle påtrykningsmidlor, utenom detto å drive Sverige
liko inn i krigen, for å la tyskorne forstå at hvis do ikko sluttor med sin
barbariske opptreden i Norge og Danmark, så blir alle forbindelser mellom
Sverige og Tyskland umuliggjort. Det er førsto gang at så alvorligo og frio
ord sies i den svenske riksdag snmtidig som flere tnlore uttalto sin glede
over det nerske ministerbesøk og håpet at forhandlingene måtte føre tll gode

har forresten fdrlengst kunnet kenstatere on annen tone i
don svonske Trosso everfor Norge, Tidiigero var HandelsWningen i Gøteborg
og tidsskriftet "Tross Allt" i Stoekholm nokså alene on å gå inn for Nerge og
kreve at Sverige opptrådte mindre servilt_overfor Tysklend. No ors så Godt
som.hcle den svenske prosse flyttet over på Hendelstidningens stendpunkt.
Krigens gang med TysKlands InnbingsnIng og forestående totale nedorlag har
selvsagt bidrntt ment til å skape don nye situasjen. Men tyskornes mange
misgjorninger i de Okkuperteeland har.pgså vært on storkt modvirkende årsak.
Først trodde svenskene nt det ikke kunne være så galt som dot ble segt, Do
har jo i det holo tatt en tilbøyelighot til  n  se .nee "øverlkkgset" på hva det

erettes fra Norge, Mon bovismnterialet ble tilslutt for cvorvoldondo bådo
fra Norge og-Denimark. Og no står endelig de tyske krigsforbrytore i all sin
hosiigo og bostielske brutalitot avsløret.eg i full bolysning såvel evorfor

- Sverige som den øvrigo verden. Forbitrelson og avskyon ovorfor den umenness.
- kelige opptroden, som disse udyr presterer, er det som vi no ser gi seg utslag

bl.a, i riksdagens enstemmigo krav om at Sverige ikke må gi nsylrott til
nazistene og at folkosolidariteten overfer Norgo må gi seg langt kraftlgo-
re-utslag onn før, Det kan ikko annet onn gledo oss oppriktig å so denne
forendring i det svenake felks opfatning - ikke fordi vi tror nt de tysko

:ubæst vil ta noe hensyn til det, men fordi dot vil boty adskillig fer dot
frip saffiarbeid som Norge og Sverigo for frnmtidon må føre i don store gjenium

- oppbygging etter kriGsn, når naziuhumskhetene er skyllet vekk fra vårt land
ege Vi attor går fram påny under demokratiets eg folkestyrets og frihotons

-lennnen - -----
e De Små.oppgavor, Alle er klar over at det krevos øket

irnsats d den-sluttfaser av krigen vi nA er inno i, og lot or-menge som bron-
r ner ettor å bli med i dot "illegale arboide". Det er oppgaver, nek for alle.
Mange av dem kan Pynes  sMå2  men de er allikevel av den allor størsto viktig 
-het, Løser du dc "små" oppgaVer godt idag, står de bedre forberedt til å ta
dog av do "store" når de on dag keller på dog. - En av disse "små" oppgnver
er  aefie  ogå 1-ære andro å tic. La eldri trangen til "a værå
oppo i det" og til å "vite mere enn andre-"-forledo dcg til å snakke em ting
'adM hverken du- oller endre skel vite. Kanskjo får du so neo"mistenkolig"icn-
dag. Dii skel glemmo hve du har sett. Gestapc snusor overellt og dor du mins#
Venter dot, ofte. Bemiarkninger snnppcs opp, eg hjulet begynnor å rulle. Det
har hendt så altfer'eft0„, desværre, cg gode nerdmenn blir tatt„ pint eg oftel
myrdot. Derfor, ti stille mod t5ng som-utenforstående ikke skal vito alltid
og konsekvent, Pc gjør du cn stor innsats for Norges sak. Og gå enda ot skri:tt
til lapr andro-å:tie."Ta kraftig fatt i andros snakkesalighet.

Eår dU en fri 'avis„ sh send den videro. Å brenne lagons avis or å
eke -den tillit som ervist deG og å sviko din plikt sok nordmann. Og du skal
gereffe ditt evalg slik  e t du cr most mulig sikker på at den også kommer -vidoro,
frn din mottaker, Spred nehetene„ mon Elem aldri kravet til sikkerheten.
Ner du stadig tilgang på fri eviser oller er du så heldiE å ha radio, har du
Ikke  loV  tilårugo ovor din viden,;Spro sann opplysnin g
blant dino lendsmenn, men vis forsiktighet. Du skal ikko fortelle at du
lytter, men du skal fortelle hva du har lyttot til. Legg stor vekt på å
gjengi meldingene kerrekt. Omtrentlig viden er ofte m=c cnn ingon. Og
nyhetene er efte ikko det viktiggto0 rarclor fra Hjemmefrontens ledelso, med-'
delelser fra Overkommandeen, råd og anvisningor, cr ev lanEt større botydning:
Når parolenc er gått ut, skal du ikke bnre selv følgo dem, mon du skal \
po endre til å følge dem og kontrollero at de gjør det. Disiplin må viseS.


