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Det synes å være en populær 
tanl~e - -

Er vi et 
fritt folk? 

Han som 
tapte 

Quousque 
tandem? 

Malenkovs humane politikk 
forstyrreren Sir Winston 

freds-

En av landets beste idretts
menn, løperen Bjørn Boge
rud, var av idrettsforbundet 
utsett til å forsvare Norges 
farger ved landskampen i fri
idrett i Budapest den 22. au
gust. 

Fritt etter «Time>} 10. aug. 
1953: 

I anledning av feiden mel
lom komponisten Geirr Tveit! 
og Komponistforeningens sty
re offentliggjorde Tveits ad
vokat under komponistens 
fravær i utlandet en redegjø
relse i Dagbladet. Her citerer 
advokaten også et tidligere 
ikke offentliggjort brev som 
høyesterettsdommer Erik Sol
em skrev til Utenriksdeparte
mentet 6. februar 1947. For
anledningen var en henven
delse fra Tveit som var utsatt 
for forfølgelser i sitt arbeid 
for å skaffe seg det nødven
dige til livets opphold ved 
konserter i utlandet - altså 
noe i likhet med den systema
tiske hets som av «gode» 

Den nye humane politikk 
under Malenkov kom for en 
dag 17. juni i år under arbei
derurolighetene i Øst-Tysk
land da et par tusen menne
sker ble drept eller såret. 
Dette fremgår aven rapport 
til den sovjetrussiske høy
kommissær Øst-Tyskland 
fra statssikkerhetsminister 
Zaisser, som forresten 'nå er 
løst fra sitt embete. 

Rapporten viser: 

1. Demonstranter 
Døde 
267 

Sårete 
1071 

2. Folk tilhørende «Hegjer
ingssikkerhetstjenesten)} , 
regjerings- og partifunk
sjonærer 

116 

52 Folkepolitikerer 
TIis. 141 

645 

4. Skutte «provokatører» 
14 

5. Drept under unntagelses
tilstanden i øst-sonen 

21 , 

Tlis. 569 1744 

Flesteparten av de 52 folke
politikerer hadde nektet å 
skyte på demonstrantene. 

Men intet er så galt at det 
ikke er godt for noe. De rus
siske pansere s()m skjøt ned 
ubevepnete tyske arbeidere 
har sikkert gjort en god inn
sats for en tilnærmelse mel
lom Tyskland og USA. - En 
tilnærmelse som er en hoved
betingelse for at Vesten skal 
kunne bestå. Alt for lenge har 
USA forsøkt å skaffe seg mili
tær hjelp fra det rotete Italia 
og det ennå mer rotete Frank
rike hvor hvert fjerde men
neske er kommunist og som 
er kommet slik på knærne at 
det ikke engang klarer en ko
lonikrig på egen hånd. Vest
Tyskland alene er sikkert en 
langt bedre militær hjelp for 
USA enn Frankrike og Italia 
sammenlagt. - O.g det er nok 
John Foster Dulles fullt klar 
OVf'!". 

l Eisenhower og hans uten
riksminister har Vesten fått 
en lcdelsf' wm ffJlger prinsip-

pet rette linjer og skarpe kan
ter. Det er ingen rundhet der 
l gården. Derfor er USA hel
ler ikke populær i Storbritan
nia hvis leder, den iherdige 
krigShisser Winston Churchill, 

nu i sine siste timer vil søke å 
skaffe seg ry som fredsstifter 
og derfor går inn for kompro
miss med Moskva. -

Kompromiss med Malen
kov, Røde Kina inn i FN og 
Chang Kai-Shek ut. O.pprust
ning av det kommunistiske 
Frankrike og do. Italia og 
fortsatt sjikane av Tyskland. 

Dette synes å være en po
pulær tanke i England i dag. 

. - Landet som trakk Norge 
inn i krigen i 1940. 

* * * 
12 000 TYSKERE 

,'" 

legion i Indokina, forteller 
generalsekretæren for den 
antikommunistiske indokine
siske nasjonalkomite for fred 
og frihet, professor Jean 
Barre til pressen i Munchen. 
TY,skerne utgjør mellem 50 
og 60 pct. av fremmedlegion
ens medlemmer. Til det er de 
altså gode nok. 

Men han måtte meddele 
Fri-idrettsforbundet at han 
ikke kunne reise. 

Grunnen var at Bogerud 
skal studere ved et universitet 
i USA. For å komme til USA 
må han ha visum. O.g det er 
det ikke hvem som helst som 
får. Den amerikanske ambas
saden i O.slo meddelte idretts
mannen at visumet ville bli 
trukket tilbake i tilfelle han 

Robert Taft som ble slått i 
kampen om presidentverdig
heten i USA fryktet at Ameri
kas innblanding i verdenskrig 
nr 2, ville lede til statens her
redømme over individet og så 
heller ingen nasjonal nødven
dighet for USA til å tre inn 

i krigen. 
Han var motstander av 

hjelp til Russland etter at 
Sovjet-Tyskland pakten var 
brutt og tyskerne marsjerte 
inn i Russland. «Kommunis
mens seir i verden vil være 
farligere for USA enn fascis
mens seir,» sa han den gang. 
Han tvilte på verdien a v FN, 

avla besøk bak jernteppet. begrenset som de var av veto- nordmenn ble satt i gang 
Og en ung mann som Boge- et. Planen var basert på «fred overfor Kirsten Flagstad. 
rud kan ikke sette sin fremtid og sikkerhet» og ikke på «lov I dette ytterst viktige og in-
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Samtidig er det pussig å 
lese i avisene at <<IO.C»-presi
denten Avery Brundage er 
reist fra Chicago for å over
være innvielsen av den nye 
«Folkestadion» Budapest 
den 22. august. 

Får han komme tilbake til 
USA? 

han fordømte Nurnberger
dommene som «krenket det 
fundamentale prinsip i ameri
kansk lov, at en mann ikke 
kan dømmes under en ex post 
facto-lov.» (Tilbakevirkende). 
I disse lover har vi akseptert 
den russiske ide at hensikten 
med dommer er fremme av 

Forts. s. 8 

«- Meningen med oppgjø
ret elter okkupasjonen er 
vel anerkjent den, at når 
en sak er avgjort, så skal 
den dermed være ferdig og 
vedkommende skal ikke 
ustanselig forfølges og hin
dres i sitt erhverzf.»· 

Politisk nydannlng i Dannmark 

Som man ser, avgir Solem 
her en rent generell uttalelse 
om hvis klarhet det ikke kan 
herske to meninger. En an
nen sak er det, a tdet i en vir

kelig rettsstat er en selvfølge, 
som ikke behøver å under
strekes, at når domstolene har 
taIt og eventuell straff er so
net, er dermed saken opp- og 
avgjort, slik at ikke private 
personer eller foreninger kan 
komme og diktere private til
leggsstraffer - utenom retts
vesenet - i form av livsvarig 
ervervsboikott eller annen 
personlig forfølgelse. 

Tidl. statsminister Knud Kristensen 
fremlegger arbeidsprogram for valget 

Ved høstens valg i Dan
mark opptrer det et nytt parti 
under navn «De uavhengige». 
Det er tidligere statsminister 
Knud Kristensen som står i 
spissen fiJr denne nydannelse 
som nettopp har sendt ut sitt 
arbeidsprogram. Man regner 
med at han ininst kommer til 
å ta 300 000 stemmer fra de 

ge borgerlige velgere omkring 
kandidater som man ikke fø
ler seg sviktet av at man kan 
fastholde en borgerlig regje
ring. 

Av arbeidsprogrammet frem
går det at partiet går til felts 
mot de grunnlovsendringer 
som nettopp er foretatt. 

Det mest sensasjonelle 
liberale 
gamle 

partiene og fra de . programmet er paragraf 8 
sosialdemokratiske som vi gjengir ordrett: 

kretsene. Han selv lar seg 
sannsynligvis stille som kan
didat for Ringkøbing Amt, 
hvor han er temmelig sikker' 
på å bli valgt. 

I formålsparagrafene for 

det nye' partiet heter det at 
hensikten er å samle så man-

8. Der nedsættes et sagkyn
dir/t, upolitisk Of! uafhæn
Uiyl lldvalg med følgende 
to Opgnver: 
A. At undersøge og be

dømme det at den par-
lamentariske Ko~mis-, 

sion tilvejebragte Mate
riale, eventuelt selv 
fremskaffe yderligere 
Oplysninger og gøre [nd
stilling til Folketinget 
om, hvorvidt der er 
grundlag for at gøre 
Ansvar gældende over
for llogen i Forbindelse 
med det saaledes tilveje
bragte Materiale. 

B. Atgøre [ndstilling til 
Folketinget om, hvor
vidt det er ønskeligt og 
praktisk muligt at fore
tnge en Revision af Rets
opgøret efter besætteI
sen i H. t. Stm{felovs
tillæget af 31-5. 45 med 
Senere j[~ndringer m. m. 

Når Solelnsom var en aT 

oppgjørets hovedmenn og 
formann i Justisdepartemen
tets spesialnemnd finner å 
burde fastslå dette, må man 
jo gå ut fra at også de øvrige 
medlemmer av nemnda og 
departementet var av samme 
mening. Men hvorledes kan 
da myndighetene år etter år 
rolig se på at private forenin
ger opprettholder beslutnin
ger som utelukker en rekke 

Forts. s. 8 
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Vel_øtt! 
Allerede noen få måneder etter at de forferdende politiske dommer 

begynte å hagle ned over NS-tolkenes hoder, var det en de~l helhjer

tede menn som tok fatt på den vanskelige oppgave å, s;amle de spredte 

krefter utenfor piggvråden til vern om menneskerettighetene. 

Men fol~ flest var skrømt og lammet, og arbeidet jikk mest uttrykk 

i form av artikler og bøker som skritt for skritt k,lwrla. rettskrenkelsene, 

forfØlgelsen av annerledes tenkende, kort sagt den politiske hevn. 

Først i 1949 var det Jmmmet så, langt at man kunne gå i gang med 

en organisering av hele a!J"beidet og den 14. oktober 1949 ble «Forbun

det for Sosial oppreisning» stiftet på et møte i OSlOi Til stede var det 

representanter fra alle kanter av landet. 

Arbeidet begynte. Et år etter fikk man eget kontor og organisasjonen 

1:>egyntø å få fast form. Meget arbeid er utført i disse årene, men det 

står en masse igjen fØr målene er nådd. Men det går fremovør. 

Når nå Forbundet for Sosial Oppreisning har sitt årsmØte den 11. 

september ønsker 'vi tillykke med de tiltak som øl" gjort hittil og vi 

maner til enighet innad og slagkraft utad. Vi vet at vi vil seire. Det er 

ingen som vil ha forræderstemplet sit,tende på seg når en ved seg selv 

vet ,at en ik~ var forræder, men g'ikk inn for et sYn som reddet land 

Dg folk for fryk,telige lidelser. 

Vi ønsker: '~itnØtt! 

• 
Ifølge »Deutsche Soldaten

zeitung» ble det ved en mo
denhetsprøve i Vest-Tyskland 
gitt følgende oppgave: «Hvil
ke krav stiller De til et men
neske som slår inn på den po
litiske løpebane?» 

[(ultul'Jninisteriet i Stutt
gart ga førstepremien til en 
kandidat som bl. a. hadde 
skrevet dette i sin besvarelse: 

«En politi.ker er en mann 
hinsides godt og ondt. For 
ham fins der hverken moral 
eller umoral. 

Æ;;rlighet? Det vil gis situa
sjoner da han må lyve. 

