
FOLK OG LAND 
Danmark o;: de 

rettsforfulgte . 
V år danske venn og med

kjemper, redaktør av bladet 
«Hevision» A. Olesen fra 
Aabenraa er blitt en {lI·viss 
gjest på landsledermøtene i 
Forbundet for sosial Oppreis
ning. Han var med i Frol 19:'"i1 
på Toten i 1 ilri2 og møtte 
selvsagt opp på landsledermø
tet i Oslo 11. septbr. iår, og 
han fikk da som tidligere an
ledning til å utveksle menin
ger og opplysninger med de 
mange venner og bekjente 
som han med sitt elskverdige 
vesen har vunnet seg her i 
Norge. 

Mens vi har Forbundet for 
sosial Oppreisning, er det! i-

dag redaktør Olesen som i sin 
egen person representerer de 
politisk dømte i Danmark et
terat (j. mai-foreningen mer 
er blitt et begrep enn en or
ganisasjon. Til å begynne 
med var det en rekke forenin
ger og organisasjoner som 
ivaretok de dømtes interesser, 
og av delTI var «6. n1ai» den 
største og utførte et ganske 
hetydelig hjclpearbeide. Et
terhånden opphorte de for
skjellige organisasj~ner og 
aviser å fungere og arbeidet 
er dermed automatisk blitt 
lesset over på «Revisjon» og 
redaktør Olesen . Det gjelder 
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Hvordan det burde være-

C~rthy 
Et apropos 

Mc Svensk 
Utlevering av 

vanærel 
fanger ti I russerne 

ble gjort fra enkeltes eller Det sosialistiske styre l 

Senator :\hcCarthy, de Sverige har vært temmelig organisasjoners side, kunne 
amerikanske jøders og følge- slepphendt, når det gjaldt å avstedkomme noen ~ndring. 
lig også en stor del av den forsvare menneskereltighete- Regjeringens beslutning sto 
svenske presses priigelknabe, ne. Det har også v i bitter er~ fast. Allikevel er mcn~ngsyt
har gjennom "sitt krympan- faring for. Men dette er ikke ringene overfor etlerverdenen 
de utskott» gitt seg i kast lTle(1 glemt. Svenska Dagbladet re- det eneste lyspunkt dette 
Koreakrigen, shiver Svenska fererer en artikkel i det tyske dystre kapitel i svensk eHer-
Dagbladet hånlig. ukeblad Revue om intcrner- krigshistorie.» 

Hva har han da gjort, spør ingen i Sverige og utleverin- Det var :'1 forutse, legger 
«Fria Ord». Jo, hans komite gen til russerne av omkring bladet til, at utleveringen i 
har konstatert at siden Ko- 2 700 militære flyktninger fra sin tid skulle gi opphavet til 
reakrigens utbrudd har han- den tyske krigsmakt. Svenska beføyet kritikk. I dag er den 
delen mellom USA's allierte Dagbladet betegner artikke- kommet - og nå ser mulig
og det Høde Kina utgjort over len som hetz mot Sverige, ens de ansvarlige fra 1945 
2 milliarder dollar. Siden kri- men en tydeligvis klok person annerledes på de beslutnin
gen begynte har omkring 450 av bh-tdets lesekrets må ha ger som utgjør bakgrunnen 
vestregistrerte skip gjort bort- gitt bladet et vink om denne for dette dystre svenske etter
imot 2000 reiser til Kommu- dumhet, for et par dager se- krigsminne. 
nist-Kina. MacCarthy mener nere tok bladet saken opp i Det er trolig, føyer «Fria 
at det ikke er noen undskyld- en leder hvori det tyske uke- Ord» til, at den tyske reak
ning for den chockerende po- blads kritikk ble ansett som sjon kommer endog i andre 
litikk å bekjempe en fiende riktig og vel beføyet. Vi si- former. Den stygge flekken 
med den ene hånden og drive terer: på Sveriges skjold kan dess-