Ubestikkelighet? Det vil flis 
situasjoner da en annen sier: 
fli mef] det, så får du det, -
selv om dette er llriktifl.» 

Poliliker!Jl'ket synes med 
andre ord ikke å være noen 
passende beskieftif]else for de 
rene av hjertet. - Prester Of] 

biskoper f. eks. -

3 dager! 

I den ytringsfriheten vi på
beroper oss i vårt land er en , 
heller medtatt og skranten yt-
ringsfrihet. Den er allerede 
mer begrenset enn vi for noen 
år siden kunne drømme om 
at den ville bli på denne siden 
av 1945. Mange nok er de i 
dag, som virkelig gir avkall på 
sin rett til offentlig å gi ut
trykk for sine meninger, eller 
som lager seg kunstige me
ninger, av hensyn til levebrø~ 
det og den sosiale bekvemme
lighet. 

(Forfatterinnen Torborg 
Nedreaas i Dagbladet 20. juni 
1953.) 

Farisæerne og_",,~ 
vi «toldere» 

I «Morgenbladet}}s søndags

preken 15. august skriver rek
tor Arne Fjellberg bl. a.: 

«Fariseeren som sto for 

av Pus i Kroken. 

«A mange åra trur du vi ska dras 
med dettane arbeiderpartistyret? Nå 
syns jeg pina dø vi har hat dem 

lenge nok!» 
Han var høyremann, denne krop

pen, ellers itte noe å si på'n. 
«Tja, - tja, - jeg veit itte rek

tig, svarte jeg og pussa litt på bar
tene. Men ska vi si til - til 59?» 

«59, - sa'n. Har vi valg da?» 
«Ah næi, det trur jeg iUe. Men 

jeg leser litt her i Kroken forstår 
du, alt mulig: historie 0'g detektiv, 
bibel og sex. - Men det var ml 

historie .... » 
«Ja jeg veit du leser,» sa'n og 

kasta et blikk burtetter potitåkern 
min der en skog av svær melde.. 
stokk sto og frodde seg, 

«Det gikk 11 år fra Napoleon 
synte kva slag kar han var ved å 
«henrette» den helt uskyldige her
tugen av Enghien i 1804 og til han 

møtte sitt Waterloo i 1815, og det 
gikk 11 år fra Hitler lot «henrette» 
alle Rohm-kara i 19,14 og til han 
gjorde selvmord i rikskanseliet i 
1945, og fra arbeiderpartiet lot 
«henrette» professor Ragnar Skall
kce på Akershus i 1948 er det 11 
år til 1959, - derfor så kunde jeg 

tenke meg en forandring det året. 
Men det hlir nok itte noe høyre-
styre SOIIl tar over.» 

«Fra det ene til det andre, sa'n. A 
seg selv kunne fastslå at gjør du med all meldestoI<ken din?» 

han på en rekke punkter Han sendte et hånlig hlikk burtetter 

var bedre enn andre. Det rennene. Jeg svarte itte. Men da 
han snudde seg mot meg igjen kun

gjalt ærlighet, retferdighet 
På Bjørkelangen, i «norsk de jeg se på'n at h:w syns jeg la 

I 'l d l l og sedelighet. Og dessuten vel mye på øra O!! at [lya mine var 
soma l an, » som en « øss op- v 
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.. t . Danmark heller. at behandle Tyskerne som andre 44 mann! Karer hvis store I~us i Kroken. 
rettsoppgJore » 'l~ 
Urettferdi,;ll(ten lar seg ikke tite Kunder, udførte jeg Arbejde for synd besto i å gjøre sitt besste 
ihjel. Vi finner således i selveste disse for 500 Kr., og efter Besæt- for folk og land i de trange 
motstandsbevegelsens bla;l <<lnfor- telsen var jeg Herøvet min Frihed år. Karer, hvorav mange sloss 
mation» folgende innlegg: i 200 Dage uden Retskendelse. Jeg 

kan ikke faa~t vide, hvorfor og for Norge i 1940 og senere 
mot vestens fiende nr. 1. i bå-. 1 

Forleden meddelte Aviserne, 
en Mand havde udfort Arhejde [or 
Tyskerne fur 300. 000 kr., og at 
LandsreUen hanle takscret dette til 
:30 Dagers F,pngsel og 40000 Kr. 

konfiskere!, mcus llojcslerd III l 

har frifundet ham. 

Efter at deri sin Tid var lld-

DE TYSKE VARK\1ERKER 
bk~ etter Tysklands nederlag kon
fiskert sammen i med tyske paten
ter. Del gjalt jo å utarme landet 
p[l alle m:Her. 'De allierte har nå 

bestemt seg for at de omlag 5 000 
varemerker skal tilbakegis til eier
Inennene etter a~ det hal' v:ert for
hafl(llet om cleUe i et par år. I Dan
mark fortelles det, at handelsde

partementet i sin tid solgte de tyske 

farmaeeutiske varmerkeI' til Sunn
hedsstyrclsen for 232 000 kroner, 
og nå må kjope dem tilbake for å 
oppfylle kravet om tilbakelevering. 

)lOHDPOLFAHEREX l\ODiLE 
har forlatt kommunistpartiet, for

telles det i Rom. - Umberto No
bile er n~l 69 åt' gammel. Han ble 
verdenshero III t da han sammen 
.med Roai,l Amundsen og amerika

neren Lineoln I-;Isworth fløy over 
Nordpolen fra Spitsbergen til Alas
ka i 1!J2G. To 'lr senere dro han ut 
igjen med luftskipet «Italia» som 
styrtet ned og trakk så mange tra
gedier etter seg. )Iobile, som var 
offiser, forlot den italienske hær i 

med hvilken Ret dette er sket, og 
jeg kan ikke fa'a det frem til Dom

stolenes Paadomlnelse. 

Alles lIet til at faa deres Ret, 
Dette gidder aabenbart ikke for 
l)anmark. 

S. A. Nielsen, 

Installatør, Vejle. 

1 !J3:-l og reiste til Russla,nd for å 
ofre seg for tekniske studier. Han 
var motstander av Mussolini og 
kom hjem igjen først da denne var 
styrtet og var da kommunist. Nå 
er altså dette sluU. 

TOHTUR l TUNIS. 
Den internasjonale kommisjon 

mot konsentrasjonsleirer har kon
statert at politiet og gendarmeriet 
i Tunis har gjort seg skyldig i 
maktmisbruk og ;\ortur for å tvinge 
tilsbleiser ut av fangene og har 
foretatt ulovlige arrestasjoner. 

llECJIEl\"WALD ,IGJEN. 
I nærheten av Buehenwald kon

sentrasjonsleir, som ligger ved \Vei
mar i osi sonen, 'har lekende barn 

oppdaget en massegrav med likene 
av G-700 menn;· kvinner og harn. 
De fleste av lilfene viste knuste 
hjerneskaller eller nakkeskudd. 
Flyktninger som: forteller dette i 
Berlin, sier at 'ilet denne gang er 
tale om fanger' fra etterkrigstiden, 
altså ikke ofre for nazismen, men 
for kommunismen. Det er tidligere 
påtruffet liknende massegraver. 

de 1-2-3 og 4 år, mens den 
deserterte regjering «kjem
pet)} i London. 

I SVs år har nå våre ven
ner sittet inne! Du har vel 
ikke glemt dem? I alle disse 
år har de håpet og håpet, men 
forgjeves. 
blit slitte. 
dem. 

Og nervene er 
Livet går fra 

Er det noen morder som i 
dette århundre har sonet så 
lenge som S Vs år? 

* 
Det har nå i lengre tid vært 

slutt på den regelmessige løs
latelse av Bjørkelangenkare
ne, og det er nå gått opp for 
de høye rette vedkommende 
at noe må gjøres for å hindre 
nervesammenbrudd. Det er 
derfor blitt truffet den «hu
mane}) avgjørelse at de som 
er dårligst, skal få 3 dagers 
parmisjon til å komme seg på. 

3 dager! 
Det er lett å forstå at de er 

stortenkte, de menn som i dag 
skalter og valter med liv og 
gods i dette vårt kjære, lille 
land. -

Etter derpå å ha ans tillet 
en del betraktninger over em
net selvrettferdighet, konklu
derer rektor Fjellberg med å 
si at «selvrettferdigheten er 
nemlig ikke sann!» 

Nei, vi «toldere}) mener og
så det. Vel fører vi en kamp 
for oppreisning, men denne 
kampen har ingen ting med 
selvrettferdigheten å gjøre -
i et hvert fall ikke når det 
gjelder oss selv. Det eneste vi 
på vår side ber om - ja, bå
de ber og kn'yer - er at våre 
norske fariseere oppgir sin 
personlige forgyllingsvirksom
het og tar avstand fra en 
usann selvrettferdighet som 
har gitt seg så skamløse ut
slag gjennom de siste 13 åre
ne. Skift ut den selvlngede 
sminken og gå inn for det 
faktiske og for det som er 
rett! Noe annet onsker vi ikke. 

Viser en saklig granskning 
av det som virkelig har føre
gått, at vi «toldere» har gjort 
ting som kan bebreides oss, 
- vel, så er vi også beredt til 
å erkjenne. Men vi bøyer ikke 
nakken for beskyldninger 
som bunner i en oppkonstru
ert folke-hets, i løgn, for
vrengninger og førtieIser. Vi 
fornedrer oss ikke selv i det 
selvrettferdige håp at vi neU-

Staten er ikke annet-~;lIl'''7nllren 
om menneskets hage, dets blomster 
og frukter. 

* 
(Holderlin i «IIyperion») 

«Intet er mer uforenlig med rdi
gionen enn å tvistes om den». 

(Benjamin Whiehote.) 

* il. betrakte situasjonen og da sær-
lig sin egen situasjon fra motstan
derens synsvinkel er den beste 
m:He 'l trenge inn i hans hemme
ligheter på. 

Liddell Hart. 

Arbeiderklassen innregi
strerer Q. og hans sleng i 
sitt forbryteralbum sam
men med (Mussolini o.s.v.) 
Dødsdommen over disse er 
avsagt på Komintern vn 
verdenskongress. 

«Det står tilbake å ekse
kvere d0:11men.}} skriver 
Frifhjof Andersen «Arbei
deren)} forleden. 

"RAGXAnOI\:» side 20.>, 
hefte 8., oktober 1935. 

opp der igjennom skulle bli 
opphøyd. 

Gjorde vi det, sviktet vi et 
grunnleggende prinsipp i alt 
samliv mellorn mennesker. 

Il. N. H. 
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«Terroristene» i Kenya 

lIr. redaktør! 

Jeg lider ikke (nu) av en

gelsksyke, men kan dog ikke 

være enig i Deres omvendelse 

av Terje Vigen i nr. 27. Fra

sett den skitne måte hvorpi"i 

han blir krigsfange var han 

dog dette. Og det forekom

mer meg, at krigsfanger i dag 

ca 150 år leng.er fram i hu
manitetens tidsalder ingen
lunde kan regne med bedre 
vilkår. Og det forekommer 
meg, at fangeoppholdet om
bOrd i skip apsolutt ikke be
høvde å arte seg verre enn i 
en fangeleir på landjorden. 
For såvidt kan vist britene ta 
det med stor ro, om noen 
rusker opp forholdene den 
gang. 

Gjennom norsk rikskring
kasting får vi høre om de 
fryktelige og fanatiske mau
mau-folkene som myrder og 
terroriserer «europeerne» og 
dessuten utro egne folk da. 
Det sies ikke at det omtrent 
utelukkende er de engelske 
herrer i landet men «»europe
erne» som etterstrebes. Vi for
står hensikten, det er ikke 
heldig at vi får rede på at bri
tene snart er engasjert i kamp 
med innfødt befolkning i alle 
sine kolonier, folk som vil ha 
frihet og selvstyre, være herre 
i eget hus og land. Det er be-

dre at vi tror at mau-mau 
ikke har mer imot engelsk
menn enn andre europeere. 
Etter betegnelsen «terroriste
ne« om mau- mau, skulle en 
helst forestille seg at en ban
de mau-mau-folk hadde gjort 
seg til herrer i et europeisk 
land og terroriserte befolknin
gen. Forholdet er imidlertid 
stikk motsatt. Det er engelsk
menne som har gjort seg til 
herrer i Kenya, og nå bruker 
moderne våpen mot de inn
fødte, henger, skyter og her
jer og brenner så det er en 
gru å høre. Frihetskampen 
skal druknes i blod - etter 
gammel oppskrift. 

med vold og makt. Oppsetsig
het og despefåte tiltak for å 

vinne :ull ofl'ih, .. t t'og uav~engig
het rna slas,nld. Men l presse 
og kringkasting må det hete 
<,terroristene i Kenya» - om 
de innfødte! Det er formo
dentlig slik at «britene» har 
fått en av Vårherre bestemt 
og eldgammel rett til å her
ske over svartin'ger og andre, 
og tjene seg rike på dem. 
India var en gang verdens ri
keste land. Nå det fattigste, 
utsuget og unqerutviklet. Det
te er resultatet av det selv
roste kolonistyre. - Nå skal 
Norge tre støttende til, da 
måtta. Men hvem skulle vel 
være nærmere forpliktet her 
enn de som gjennom flere år
hundrer har pint milliardene 
ut av det indiske folk? 

Glem ikke de lev

en~e}rdøde 

Takk for artikkelen om vå
re ulykkelige, som sitter på 
Bjørkelangen,. Skulle ikke 
dette være en.vekker for man
ge, som allerede har sitt på 
det tørre og ~m i en forøvrig 
lett forståeii~i kynisme sier: 
H va bryr jeg meg om borger
lige rettigheter og denslags, 
bare jeg klarer meg selv øko
nomisk. 

Visste er det så, at de fleste 
av våre fhv . er mer enn al
minnelig duelige mennesker, 
og at de har evnen til å ta seg 
fram. Men deres kynisme må 
ikke ta overhånd. De sverget 
en gang til fellesnytten, og 
jeg minner om det, når kynis
men tar . overhånd. Vi må 
kjempe for denne fellesnytte 
- eller la meg heller kalle 
det uegennytte, og det skjer 
gjennom å gjøre vårt. Fdr
bund og vårt uforferdede 
blad sterkt. Ta krafttaket nå, 
så 'kan vi også hjelpe våre 
ulykkelige innenfor murene. 

DEFINISJONEN. 

Hva er en dame? Dette spørsmål 
stilles ikke så ofte som: Hva er en 
gentleman. Men her kommer en 
definisjon: En dame er en kvinne, 
som gjør det lett for en mann å 
være en gentleman. 

Sann frihet er å dele alle lenker 
som våre brødre bærer og med 
hånd og hjerte virke for andres 
frihet. 

Kenyaland er et stort og 

rikt land. Meget. større enn 

Norge. Produktene er måis, 

ris, bomull, sukker, kokos

nøtter, kaffe m.m. Koloniens 
eksport i 1929 utgjorde ca 
560 millioner kg. Og når en 
tenker på de lave priser på 
varene som produsentene 
fikk, forstår vi at det er om å 
gjøre å kvele frihetskampen 

Jeg tror vi skal se med en 
viss opptimisme på de sterke 
frigjøringsbevegelsene rundt 
om i verden blant undertryk
te, underutviklede folk. De 
gir håp om at rettferdighet og 
selvfølgelighet skal seire over 
makt og um~ttelig prc6ittbe
gjær. 

D. 

Denne Meddelelse kan næppe have 
andet Formaal end at dække over og 
paa en ny Maade gentage den til Tri
vialitet gentagne Historie om, at man 
i Tyskland skulde have bragt 6 Milli
oner Jøder ud af Verden i de saakaldte 
Gaskamre, som uden Tvivl i lange Ti
der var den i 1945 igangsatte Ophid
seiseskampagnes mest vellykkede Pro
pagandanummer, selv om det for
længst har givet Bagslag paa de Ste
der, hvor man ikke stiller Sandhedens 
Lys under Formørkelsens Skæppe 
længere endhøjst nødvendigt. --Derfor kunde den verdenskendte 
Autoritet og Ekspert i statistiske Sa~ 

ger, Mr. Hanson W. Baldwin, hvis Ud
sagn Verdenspressen er vant til at 
akceptere uden Tøven, allerede den 
22. Februar 1948 i en Artikkel i Ame
rikas største Blad, «New York Times», 
til Punkt og Prikke klargøre for Bla-. 
dets Læsere, at Historierne om de 6 
Millioner Gasjøder kun havde været 
lige saa mange fede sorte Ænder truk
ket ud af Propagandatroldmændenes 
vide Ærmer. Og da samme Mr. Bald
win forøvrigt er paa Besøg i Danmark, 
saa kan enhver Skeptiker, der endnu 
nærer Tvivl om, at en, Overdrivelse 
kan laves saa stor, forhøre sig hos 
ham selv. 

Her er ikke Plads til at anføre alle 

(James Russel LowelJ) 
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de opgivne Tal fra Times, fra Opslags
værket «The World Almanac» og an
dre Kilder - men det bemærkes, at 
Mr. Baldwin har sikret sig sine Tal 
fra Jødernes egne Samfundscentrer 
over hele Verden - og at disse til
sammen giver det forbavsende Slutre
sultaf, at der var over 2 Millioner flere 
Jøder i Verden i 1948, end der var i 
1938, hvilket aldeles udelukker, at der 
kan være no gen Sandhed i den forfær
dende Teori om Gaskamrene. 

Iøvrigt vilde det have været aldeles 
umuligt at præstere det, som man 
skylder Tyskerne for, selv om vi har 
lært udenad, at 4 Millioner Jøder blev 
aflivet i Auschwitz alene - - og har 
faaet dette understøttet med Læsnin
gen om de mange Tyskere, der efter
ha anden er dødsdømt og henrettet i 
Forbindelse med disse Historier, der 
har sat sig fast som en fiks Ide i man
ge bløde Hjerner til fortsat Udvikling 
af et hensigtsmæssigt Had. Men tænk 
nu selv: 

Alene dette at opspore og indsamle 
6 Millioner Jøder vilde have taget man
ge Aar. Og hvor skulde de have faaet 
dem fra? - for der var jo - efter 
Jødernes egne Tal ...:..- og efter «World 
Almanac» - allerhøjst 600000 Jøder 
i Tyskland i 1939. Og som John Beat y 

udtaler i sin historiske Bog, «The Iron 
Curtain over America» (Jerntæppet 
over Amerika), saa flygtede 0steuro
pas Jøder langt ind over Rusland eller 
bort til andre Lande, før Tyskerne 
rykkede frem der, hvorfor også han i 
denne sin' Bog, som udkom i USA i 
1951 og allerede har naaet sit 6. Op
lag, med uigendrivelig Kraft fastslaar, 
at Gaskammerhistorierne er jødisk 
Opdigt til egen Fordel. Det bør be
mærkes, at Historikeren John Beat y 
har skrevet - eller været Medarbej
der ved - et Dusin Bøger, og hans 
Lærebøger bruges ved over 700 højere 
Skoler og Universiteter i USA., hvor
for man maa regne med, at hvad han 
skriver er autentisk. 

Lad mig til Slut - til de, som gen
nem de sidste Tiders Skuffelser med 
Hensyn til vore .egne Autoriteter - og 
som nødvendigvis maa levnes endnu 
mere Forstaalse, sige følgende: Prøv 
at tænke det hele igjennem uden Hen
syn til nogetsomhelst. Giv Opfinderne 
af denne Hetzpropaganda saa omfat
tende et Forspring, at vi giver dem de 
Aar, som Opsporingen og Indsamlin
gen af de 6 Millioner vilde have taget 
og i Stedet forestiller os, at de mødte 
op paa Pladsen frivilligt for at blive 
udslettede. Saa her staar vi nu rede 

O.H. L. L. P. 
-~ iLS. 

med de 6 Millioner føjelige Jøder. 
Lad os saa forestille os, at Gaskam

meret i A.uschwitz kUllQ.e rumme 60 
--"~~~ -, -- -'- -

Mennesker, 'og at de kunde dræLes, 
kremeres og bortskaffes i en Time, 
hvilket er en Umulighed. Men lad os. 
som Forsøg forestille os det som en 
Mulighed. 

Med Døgndrift og tillige HelligdagS' .. 
arbejde - uden et eneste Minuts 
Standsning - bliver dette til 1440 eks
pederet i Døgnet og 565.600 i et Aar 
- - eller omtrent 2 Aar, inden den 
første Million var naaet, hvilket viser, 
at selv ved at give alle mulige Fordele 
kunde det aldrig have været præsteret. 

~ 

En kendt Forfatter, som har skre-
vet en Hyldefuld af Bøger, regner i et 
Manuskript, som han ikke har kunnet 
faa frem, paa en nøgtern og tænkelig 
Maade. Og han paastaar, at det vilde 
have taget 11 - elleve - Aar at" dræ-
be den 1. Million. " 

Sluttelig vil alle, der tænker selv
stændigt over Sagen komme til det 
Resultat, at disse Beretninger om Hit
lers Gaskamre ikke alene er et Paa
fund - men et dum t Paafund, for
di det ikke kan være sandt. 

Sandheden er jo, at Fotografierne . 
af Støvledyngerne og Beretningerne 
om Døgndrift paa tyske Krematorier 
mod slutningen af Krigen stammer fra 
Bortskaffeisen af de Hundretusinder 
af Lig af civile Tyskere, der blev dra .. 
get frem af Ruinerne efter Vestrnag
ternes Bombetogter. 

Frederik J. Geddebro. 
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Ro 'omkring oppgjøret Tidlil;'ere .borl;'erHl;'e Ol;' 
det store norske h.,-kleri Den mekaniske del av opp

gjøret er nu avsluttet, de der
til verdige er behørig dømt, 
de fleste har utholdt frihets
straffen, bøter, inndragninger 
og erstatninger er betalt i 
millioner, og storparten av de 
dømte lever fremdeles under 
rettighetstapenes altomfatten
de, blytunge åk. Også på den 
annen side av grenselinjen er 
det avslutning, en har fått 
den stilling eller de økonom
iske fordelene han traktet ef
ter, en annen et kors å bære, 
og en tredje sitter surmulen
de og skuml~r, han føler seg 
snytt. Vi har iakttatt at det å 
ha stått i et bestemt kompani., 
vært med i en bestemt 
"front» eller å ha skrevet en 
patriotisk bok eller et patri
otisk dikt har virket sterkt 
befordrende på vedkommen
des sosiale og økonomiske 
status. 

Stortinget og regJermgen 
har, efter innstilling og iher
dig påtrykk av påtalemyndig
heten, forordnet at nu skal 
det være ro omkring oppgjø
ret. Myndigheter og organisa-' 
sjoner har dannet en for
svarsmessig broderring om
kring oppgjørets resultater. 
Det var under den siste store, 
avsluttende debatt i Stortinget 
at Gundersen fantde,n forlø-, 

" "--~,-, - '.-. ---... -"-
sende formel da han uttalte: 
«Vi kan ikke kjøre rettsopp
gjøret i baklengs kino.» En 
slik dum ting kan et ellers 
forstandig menneske si i 
landets Storting når uviljen 
mot en bestemt gruppe lands
menn blir for sterk og hem
ningsløs. Billedvalget virker 
ganske avslørende, for Gun
dersen har det skjebnetunge 
oppgjøret vært en film. Men 
hans billedvalg falt i repre
sentantenes smak og oppgjø-' 
ret ble lagt til ro i protokol
len. 