,~_.~_.Riieiilk.tiIlioiilrIlL .. o.u.~iII·MIiiii·llo.~!!Iir._h.a.r~~,t;.; .. ~.;;.:~~~A,~~~r~"!lis~ .. e~l~v~e..,.~.g .. r~u~n~n~l~a~g.e~t~f< . ..,·~hande~~.~~I"-~'fnInlM~~-h.1l,uersnF..,me~~dc~<~~~"" .. _~.~.Tl~...L:~7t~;cs1W;.ten Ifv-'l1l45'~~ikkeavtvettes,meJl'::-.~ .... -. ,d" -'a:rin~ii'-hlhd~Hvis 'nlail' på':' sto klart at den sosialistiske vanæren for den hviler over ne i 1946 blant annet ut- som innad har maktet å 
viste at disse oppgaver var regjeringen ikke fant grunn de elendige politikkere som talt følgende: (Etter innrette seg menneske- f d. 
uriktige, skulle man forstå til å omprøve samlingsregje- har ansvaret or trage len. «Morgenbl.»s referat). verdig og fornuftig og 

som man utad a,l,tid vet utskjellingen av MacCarthy, ringens ulykkelige utlever-(,Personlig mener jeg . .kk $ 

at det i denne epoke - å finne på rettens, 'Sann-
for et lite folk som vårt hetens og anstendighe-
- er livsviktigere enn lens side. (Uthevet her). 
noensinne å holde vårt Slikt gjør inntrykk, en 
folks kulturelle standard slik grunninnstilling ska-
høy, slik at Norge i det per uvegerlig respekt og 
internasJ·onale omdøm- sympati utad. Det var et-
me altid må beholde he- ter min oppfatning vårt 
dersnavnet ,(En kultur- dyreste aktivum i de 
nasJ·on». Det vil ikke ba- trengselsår som nu lig-
re si en nasjon med høy ger bak. Det vil også væ-
folkeopplysning - skjønt re så i fremtiden». 

og hvordan det var og er 
Stortingsmann Kittii 

Berg, medlem av Stortin
gets Justiskomite, ble 23. 
juli 1946 intervjuet av 
«Friheten» og fikk da 
blant annet følgende 
spørsmål: 

Har Justuskomiteen 
hatt noen store lovsaker 
oppe? 

Han ga følgende svar: 

(,Vi hadde landssviklo
ven av 45, hvor det' gis 
anledning til å sperre 
folk inne opp tillår 
uten dom. Dette er for
såvidt en nokså eksep-

sjonell lov, idet den jo 
går imot selve grunn
prinsippet i det vi pleier 
å kalle menneskerettig
hetene. Det var imidler
tid enighet i Stortinget 
og Justiskomiteen om at 
loven skulde føres igjen
nem. Med dette har vi 
slått fast at nasisler og 
landssviker ikke har noe 
ktav på å nyte godt av 

menneskerettighetene. 
Det er en av de forholds
regler som demokratiet 
må ta for å forsvare sin 
egen eksistens». (Uthevet 
her). 

men man gjør l e noe iOr- ingsbeslutning, men istedet 
søk på å bestride dem. Her var rede til å sette den i kraft 
bekjemper vår presse den - la være at tre medlemmer, 
kommunistiske faren, men dhrr. Danielson, Zetterberg 
når en amer.ikansk politikker og Quensel reserverte seg til 
konstaterer dobbeltheten i de protokolls - strøk en bølge 
vestalliertes holdning mot av vanmektig folkevrede 
kommunismen i Korea, som gjennom landet, en reaksjon 
FN ligger i krig med, da ut- med få motstykker i vår hi-
settes denne politikker for storie. Kong Gustaf grep inn 
hån selv i den ledende sven- med en personlig henvendelse 
ske høyrepresse. til Stalin, men hverken den-

Under den første verdens- ne eller de anstrengelser SOm 
krig utførte engelskmennene 
en mengde piratdåder mot 
svenske fartøyer, som førte 
levnedsmidier til det svenske 
folk. Selv unnser de seg ikke 
for å gå sine fiender i Korea 
tilhånde, når de kan tjene 
store penger på det. Når 
vestmaktene handler slik, 
selv om det gavner den på
ståtte verdensfreden, er frem
gangsmåten riktig og forsvar
lig også i rødglødende sven
sk~ kommunisthateres øyne. 
- For en humbug! 