Men atter en gang ble Stor
tinget forstyrret av oppgjøret, 
merkverdig nok var det fem-

t ten stortingsmenn og o.slo
pressen som var årsaken til 
det. De hadde, som vi alle 
kjenner til, skrevet under en 
henvendelse til et svensk fol
kerettsinstitutt. Saken ble be
hørig interpellert, og så sto de 
der, de tretten, og gjorde en 
like stolt figur som en skole
gutt som er blitt grepet i 
fusk. Bare to sa klart fra at 
de vedsto seg sin underskrift. 
«Det jeg skrev det skrev jeg.» 
Den eldste av de tretten, 
landskjent for sin lurhet og 
bondefulhet, sa at hans un
derskrift var en feilinvester
ing. Så. ruslet han, lur, rund 
og smilende ut til 'litt konge
rike - korridoren. «Feilinve-

stering», skulle man ha hørt 
på maken til økonomisk be
tont livsholdning! 

Norges vanskjebne i efter- Er det virkelig sant hva farlig for dem. Norge inn- mann» (!) 
krigstiden har vært at vi ikke jeg leste i «F. og L.» for en rømmer ingenting. Det er vel (,østl.» 24. mars 52: «Det 
har hatt en eneste statsmann tid siden, at «Nationen» i en for farlig for de styrende her. var et uhyre sympatisk og 
av virkelige dimensjoner. Det artikkel lar NS settes i for- De føler seg ikke trygge en- dypt menneskelig billede som 
å stå opp og forkynne at Nor- bindelse med 5.-kolonne? da.) steg fram for en når en lyt-
ge er det mest demokratiske Her har De et annet eksem,.. Så dør Nygaardsvoll, sjefen tet til den lange serie av ta-
land i verden, eller at Arbei- pel: Da Hamsun døde, skrev for det styre som gjorde de ler og hilsener til Johan Ny
derpartiet er det mest demo- redaktøren l bondebladet mest katastrofale feil og førte gaardsvoll.» 
kratiske parti i landet er ikke «Østlendingen», Elverum 20. landet ut i ulykke og elendig- Er det noe rart i at «na
handlinger som setter spor febr. 52, en forøvrig aldeles het. (Og enda vil jeg si at den zistbønder» og «bolsjevikbøn
efter seg. Vi har savnet ham, utmerket artikkel om Ham- feilen de gjorde etterpå ved der» ikke kan gå i samme or-
den selvfølgelige lederen i sun, men til slutt sier han: at de ikke torde vedstå seg ganisasjon? 
gjenoppbygningen, i forsvars- «En burde vel ha nevnt at sine handlinger, men kastet Når en treffer «bolsjevik
politikken, i utenrikspolitik- Hamsun har holdt foredrag skylden på andre og fikk frontens» bønder på tomanns 
ken, og vi har savnet ham i og skrevet avisartikler, at han dømt tusener uskyldige men- hånd er det ofte noe annet. 
oppgjøret, mannen som rek-o har vært samfunds- og sam- nesker, var den største, den Mange synes nå det er fatalt 
ker ut over den baklengse ki- tidsrefser og pekt i Mose ånd mest motbydelige.) at de tidligere borgerlige i fri
nos og feilinvesteringens tan- på de veier han ment slekten Da tenkte jeg: «Nå skal vi gjøringstida sto blant mobben 
keverden. Nu, forholdene er burde gå, at han tok feil, se hva «Østlendingen» skri- og spyttet og var med og heia 
små her i landet, veien fra monumentalt feil. La nå det vert Nå er det anledning til å pøbelen som saUe inn bolsje
herredstyret og organisasjo- ligge i dag.» utbre seg om virkelig skjeb- vismens motstandere, - ja 
nen er altfor kort, selvfølge- Det kaller han å la det lig- nesvangre feil! Men nei! Nå endog var med som bolsjevi
l;g, almindelig og hverdagslig. ge, og da er det altså ikke fikk feilene virkelig ligge. Ba- kenes tjenestegutter på denne 
Herredstyret og oranisasjo- nevnt. Men hva var det for re referat av den største ros, jobben. 
nen kan være vel og bra, en monumental feil? - (Jeg bl. a. for hans store fedre- (Bondeorganisasjonen kan 
men annet enn en underoffi- ser at Amerika og England landskjærlighet .(!). «østl.», med god grunn si at det er 
sersskole blir det ikke. Men nå innrømmer sine feil fra si- 14. mars 52: «En stor stats- pinlig å være sammen med 
allikevel, de veldige oppgave- ste verdenskrig. Det er ikke mann ( !), en god nord- NS-folk som skjønner noe av 
ne efter krigen burde ha dette.) 
frembragt den suverene poli- En tidligere borgerlig om-
tiske lederen. saker og ting aven slik art nt Sitter statsmaktene inne gangsfelle sa til meg for en 

Ro omkring oppgjøret er de av sikkerhetsmessige grun- med beviser som godtgjør el- tid siden! «Prøv å få deg noe 
det patentrniddel som skal ner kun må komme absolutl ler sansynliggjør at tidligere å gjøra, gutt! Og prøv å glem 
lege de sår oppgjøret har pålitelige og . sikre personer .' medlemmer av NS har utført .. detta,!For qetta,yar.noe elen-
slåU..Middelet er.·eJlWt;.,,,~,,,,,,,,,~·..,e 98··Ø~~:~itt~'~~f'~-~~tl~":".: .-;;.,,, ..... , .. ,, ...... - ~-~ 

og utjenlig. Det finnes nemlig ligere medlemmer av NS få ende sansynlighet vil komme Men avisene, som har hatt 
forhold i det menneskelige kjennskap til disse ting ville til å utføre handlinger som be~t anledning til å sette seg 
samliv som ikke kan være være uforsvarlig, ja farlig, setter rikets sikkerhet i fare? inn i sakene, fortsetter hykle
gjenstand for flertallsbeslut- sett ut fra hensyn til landets Stortingets holdning gjør at riet som før. - Det må være 
ninger eller domstolsavgjørel- sikkerhet. Justisministeren sa et slikt spørsmål nu må rei- forferdelige ting som skal 
ser. Dersom det hadde vært seg enig i denne begrunnelse ses og det må også bli besvart. skjules! 
tilfelle, ville alt som heter re- og dermed er regjeringens Her er det nemlig ikke tale Kronikøren «Odd» i «øst
ligiøs tro, ideologi og objektiv holdning på det rene. I Stor- om et ubestemt antall perso- lendingen» - en som skriver 
forskning forlengst vært ut- tinget mælte ikke en eneste ner sån i hytt og vær, det godt - nevner ofte fatalis
ryddet. I 1945 ble det beslut- representant mot denne be- gjelder nemlig personer som men blant de tidligere borger
tet at det ikke skulle spilles grunneise, og gjorde dermed nøye er identifisert ved of- lige. (Han sier fremdeles: 
verker av tyske komponister regjeringens syn til Stortin~ fentlig rettergang. «borgerlige».) Ja, det kan 
i Kringkastingen. I dag spilles gets syn. , ikke bli annerledes så lenge 
selv Wagner, litt musikk må Stortingets og regJermgens Oppgjøret splittet folket i bøndene ikke får rensket opp 
selv Kringkastingen spandere holdning slik som den kom ti~ to skarpt adskilte leirer, og og får lov til å vedkjenne seg 
på sine lyttere. uttrykk under denne debatt, under rettergangen .var det stakkarsdommen fra 1945, så 

Når nu Stortinget engang har med ett slag totalt for- følelsene som spillet den av- alt står i et klarere lys. 
har besluttet ro omkrjng 0PP- andret situasjonen. gjørende rolle. Jeg har dog Det er blant de tidligere 
gjøret. så burde det selv være Telegrafverkets begrunnel- ment at en ved forhandling borgerlige svært til aksjon 
det første til å overholde se tåler ingen nærmere prø- og sunt folkevett kunne kom- mot de nye prislover. Men 
denne beslutning. Dette er velse, den en rett og slett me frem til en modus vivendi hvis de blir vedtatt, er de vel 
ikke tilfelle. Nylig ble det UQ- barnslig. Viktigere meddelel- også på dette område. Jeg ser lovlige, selv om de er aldri så 
der en interpellasjon spurt ser, offentlige som private, nu at spørsmålet er låst fast urimelige og diktatoriske? 
om grunnen til at Telegraf- går nu til dags i hemmelige - med de farer de.tte inne- Hvordan kan en mene at. 
verket konsekvent har avslått koder, og Gene.ralstabens mo-: bærer. Og ikke bare det, vi det kan nytte å dra til felts 
og fremdeles avslår å gjen- biliserings-, oppmarsj- og blir utsatt for ubegrunnet mot urimelige lover som ram
innta funksjonærer som har kampplaner er ikke tilgjen- mistenkeliggjørelse, og for- mer en selv, når en har gått 
vært medlemmer av !'iS. Den- gelige for Telegrafverkets fulgt med injuriesøksmål ved med på at det ble brukt ulov
ne praksis er nemlig stikk i funksjonærer. Men hvilke.n det minste pip - med de fa- lige lover til å ramme andre? 
strid med de retningslinjer offentlig institusjon eller pri- rer dette innebærer. Vi går At ikke de «borgerlige» 
myndighetene har fastlagt vat bedrift kan ikke koke mot vanskelige tider; det er som hjalp til med revolusjo
for gjenopptagelse av NS.- sammen en lignende sikker- berrsynt for alle, kanskje går nen i 1945 forsto. at de selv 
folk i arbeidslivet. .!ustismi- hetsbegrunnelse og dermed vi mot en krig. Hva er så vik- ville få føle revolusjonsskru" 
nisteren svarte på vegne av ha hjemmel for uten videre å tigst i fremtiden, et enig folk en ved senere omdreininger, 
regjeringen. Han forklarte at kaste NS-folk ut av sine tje- eller det å ha et passende la- er ufattelig! Men nå sier vel 
Telegrafverkets grunn for sin neste. Arbeidsledigheten står ger av syndebukker i påkom- mange"":'- som «Odd» avslut-
handlemåte er denne: Tele- for døren, er vi dømte utsett mend~ tilfelle? ter en artikkel -: «Dette var 
grafverket formidler meddel" til å bli første oppbud i de ar- da ikke meningen.» 
el ser og har mellem hendene beidslediges arme? 'Alfred Dale. Ola Østerdøl. , 



FOLK og LAND 

Folkedommen over N S 
Ris og ros! 

Var det terror, 
herr Oksvik? 

En analyse av den po
litiske rettsforfølgelse 

Når NS folk gjør krav på være streng eller mild. Begge Hva var årsaken til Oks-
rettferdighet må vi også vise disse ting er villførende og viks og hans stallbrødres ku
toleranse like overfor andres usaklige følemåter.» vending på 180 gr.? Hadde 
meninger. Jeg kan ikke fri- S. 37. «Hver fullbyrdet de tenkt at det lot seg gjøre 

Trygve Engen: 
«Jeg er ingen landssviker». 

Eget forlag. 

Trygve Engen kan med full 
gjøre meg for den oppfatning dødsdom vil bety en ulykke å bevege de utenlandske retts

rett si dette. Han er et men
at NS folks dom over «Folke- for folkets sak. Dom svekkes lærde, så, idet minste, flertal-

neske som det ikke finnes 
dommen over NS» er ensidig aldri av nåde når der står al- let av dem ville gi en uttalelse, 
bedømt. Det gikk lange tider vor bak.» som gikk NS imot? Når så et, 
før jeg kunne få meg til å S. 38. «På Guds plan deri- for NS, negativt resultat fore
lese boken, da jeg tyntes jeg mot blir vi og NS ikke stilt lå, ville brysomme anklagere 
hadde fått mer enn nok av opptil sammenligning. Vi blir tie og de oppvåknende sam
de bruddstykker jeg efter- plasert side om side foran vittigheter få tid til å slumre 
hvert hadde fått servert. Da Gud. I den situasjon blir der inn igjen -? Har de senere 
jeg imidlertid setter stor pris svært lite bruk for den rett- begynt å frykte for at deI)ne 
på at den annen part setter ferdighet vi er i besiddeise av teori ikke ville holde - at de 
seg inni våre synspunkter, i sammenligning med NS. I utenlandske rettslærde ikke 
bestemte jeg meg til fordoms- forhold til Gud blir der alt så lett lot seg lede dit en ville 
fritt å lese boken. ForfaUe- for meget som er felles hos ha dem, og at «rettsstaten» 
rens største feil efter min me- oss. Den tilgivelse vi selv har sto i fare for å bli stillet i en 
ning er at han dømmer NS- bruk for, blir så stor at den internasjonal gapestokk? Var 
folk uten å kjenne deres mo- tilgivelse vi eventueU har å det en slik tankegang som av
tiver for innmeldelsen i NS. gi NS blir en bagatell. Ved en fødte kuvendingen, med på
Og disse mennesker blir ikke slik opplevelse blir vi person·· følgende avbigt, herr Oksvik? 
levnet ære for en skilling. lig omsteml. Ikke til å se an- Eller var det virkelig rettfer-

Jeg har selv sittet i 5 for- derIedes på lov og reLt. ikke dighetstrang, som siden ble 
skjellige fengsler og konsen- til å bruke silkehansker over- knekket av terror? Jeg vil 
trasjonsleire, og kan forsikre for broLtsmenn. Men til å si helst tro det siste. Er det så 
at de mennesker jeg traff der, til Gud: La dem få din tilgi- at en velfortjent A-veteran, 
for størstedelen er blitt mine velse, og la meg få handle som siden ble knekket av ter
venner for livet. Når de alli- mot dem i .det sillnelag du rer? Jeg vil helst tro det siste. 
kevel ble dømt for landssvik finner rett.» Er det så at en velfortjent A-

svik i. Jeg kjenner ham godt 
fra arbeidet i Norges Bonde
lag, og fra alle de samtaler vi 
har hatt om de problemer 
som angår folket. Jeg har 
vært hjemme hos ham på 
småbruket der nord og sett 
ham i familiekretsen, stillfar
ende, dyptenkt, et helt til 
bunns hederlig menneske. 

Det var nødvendig for ham 
å skrive den boka, og den er 
en verdifull tilvekst til alt det 
som er skrevet om det uhyrli
ge, for ikke å si sinnsvake, 
som heter rettsoppgjøret. Som 
det ærlige, sannhetssøkende 
menneske han er måt t e 
han gjøre det. Den er skrevet 
uten hat og bitterhet, uten 
gjengjeldelseslyst, med sunn 
kritikk over det som ikke var 
riktig og godt i NS. 

sier med Quisling: «gid der S.40. «Skulle der skje urett veteran, som ikke lenger er lig og modig kristen, her i 
var riktig mange lan~ssvikere fra vår side i noen tilfeller - avhengig av stemmekveget, landet Gabriel Moseid. 
i dette land, bare at' de ikke vi vil det ikke.» kan avskjediges fra et fylkes- Han godtar ingen dobbeltmo-

blj:;tte~ ~m~:~i~~~16~~~æ~~a~~:i~~~~lZ~~s~~ de~~irih~{å' ~ke- ~rinh~"':iI~~li~;~e;~sb!:=u 
over at boken kan være skre- skrevet av den onde makt og ten? Eller står hjemmefron- ner. Og her finnes en soren
vet aVl en og samme mann. skal derfo. komme forfatte- tens likvideringsgjenger frem- skriver, SOm ønsker rettens 
Det ser for meg ut som om ren tilgode. . . . , deles til disposisjon for de seir, tross enh~r mulig !rus
den onde og den gode makt Det som for meg veier mest røkleggingsmakter, som vil sel - Stavang. Disse to edle 
vekselvis har hatt herredøm- Cl den gode makts apsolutte ha «ro omkring rettsoppgjø- svaler de vil, tilslutt, gjøre 
me over forfatterens følelser. avstandtagen fra fullbyrdel- ret»? Utvilsomt har noe nifst sommeren. Vår Herre ga et 
Jeg går inn for at vi overser se av dødsstraff. Det mer enn og ubehagelig vært på ferde, håp, dersom det var en rett
den onde makts insinuasjo- oppveier den hets som domi- for De, herr Oksvik, gjør Dem ferdig i Sodoma. Det norske 
ner som bygger på direkte nerer en stor del av heftet .. , . ikke til en bigtende stakkar Sodoma har bevislig t o, er 
usannheter og formodninger. Jeg kjenner ikke til i hvilken for en bagatell, eller for al- det li)<.t til. Hvis professor 
Det er så meget positivt i hva grad Berggrav gikk inn for å mindelig demokratisk kjeft- Skeie levde, så var det en til, 
den gode makt har ført Berg- hindre dødsstraffens fullbyr- bruk? Kanskje spøkte et «po- og Norges Emile Zola, dr. 
grav i pennen, at for min deIse efter freden. D~ landet litisk vindu» - et slikt som Scharffenberg, lyser også 
del tilgir jeg hva han har fei- under krigen var okkupert og nevnt i forbinneise med Nils svært vondt i øynene på de 
let, og går over til det positive.. vi var underlagt okkupantens Trædals død? underjordiske. Nei, her er 

Side 4. «Alt samvirke til å vilje, forlanger Ber~grav at Om ordene - «invistert ikke bare håp. Bibelens lo-
skjerpe kravet til det norske ministrene skulle forlate sine galt» - dekker en sannhet, ver og historiens lov' garan
folk om å bygge seg en sin- stillinger som protest mot så må det enten være sann- terer. 
dig rettsbevisthet. Hver og en dommen over Eilefsen. Med heten om en forstemmende Flertall er noe som dess
av oss plikter å ta stilling. En- en liten omskrivning siteres ynkelighet hos angjeldende, verre representerer både 
ten vi vil eller ikke, blir vi fra s. 17. «en biskop som tå- eller så sannheten om uhyrli- dumnet og makt - «masse
delaktige i det som skjer. Og ler den slags, gjør hvert med- ge, groteske forhold under toskeskap», sa Gjelsvik. Oks
i de følger det vil få for efter- lem i menigheten til blod- den demokratiske jords over- vik og hans stallbrødre 
tiden. Det vi står foran er skyldner.» flate. En panisk redsel for sannhetsvitnene, som deser
ikke en isolert handling som Alt tatt i betraktning mener dagslys kjennetegner de un- terte og forvillet seg inn i 
vi er ferdig med når den er jeg at. det positive i «Folke- derjordiskes vesen. Og en slik massetoskeskapens ørken, de 
unnagjort. Vi står foran en dommen over NS» er for lite redsel synes å være avsløren- er det grunn til å synes synd 
stor og langtrekkende pro- kjent. Vi har sett oss blinde de for hva har foregått i for- på, og sannsynligvis har de 
sess i folkelivet, vi er stillet på negativ kritikk, direkte binneIse med kuvendingen. Hallesbyes å se frem til. For 
overfor en oppgave hvis løs- usannheter og påstander som Rent bort i veggene rått og jeg tror at det store rettsopp
ning viI få uoverskuelige virk- ikke lar seg bevise. kynisk var det om det var gjør vil legge hovedvekten på 
ninger i vår framtidige hsto- Hensikten med disse linjer forretningsmessig investering. gjerningene, og at, der, den 
rie. Uten at folket går med er at det kan gå med Berg- Men all forretning ser ut til så lett omskiftelige, «troen 
alvor til dette, er det allerede grav som det gikk med meg. å være godtatt, som god mo- alene» neppe kan frelse hun
på forhånd usvikelig sikkert Han får et annet syn på 0SS raI, her i landet, så en kan dretusener av norske tyskar.., 
at oppgaven ikke blir løst el- hvis han vil ofre tilstrekkelig aldri vite. Hendelsen har, beidere og velvillige geschåfts
ler at den blir løst til ulykke. tid til å sette seg inn i vårt imidlertid, tvunget meg til åleute. 
Det er ikke nok å ta stilling tankeliv. innrømme et par ting: Det 
ved å velge enten man vil Sig. Dahl. finnes en (tross alt, en) ltr-

Axel Skuggevik, 
(gårdbruker) . 

Interessant er det å lese 
forfatterens beretning om sin 
utvikling i harne- og ung
domsårene, den sterkt nasjo
nale ånd i hjemmet, den 
trang til frihet for det enkelte 
menneske og for folket som 
kom til å prege hans livssyn 
og som i manndommens år 
måt te føre ham inn i NS. 

Like interressant er det han 
skriver om Norges Bondelag, 
og han kan med autoritet 
skrive om bondereisningen, 
for han var Nord-Norges sek
retær for organisasjonen. Han 
legger klart og greit fram for 
leserne hva som skjedde i 
Bondelaget under okkupasjo
nen, og dette gir også svar på 
forskjellige spørsmål, også 
hvorfor så mange bønder slut
tet seg til NS. 

Boka bør leses av alle som 
søker klarhet i den forvirrede 
tid vi lever i og har levet gjen
nom år. Jeg vil anbefale den 
på det varmeste. 

Til slutt et lite sitat fra 
boka: 

«Det var den 13. februar 
1946. Dommeren spør aktor
atets eneste vitne hva han 
tror kunne være grunnen til 

-atEngell kom gå-langt, ut pd 
skråplanet som til å melde 
seg inn i NS. - Vitnet ser en 
smule forfjamset ut, så sier 
han (sitert etter hukommel
sen): Jo - jeg tror at Engen 
og hele hans slekt er aven 
særlig sterk nasjonal innstil
ling.» 

Olga Bjoner~ 

MALENKOV OG TROTZKI. 
Da kampen om makten i Russland 

etter Lenins død pågikk som varmest 
i årene 1923-24, hørte Malenkov til 
dem, som tok parti for Trotzki mot 
Stalin. Det er en av de mange inte
ressante nyheter i en amerikansk 
biografi over Stalins etterfølger, 
som nettopp er utkommet i New 
York. Forfatteren er en av vår tids 
fremste kjennere av moderne russisk 
historie, Martin E bon. Kampen: 
mellom Stalin og Trotzki gjalt ikke 
minst studentene i Moskva, som spil
te en stor rolle i kommunistpartiet 
og de var for den overveiende del 
Trotzki-tiIhengere. Malenkov var en 
av dem, som gikk ivrigst inn for 
ham, men tidene har forandret seg 
og han med dem. 

LENINDYRKELSEN 
i Russland vokser igjen i for
bindelse med beretningen om 
kommunistpartiets 50 års hi
storie. A visene i Moskva sy
nes helt å ha glemt den store 
Stalin, men folket må ha no
en å dyrke, og da ingen av 
aagels re:rC'er holder mål, 
har man p{;n.t frisket opp 
minnet om Lenin som den 
store sovjetgud. 



6 FOLK og LAND 

Et apropos til ,Johan Vogts artikler fra Danmark 
Joh. Vogts artikler om dan

ske problemer i «Dagbladet» 
fra begynnelsen av august d. 
å. er skrevet ut fra en innstil
ling vi kun kan akte. La 
derfor det etterfølgende blot 
gjelde som en. illustrasjon til 
en av de verdifulle tankerek
ker som bærer Vogts utred
ninger . Vogt legger nemlig 
klart til skue, at han ikke er 
imponert over pressens sann
hetskjærlighet i sin alminne
lighet, særlig i førkrigspres
sens forhold til sannheten. Vi 
må bekjenne at vi har et sær
lig godt blikk for dette siste, 
og hva angår den av Vogt 
bredt omtalte «Rostocksak», 
vil vi nå benytte anledningen 
til å offentliggjre noen nota
ter vi for et par år siden gjor
de på grunnlag av hva der i 
dansk og norsk presse kunne 
skrives om denne sak. Det 
turde være ikke uten interes
se ennå i dag. 

Vi må kort rekapitulere 
forhistorien. Allerede under 
krigen gikk der i Danmark 
rykter om en hemmelig avta
le mellom Danmark og Tysk
land med henblikk på en 
eventuell ty* okkupasjon, d. 
v. s. den som fant sted 9. april 
1940. Tidlig etter krigens -slutt 
kom ryktene opp på nytt og 
ble formulert i et brev til 
kong Christian samt i en bok 
av J. Sehested. Hverken dan
ske myndigheter (f. eks. «den 
parlamentariske undersøkel
seskommisjon» ) eller den 
danske presse reagerte imid
lertid overfor disse rykter. Så 
dom da red. DIesens bok mo 
Rostocksaken i 1950-51. Len
ge så også denne ut til å skul
le bli tiet ihjel, inntil Scharf
fenberg i en artikkel i Mor
genbladet gjør oppmerksom 
på boken og stiller noen nær
gående spørsmål. Dermed 
tvinges man i Danmark til å 
behandle saken offisielt, og 
det er da denne offisielle be
handling, slik som den over
hodet er synlig for det almin
nelige publikum, nemlig l 
pressen, vi skal prøve å gi et 
bilde av her. Det begynner 
med at den parlamentariske 
undersøkelseskommisjon i 
Danmark innkaller et hoved
vitne, den 81-årige fhv. leder 
av det tyske mindretall pastor 
Johs. Schmidt, til forhør. (Pa
stor Schmidt var en av red. 
Olesens viktigste kilder). Av
høringen av pastor Schmidt 
fant sted 7-2 1951. Dagen et
ter står det e( referat i de 

Dansk og svensk presses forsøk 
sannheten 

o pa o 
a 

o unnga vel ikke nødvendig at selv 
dette ubehagelige spørsmål 
skulle forstyrre idyllen. Men 
,,~1orgenbladet» begikk en 
stor bommert: De lot en Ole 
Smith gi et resume av det som 
hadde stått i den danske pres
sen og da under titler som for 
eksempel denne sensasj onelle 
overskrift: «Landssvigerope
ration Rostock». 

danske aviser av hva som 
skulle ha funnet sted ved for
høret dagen i forveien. I «Po
litiken» står det således bl.a. 
«Rygterne har tidligere vært 
fremført av 6. mai-folk, og 
blev da behandlet av den par
lamentariske kommission, der 
kom til det selvfølgelige ( !) 
resultat, at det var noget 
vrøvl det h€le.» (Så følger det 
avsnitt som gjengis i dementi
et nedenunder.) 

Dette var naturligvis beha
gelige ord for det avislesende 
publikum, men det samme 
fikk muligens et sjokk, da de 
i Politiken den 10-2 51 fant· 
følgende dementi fra pastor 
Schmidt under den - natur
ligvis av avisen besørgede, 
men høyst betegnende 
overskrift : 

SKRØNEN OM ROSTOCK. 
[)len tidilgere folketings

mann for det tyske mindre
tall, pastor Schmidt, beder oss 
om optagelse af dette indlæg: 
Min omtal,e :rf den parlamen
tariske kommisjottsaftmring 
af mig, hvilken omtale ikke 
kan bygge på oplysninger fra 
kommissionens medlemmer, 
udtaler Politikenden 8. febr. 
d. å. som sin opfattelse: «Hr. 
Schmidt viste sig imidlertid at 
være ret usikker i sin frem
stUing. Han kunne saavidt 
man forstaar, ikke fastholde 
at det netop var den 17. mars, 
han havde været i Rostock, og 
han kunne heller ikke doku
mentere, at det var i 1940.» 
For at der ikke skal danne sig 
«skrøner» om mit møde med 
dr. Munch skal jeg herved i 
henhold til bestemmelserne i 
presselovens § 9 anmode Po
litiken om at bringe følgende 
beriktigelser: I min fremstil
ling var og er der ingen usik
kerhed. At det netop var den 
17. m art s 1940, jeg i Ro
stock traf og talte med davæ
rende utenriksminister dr. 
Munch, bygger riktignok ikke 
på min hukommelse, men på 
min forbindelse med dr. R. 
Jacobsen. Derimod kan jeg 
naturligvis huske, at det var 
på denne årstid, at jeg i Ro
stock mødte saavel dr. Munch 
som dr. Jacobsen. At mit mø
de med dr. Munch var i 1940 
og ikke i noget andet aar, er 
hevet over enhver tvil, også 

dette kan dokumenteres ved 
vidneførsel. 

Købh. 8-2 51. 
J. Schmidt. 

De andre danske' aviser 
hadde lignende «referater» 
av kommisjonsavhøringen av 
Schmidt den 7. febr. og lig
nende dementier den 10. febr. 

Etter denne høyst merkeli
ge episode kunne man vente 
seg ro om spørsmålet, eller i 
hvertfall et forsøk på å be
grense seg til det man visste, 
det som forelå, kort sagt sann

pastor J. Schmidt, sender oss 
dette indlæg: 

Politiken bragte den 3. d. 
m. en utførlig omtale af den 
parlament. komm. fornye de 
afhøring af mig den 2. d. m. 
vedrørende Rostock-mødet og 
gav heri - bl. a. i overskrif
ten på bladets forside - ud
trykk for, at jeg skulde have 
forvekslet mit møde med dr. 
Munch i Rostock den 17. mars 
1940 med et af min (ister) Mohr 

omtalt møde den 25. sept. 38, 
hvilket siste møde muligvis 
kunne have fund et sted i R. 

- Diet er forståelig at 
«Morgenbladet» falt for fris
telsen. Imidlertid salte bladet 
dermed hjulet i gang. Det 
kunne ikke godt nekte spal
teplass for en danske som 
mente at Smits artikkel ga et 
dårlig billede av sannheten. 
Den annen danske, red. Johs. 
Hohlenberg's artikkel var 
utvilsomt katastrofal for Mor-

heten. At det virket slik på no- Bladet skriver videre om mig genbladets lesere; men man 
en fikk man en forståelse av bl. a. at «hans hukommelse tenkte vel som så, at det had
ved å følge med f. eks. i lese- imidlertid blev meget usikker de vært værre å nekte en så 
rens brev til redaksjonen« i og vaklende, og han maatte vidt kjent personlighet som 
Nationaltidende. Her sto det undskylde sig med at det jo Hohlenberg spalteplass. På 
således gjengitt et brev den var saa lenge siden.» den måte ble norsk publikum 
16-2 51: «Man kan ikke kom- Da disse meddelelser ikke delaktig i sannheten for en 
me udenom at en aftale som er i overensstemmelse med de gangs skyld. Hadde det stått 
den paastaaende, giver Besva- faktiske forhold, skal jeg her- til de andre aviser, er det ikke 
reIse af de mange hvorfor og ved under henvisning til be- helt sikkert. Hvorledes rea
hvordan. Der står: Forbindel- stemmeisen i presselovens § 9 gerte nemlig «Aftenposten» på 
se med Besætteisen hin B. ar:mode bladet om at bringe nevnte danske forhold? Be
apdl, og den aapenbare Ulyst dette brev med følgende be- tegnend~ nok fikk «A.»s lese
til at give sig i Kast med Op- riktigeise: re, såvidt vi har kunnet kon
kErTIng-enaf'Pa~t~rld~1\· om.: ,,> tJfideråfht'Si'in~n·i'deirpar~- ,,·st_teTe, gjengitt fra den dan
Mødet siger jo ogsaa en Del.» lament. komm. den 2. d. m. ske presse det som passet den 

N· l har jeg tvært imod med be- danske presse, mens det ube" S .. A. le sen. 
stemthet fastholdt, at jeg i hagelige, altså Schmidts de~ 

Men den danske presse 
kjenner øyensynllg ingen 
grenser, og vi opplever a Uer 
engang· det nettopp skildrede 
skuespill: På grunn av fort
satt uro om RostockspørSmå
let ble pastor Schmidt innkalt 
til nytt møte for kommisjonen 
den 2-3 51. Den 3. mars har 
«N ationaltidende» 
overskrift : 

følgende 

Pastor Schmidt mødte dr. 
Munch, men i 19S8. 

"Politiken» bringer samme 
dag en ny artikkel om emnet 
med overskriften: 

Forveksling av tidspunktet for 
samtale med dr. Munch 
Nord-Tyskland - det var 

19S8 og ikke i 1940. 

Mens «Nationaltidende» 
vistnok ikke hadde noe de
menti, kunne man i "Poli
tiken» den 4. mars s. å. finne 
følgende dementi: 

(Politiken 4/5-51). 
Rostock-skrønen. 

Den tidligere folketings
mann for det tyske mindretall 

foraaret 1940 i Rostock mød- mentier, viste seg å være ube
te og talte med dr. Munch og hagelig også for den norske 
dr. Rudolf Jacobsen, og at det presse, følgelig den norske 
var ganske utelukket at jeg presse uvedkommende .. Først 
skulde forveksle dette møde ga et telegram til «Aftenpos-· 

under krigen med et møde 
1938. 

3-3 51. J. Schmidt. 

Vi kan bare med svensken 
si: Reflexionerna gjør sig 
sjiilva! 

Men saken har også en 
annen side. Vi kan nemlig 
spent spøhe, hvorledes disse 

merkelige danske pressehen
delser har gjenspeilet seg i 
norsk presse, altså om den 
norske presses forhold til den 
danske presses mulige sann
hetsinnhold. Om dette er da 
å berette at den norske presse 
åpenbart helt hadde forblitt 
taus om det hele. Men, som 
nevnt innledningsvis, ødela 

. Scharffenberg denne mulig
het, idet han hadde henledet 
det norske publikum på at 
der i det hele tatt bestod et 
prøblem, et ubesvart spørs
mål. Allikevel, Scharffenberg 
skriver jo om så meget ube
hagelig, i og for seg var det 

ten» et resume av den danske 
presses referat av det SOlTl an
givelig fremkom ved første 
avhøring av pastor Schmidt. 
Senere, 16-2 1951, bragte Af
tenposten under sitt utenriks
politiske portrett et slags selv
stendig ekstrakt av saken. 
Forfalskninger av kjensgjer
ningene er lett å påvise. Etter 
noen innledende bemerknin
ger heter det at "pastor 
Schmidt som nå er 81 år gl., 
(har) påstått at Munch ble 
( !) sett på gaten i Rostock li
ke før den tyske okkupasjon 
av Danmark og i forbindelse 
med denne påstand er det blit 
antydet (!) at Munch møtte 
SS-sjefen Himmler, for å sik
re Danmarks gunstige okku
pasjonsvilkår.» For å begyn
ne med det siste er det en viss 
forskjell på å forhandle om 
«gunstige okkllpasjonsvilkår»· 
og om en «gnidningsløs beset
telse«, slik som det dog lyder 
i alle dokumenter som er blitt 



sitert. Det første kan jo ten
kes som en ren mulighet: for 
tilfelle aven okkupasjon. Det 
siste forutsetter okkupasjo
nen som en realitet og det 
forutsetter også at den skjer 
uten gnidninger, d. v. s. at 
danskene ikke skal gjøre mot
stand. - At pastor Schmidt 
alltid nevnes med sine 81 år 
,er også et velkjent triks. Vi 
kjenner jo til hvorledes aklor 
i en såkalt landssviksak alltid 
sørget for å opplyse retten om 

at et vitne eventuelt var straf
fet for «landssvik», naturlig
vis for å svekke troverdighe
ten av hans utsagn som vitne. 
Det er så almiildelig at dette 
med de 81 årene synes oss 
nesten harmløst. - Mindre 
bra er det imidlertid når det 
står at pastor Schmidt påstår 
at Munch ble v sett. ... Det
te gir nemlig et direkte falske 
uttrykk for det faktiske. Det 
vil åpenbart gi det utseende 
av at heller ikke Schmidt har 
sett dr. Munch, men at han 
henviser til et annet mulig 
øyenvitne! Som det klart 
fremgår au de gjengitte de
mentier påstår Schmidt be
.stemt at han møtte og tal~e 

med dr. Munch i Rostock! 

På linje med dette står ut
trykket i Aftenpostens artik
kel om at det er blitt antydet 
'at Munch· møtte; ~-.§,~.; .. 
Himmler. Det er en positivt 
uriktig måte å skrive på. Der 
er nemlig ikke tale om en 
antydning her, men om noe 
av det sentrale i saken, ved 
den påstand som virkelig og 
tydelig nok er blitt fremsatt. 

Vi skal til slutt nevne en 
setning i den anførte artikkel 
fra Aftenposten: «Pastorens 
kronvidne er en beryktet tysk 
"nazist, dr. Rudolf Jacobsen, 
som etter krigen ble dømt til 
døden, lnen berget seg unna». 
~aturligvis er han for «A.» 
en «beryktet nazist», når det 
passer. Men hvem var det 
egenj1Jig som dØmte ham til 

doden? Var det en såkalt 
krigsforbry,erdomstol, eller 
kanskje noe annet? «Aftenp.» 
vet det kanskje. 

Vi kunne vel være fristet til 
selv å kommentere denne un
derlige Rostockhis!orien, eller 
rettere: den underlige skjebne 
den har hatt i dansk og norsk 
presse. Det er unødvendig. 
Den kommenterer seg best 
selv. 

Qllasi politicus. 

P. S.: 

Da kanskje ikke enhver 
umiddelbart vil innse følgen
de, skal der gjøres denne til
f~;yelse: 

Hva det er sagt i det f1ore-

Fra 
o 

var 
lesning: 

H vis Du i 1939 hadde kr. 
10 000 i banken, så er de i 
dag verdt snaue 4 700 kroner. 
Det er det mest følelige n~sul
tet at det berømmelige sosia
liststyre. Blanke sølvkroner 
forsvant, hvor' omsorgsfullt du 
enn hadde spart dem og sik
ret dem i den mest. solide 
bank. Du hadde tenkt å ha 
dem, når Du ble gammel for 
ikke å falle det offentlige til 
byrde, men nei takk! Sann
heten er at Du i dag ikke eier 
mer enn Du spiser opp ,bor 
for og klær Deg for. Alt annet 

TRYKKSAKER 
av enhver art. 

Be om tilbud. 

STEMPLER 

og 

STEMPELPUTER 

Hurtig levering. 

~~~i;~~<f.~~~~~,t;l~;~,~'!1i.j,:,~3:.~y,ÆJ::;~-:';: ,:,~ 

VISITTKORT 

FORLOVESElSKORT 

TAKKE.KORT 

PRIVAT-POST 
Be om prospekt med priser. 

PL,AKATER 
på papp og metall 

i flere farger. 

REKLAMEP.LAKATER 
Be om prØver og tilbud. 

SILKETRYKK 

KALEND,ERPLATER 

REKLAMEARTIKL,ER 

Lilleaker/Oslo 

gående gjelder prinsipielt og 
derfor helt uavhengig av hva 
som måtte være den egentlige 
sannhet om «Rostockmøtet». 
Det som er kritisert dansk og 
norsk presse i dette tilfelle er, 

FOlK og LAND 

er underlagt de store plan

økonomer i A-partiet, de som 
har all makt og spår - lager 
prognoser heter det visst i det 
høytidelige språk - frem
gang og fremgang slik at det 
tilslutt går som med luen til 
Ingerid av Sillejord: Det var 
ikke tråden igjen. De har tatt 
det som var, men de har ikke 
formådd å gi det til eiendoms
løse, hvis talsmenn de etter 
programmet skulle være. De 
kom med tomme hender for 
å seire, men de står i dag et.., 
ter snart et snes års styre med 
like tomme hender og har in
tet å gi. Er ikke dette dom 
nok over tieres statsmanns
kunst? 

* 
Vi ler av inderne og deres 

hellige dyr. Når en ku beha
ger å legge seg ned i kjøre
banen, så må all trafikk stop
pe. For noen primitive men-, 
neskeI' , sier vi og sender' sel
veste ishavsprofessoren Sver
drup ned for å reformere de 
tilbakeliggende land. Men
vi har vel også våre hellige 
dyr. Det var tapetsererstreik 
forleden, og disse store fag
kyndige hadde bl. a. som opp
drag å legge ut en løper da 
kongen skulle besøke stortin
get. Men som sagt, det var 
streik og ingen ville røre lø-

Epler og pærer 
kj Øpes til dagens hØyeste pris. 
Kontant oppgj ør. Henter på 
stedet. 

Magne Holst, 
Welhavensgt. 6, Dslo 
Tlf. 33 71 42 fra 8,30-13. 
Etter kl. 17 tlf. 33 04 20. 

Eldre kvinne 
kan få billig landopphold mot 
å stelle for gammel ungkar. 

Bl. mrk. «Pent sted». 

EPLER 
Jeg søker forbindelse med 

produsent for kjØp av epler 
mot kontant. Oppgi pris. 

Arill Tobiassen, 
Stokmarknes. 

Ingeniør 
sØker bek.jentska pmed dame, 
ca. 40 år, interessert og na
sj onal, helst hØY lOg lys, tynn, 
gj erne landsgj ente. 

Bill. mrk. «Ingeniør». 

HUSHOLDEiRS~E 

En trivelig blonded. i satt 
alder, gjerne enke, får plass 
på trivelig gård. 

Eksp. anv. 

1-3 værelser 
noenlunde sen,tralt i Oslo, Øn
skes leid møblert eUer umØb
lert. 

E. BLEHR, IS[e,penden. 
Tlf. 53 8676. 

Søker et. \værelse 

7 

Vekkerur 
Kr. 19,-, 21,75, 23,75, 25,75~ 
28,50. Beste kvalitet. Jung
hans rød, grønn, blå og gul. 
Sendes mot oppkrav. 

Drm. R. GJESSING 

Drammen. 

Overrettssakfører 

Ketil Harnoll 
Munkedamsv. 5, Oslo 

Tlf. 422130 

Niels Aalholm 
Akersgt. 57 - Oslo 

''nf. 33 4342 - 33 43 11 

Assuranse & Reassuranse 
Spes. automobilforsikring og 

leiekontrakter • 

BØKER 
av enhver art. 

p. THJ0ME, Stavan,ger 

Postboks 122. T. 2 11 33 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 44 36 99 

Skrivemaskiner 

peren. Stortingstjenerne sa (erventl. 2) tir min datter 
,7'f\~t,;!ia~tvW,nFsfre'i'f{et>ryrer::;" idØtæe)'for.~{')1ega;llg OSIO~

arbeide. Og hadde ikke sel- beg .. sept. ~Jelpm~g N.S.-.folk. 
Var med l «mUSIkken» fra 

~-RHEI NMETA[L 
Portable m. ~offert. 1 års 

ga~anti. kr. 535,- netto: veste mesteren vært en for
holdsvis sterk mann, ville 
kongen ha vært henvist til å 
gå over stengulvet uten noen 
løper forat man riktig kunne 
manifestere det hellige dyrs 
makt over det så opplyste 
samfunds allmektige institu
sjon. All makt i stortingssa
len, sa Johan Sverdrup, og 
folket jublet. All makt i LO. 
heter det i dag, men vi tror at 
selv ikke den Torpske regje
ring denne gan,g var glad, 
Den har solgt førstefødsels
retten og er havnet blant de 
underutviklede. 

Har du husket 
bladpengene % 

BEKJENDTSKAP 

ønskes med kj ekk "Og grei 
N.S.-dame, alder 30--40 år. 

BHl. mrk, «hØsten 1953» til 
postboks 1407. 

dens forhold, ikke til en abso
lutt sannhet (om« Rostock» ), 
men til den relative sannhet 
som forelå for pressen på det 
tidspunkt den skrev om sa
ken. 

D. S. 

1934 på Vestlanqet og belØn
net med 8 ars:Eorbedringsan
stait. DusØr for en håndsrek
ning. Henv. «F. og L.» eksp. 
tlf. 37 76 96. 

Avbetaling inn rømmes. 

SVERRE JACOBSEN 

Ilseng. 

Jeg ønsker å komme i forbindelse med driftig ektepar som 
har interesse av å overta bestyrelsen aven større' hei-eie~dom 
slOm egn~r seg for sauehold og seterdrift. Kyndig i behandlin~ 
av sagbruk og kjennskap til skogdrift Ønskelig. Lett adkomst 
bilvei gjennom eiendommen. ' 

Bill.: mrk.: Vesttelemark. 

, «Linut» malerolje 
Denne malerolje leverer vi nu enten fra vårt lager eller 

på best. fra oIjefabrikken i Tromsø, alt ettersom avstanden 
tilsier det. 
Leveres i kdr. a 25 - 50 og 75 liter, samt 1/2 og 1/1 fat. 

Spesialfrakter. 

Prisen er kr. 1,95 pluss 10 pst. oms.skatt. 
«Linut» forhandler: 

H. SNAfRUD & CO. Kongsberg 
BILER - MASKINER - REDSKAPER 

Telefoner 248 - 885. 

Trygve Engen 

.Jeg er iogoen landsvil~er 
KrØniken om førkrigstidens, krigstidens og etterkrigstideIlS 

hendinger, sUk vi så dem. 
Eget forlag, Straumholmen. 

Pris hf. kr., 11.-. I bokh, i F. og L.S eksp. eller direkte fra 
forfatteren. 

FOLI( OG LAND 
Vår elq~pedisjon sender stadig ut varsel om at 
kontin&,enten ikke er betalt uten a,t vi hØrer 
noe. - Vi ser oss derfor dessverre nØdt til å 
stoppe forsendelsen til alle som ikke har be
talt avisen. 
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Han som tapte -
Forts. fra &ide 1. 
statens politikk og ikke. rett
ferdighet.» 

Videre angrep han svakhe
tene og tvetydighetene i Nato, 
fastslo at regjeringens svake 
og vaklende politikk i Asia 
hadde skylden for det kore
anske angrep. 

Ikke noe rart at han tapte. 
N å er han død, men historien 
vil sette ham høyere enn 
mange av de som har vunnet 
presidentverdigheten. 

Quousque tandem ? 
Forts. fra, side 1 

fågfolk fra deres erverv og 
kaster dem og deres pårøren
de ut i nød og e~endighet? Jeg 
sikter her til Norsk Pressefor
bunds opptreden som er stikk 

istrid med Solems standpunkt 
og som, såvidt det kan skjøn
nes, også må være i strid med 
vårt lands boikottlovgivning. 
Når kan man vente et initia
tiv fra departementets eller 
anqre myndigheters side for 
å bringe til opphør uholdbare 
og for en rettsstat uverdige 
forhold som tillater private or
ganer utenom de lovlige dom
stoler å idømme ekstra-straf
fer av langt større og mer tra
gisk virkning enn samfun
nets straff? Har ikke også 
Riksadvokaten et ord med i 
laget? 

Det er meg fortalt at det i 
journalistkretser i Oslo er blitt 
gjengitt en bemerkning aven 
av forgrunnspersonene innen 
Presseforbundet som gikk ut 
på at «man» var oppmerksom 
på de ovenfor nevnte forhold, 
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og at «man» var forberedt'på 
å «ta konsekvensene». Om 
ikke ordene falt nøyaktig slik, 
så skulde meningen ha vært 
denne, sies det. H v i s det vir
kelig er blitt uttalt noe slikt, 
skulde det være dobbelt grunn 
for de rette myndigheter til å 
ta saken opp. Og for en stor
tingsmann med hjertet på ret
te plass til å forespørre i en 
spørretime. 

Fhv. 

AMERIKANSK. 

Forfatteren av «Inside Europe», 
John Gunther, traff forleden en ung 
kineserinne, som var innvandret til 
USA. Han spurte henne, hva hun 
syntes om amerikanerne: - Det vet 
jeg sannelig ikke, sa hun. Foreløbig 
kjenner jeg dem bare fra filmen, og 
der enten kysser de hverandre eller 
skyter hverandre. 

Hammarskjold av 
kongeætt 

Den svenske arvelighetsforsker 
Olov EnbOrg har funnet ut, at FN's 
generalsekretær, Dag HanunarskjOld 
nedstammer i like linje fra kong 
Karl den 8. og at han der med til
hører Gustav Vasas navnkundige 
ætt. En av kong Karl Knutssons 
døtre giftet seg med kongens lens
mann på Viisterås slott, Håkon 
Svensson av den gamle adelsslekt 
Bolja. Deres datter igjen giftet seg 
med Peder Pedersson av den mektige 
Hand-slekt og deres barnebarn giftet 
seg med kaptein Peder Månsson 
Stierna .. Deres datter ble gift med 
oberst Peder Michelson som i 1610 
ble adlet og fikk navnet Hammar

skOld til. Virbo, Tuna og Brotterp, 
Han var en av Dag Hammarskjolds 
forfedre. Etter som kong Karls bes
temor var Romborg Nilsdotter Vasa, 
er således Dag HammarskjOld med
lem av Vasaslekten. 

JACOB MALIK, 
den russiske ambassadør i 
London, skal være en av de 
få sovjetdignitærer som har 
sans for humor. Forleden var 
han i et engelsk teater og sat 
ved siden aven representant 
fra det britiske utenriksmini
sterium. Denne pekte på 
jernteppet, som nettopp ble 
senket, og da sa Malik: De 
har da jerntepper også her i 
England. - J a, svarte em
bedsmannen, men det er jo 
bare et sikkerhetsteppe. -
Men det er da også vårt, 
svarte Malik. 

FRIHETSTARNET MED 
EVIG ILD. 

De antikommunistiske 

En henrette·lse merater i kompaniene.» 
. Først da de to «feltpolitzei» 
begynte å binde de to ulykke-

flyktninger i Vesttyskland 
forbereder byggingen av et 
«frihetstårn» på gresen mel
lem øst- og Vesttyskland. På 
toppen av. tårnet skal det 
brenne en evig flamme og 
om natten skal en lyskaster 
sende sine stråler langt inn i 
Østtyskland, som RooseveH 
og kumpaner ofret til kom
munismen ved slutten av den 
annen verdenskrig. Bak pla
nen står ca. 40 flyktningeor
ganisasjoner i Vesttyskland 
- ofre for stormaktspolitik-. 
ken i de gale år. 

.. De verste stillingene Pan
sergrenaderregimen t «Norge» 
hadde hatt på Østfronten 
var stillingene i Kurland hø
sten 1944. Her var det ingen 
løpegraver eller bunkers, ba
re spredte jordhuler med ~-
3 mann i hver. 

Alle guttene. var blitt lusete 
- det regnet så å si hver dag, 
og _det. blås~e en k~d,gj~~- . 
nomtrengende vind, det var 
vann under halmen . som vi 
sov på i hulene våre, det var 
uker siden vi hadde barbert 
oss, og uker siden vi hadde 
skiftet undertøyet. Den eneste 
trøst var at vi fikk ekstra siga
rett- og brennevinsrasjoner. 

Regimentet hadde hatt sto
re tap ved Narva og siden i 
kampene ved Riga - nå fikk 
vi forsterkninger. Tre hundre 
unge hollendere. De hadde. 
egentlig meldt seg til tjeneste 
i krigsma:rinen, men da det 
ikke var bruk for folk der, ble 
de overført til S. S. 

Disse unge guttene tålte 
ikke frontlivet; de gråt da de 
fikk lus på seg, de jamret over 
regnet og kulden og de turde 
ikke gå i mørket når de skul
le hente forpleiningen. 

Da de hadde vært i stillin
gene en måneds tid, begynte 
de å skyte seg selv. Nå vel -
de begikk ikke selvmord, så 
fortvilet var de ikke, men de 
tok en brødskalk over gevær
løpet og skjøt seg et skudd 
gjennom hånden. Trodde at 
de på den måten kunne få et! 
par herlige uker på lazarettet, 
og siden få hjemmepermisjon 
for et par uker til. 

I virkeligheten fikl\: de en 
nødtørftig forbinding og kom 
i en eller annen straffea~de': 
ling. 

Den siste i vårt kompani hvem det var som skulle sky- lige fast til pelene, forsto de 
som skjøt seg gjennom hån- tes. Nede ved pelene sto en at untersharfiihrer'en hadde 
den var Jan H., en 18-19 klynge offiserer, og i to små narret dem. De skulle ikke 
årig gymnasiast. Det var i grupper ti mann av «Felt- benådes, de skulle dø nå .... 
mitten av oktober at han polizei». Så ble det stille med straks. 
skjøt seg; den 27. oktober en gang. En vogn ramlet ute Rumeneren slet i båndene 
kom jeg på lazarettet i pbau på den frosne veien. Stanset. . og skrek høyt og skingrende: 
for gravsyke, og jeg kom ikke Litt etter kom en liten flokk «Jeg vil ikke dø! Jeg vil ikke 
tilbake til kompaniet før i mennesker ut på sletten; for- dø! Jeg har kone og barn 
slutten av desember. rest gikk en unterscharfiihrer hjemme! Tilgi meg! Tilgi HAN ØNSKET TRIEST! 

:-:,",:,:-:::;'.C;", ,,'~ '''~';'''''~~'='~'C~~'''~i~~'~'~ ,,;.J~,,~~tldg.Dte'·~~'_\f6~:tl~::=-h::eh~llL::~: f:1 
Den 5. januar 1945 kom- vedpersonene i dramaet - gråtende. gende: Churchill bad sine gjest til 

mer jeg ikke til å glemme re- Jan H. og en eldre rumener Vi sto og stirret, ~tive og Downing Street og under en pause 

sten av mitt liv. Om kvelden fra 5. kompani. Rumeneren urørlige. De to små grupper opptrådte han med sin utsøkte gjest

den 4. ble kompaniet vårt, hadde skutt seg gjennom fo- «feltpolizei», hver på fem frihet. Vil De ikke ha en pjolter, sa 
o • Sir Winston. - Nei takk, svarte de det 10., avløst i stillingene. Vi ten, og gikk na barbemt og mann, satte seg i bevegelse, 

Gasperi. Whiskyer visst noe man 
marsjerte bakover til den ves- hinket ved siden av Jan. Bak marsjerte taktfast ned til pe- skal venne seg gradvis til og det har 

le byen Paplaki. Der fikk dem gikk to «feltpolizei» med lene, stilte seg opp i ti meters jeg aldri hatt tid til. _ Så bød Chur

guttene bade og skifte under- gevær over skulderen. avstand fra dem. La an ge- ehill ham en av sine berømte Jamai

tøy. Straks oppsto det rykter Så stille det var på sletten. værene. ca-sigarer. - Def er pent av Dem, sa 

om at vårt regiment nå skulle Alle sto og stirret på de to. Rumeneren hadde fått hen- de Gasperi, men legen har dessverre 
forbudt meg å røke. - Men er det 

til Tyskland - bort fra «luse- Langsomt gikk begge forbi dene sine løs, skjulte ansiktet da ikke noe, som jeg kan by Dem 

landet». Den 5, med det sam- kompaniene - ansiktene de.., i dem. da? _ Jo, sa de Gasperi med et smil, 

me det lysnet, marsjerte vi ut res var rolige, ja, Jan smilte . Jeg var så kvalm at' det var Triestl 

fra Paplaki. På veien utenfor endog og nikket til kamera- så vidt jeg ikke kastet opp -
sto det 5. kompani og ventet tene. (Senere fikk vi vite at lukket øynene. 

. på oss. untersharfiihrer'en som had- «Fyr!» kommanderte adju-
Ja, kompani og kompani. . de fulgt med dem, hadde sagt tanten. To korte, presise sal

det var ikke mer enn 60-70 at de ville bli benådet i siste ver. 
mann i hver av dem. Vi mar- øyeblikk). Først da de to gikk Jeg åpnet øynene. De to 
sjerte et stykke bortover vei- forbi meg, så jeg at de begge hang slappe i repene. Adju
en og svinget inn i skogen. var bakbundet. Nå var de tanten slentret.... ja, neU
Kom ut· på en åpen slette. kommet ned til pelene, ble opp, slentret, bort til dem og 
Først da vi kom ut på sletten, stående der. skjøt dem i nakken med pi-
forsto vi hva som skulle fore- Regimentsadjutanten, stolen sin. 
gå her, og hvorfor vi var hauptsturmfiihrer Korner, (Jeg hadde alltid beundret 
kommet hit .. Vi sklIlle over- gikk fram og begynte å lese regimentsadjutanten; en høy, 
være en henrettelse .... Det opp av et papir. Jeg husker pen mann, en stram, tapper 
rant en liten bekk tvers over naturligvis ikke alt ordrett, offiser, men da jeg så hvor
sletten - enda det var januar men det var noe om to feige dan han slentret bert til de dø
måned var det ikke is på den, uslinger som hadde skutt seg ende og skjøt dem, fikk jeg 
og vannet rislet muntert av- selv for å komme på lazarett avsky for ham. Han falt for
sted. Like ved bekken var det og ha det godt. mens kame- resten sen(>..re i Pommern). 
slått to peler ned i jorden. ratene deres kjempet videre - - -

- - - for Europas skjebne. Tilslutt Tause, nedtrykte marsjerte 
Det var ganske mildt, men kom dommen: guttene tilbake til Paplaki. 

det ble allikevel kjølig i leng-«For å statuere et eksempel Der ventet ekstraforpleininger 
den å stå her og vente. Gut- er de begge dømt til døden oss. Men selv ikke fransk 
te ne sto og trampet med be- ved skytning. Henrettelsen konjakk fikk stemningen opp. 
na, noen .hvisket sammen om skal overværes av deres ka- N. H. 
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