* 
N år vi gjengir dette, er det 

fordi den norske presse synes 
å være like blind overfor dis
se uhyrligheter. Er det ikke 
på tide å reise en bølge av 
harmdirrende prote~ter mot 

slik fremferd. Og bør ikke 
den norske presse snart få 
så pasS' innsikt i det, som den 
skriver om, at den også kan 
forstå selv en MacCarthy. 
Han kjemper for renslighet 
og for å rettferdiggjøre den 
kamp, som har kostet så' 
mange hundre tusen unge 
menneskers liv, mens små
snuskede spekulanter soper 
blodige penger inn i sin kasse. 
Det bør man lære å forstå. Vi 
tror ikke at evnen svikter, 
men a t det er motet som 
mangler. For det skal mot til 
å gå mot de grådige speku
lanter, som gjerne vandrer 
over lik for å vinne en for
mue. 

Folkemord 
Ved enstemmig beslutning 

ga Stortinget den 24. 6. 49 
Regjeringen fullmakt til på 
Norges vegne å undertegne 
den internasjonale konvensjon 
av 9. desember 1948 om for
hindring og avstraffelse av 
folkemord. Den konvensjons
tekst som er vedtatt av FN's 
generalforsamling går i ho
:vedtrekkene ut på følgende: 

Folkemord erklæres å væ
re en forbrytelse etter folke
retten hva enten den er be
gått i fredstid eller i krigstid. 
Med folkemord mener man 
nærmere bestemt handlinger 
som er begått i den hensikt å 
ødelegge L 'it eller delvis en 
nasjonal, etisk, rasemessig el
ler religiøs gruppe som sådan. 

De. handlinger det kan bli 
spørsmål om, er særlig regu
lært drap eller tilføyelse av 
alvorlig legemlig eller sjelelig 
skade. Men som folkemord 
anses også påtvungne tiltak 
som tar sikte på å begrense 
fødsler innen gruppen. Det er 
ogsd folh:mord om man bø"" 
vist lar gruppen utsette /_r 
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Ansv. utgiver og redaktøl. 
Finn Brun Knudsen 

Telefon 557656. Postboks 1407. 

Sannhetens 
avklarende lys 

Den danske forfatter Humld Bergstedt, som var en av sin 
tids førende sosialdemokmter Of] statsminister StalInings nære 
venn, hal' i «Tolv breve om Besættelsestiden. - Et oppgjør 
med det danske sosialdemokrati», gjort rede for Danmarks 
lItenrikspolitikk før og lInder den annen verdenskrig. Disse 
brever forelif]ger nå i bokform, og vi anbefaler enhver, som 
søker sannheten for sannhetens skyhl å lese brevene, for de 
Cl' både dokwnentarisk ekte og avslørende inntil minste de
talj. Vi hal' fått anledning til d offentlif]gjøre brev nr. 1 og 
bringer det i dauens nlllnmer til omhyguelig studium for alle 
våre lesere· Of] samtidif] kan vi opplyse, at USA, England og 
Fmnkrike nylig har o:{fentliggjort en serie dokumenter fra 
det tyske lItenriksminisleriwns arkiv «Documents of German 
Foreign Policy 1918-1937», som fullt ut bekrefter Hamld 
Bergstedts opplysninger. 

Den danske 9. aprilpolitikk vm' proklamert 3 ål' f ø l' beset
tcZsen Of] Stmll1ing hadde fått den godkjent både av sitt eget 
land Of] av Enuland, før han den 5. juni 1937 sendte sin uten
riksminister, dr. MlInch, til Berlin for å ~tf!>rhandle med den 
tredje part i saken, Tyskland. Vi lInderstrekeI' at Stallninf]s 
politikk var godkjent. Ingen protesterte, hverken konge, re
uiering, riksdag, presse eller utland - heller ikke Norge. Og 
det el' en selvfølge, at den kloke, erfarne og velunderrettede 
norske minister i Københal1n. til enhver tid hadde holdt «den 
forutseende norske utenriksledelse» med Koht og Nygaards
vold i spissen a jour med alt som skjedde:=:ril overflod hadde 
statsminister Stauning i sin meget omdiskuterte tale i LlInd 
i Sverige 7. mars 1937 sagt så tydelig ifra at ingen kunne 
misforstå ham. Danmark kIlnne ikke prlfa seg rollen som 
vakthund for Norden . ... d. v' s. vepneCmotstand mot tysk 
'innmarsj. 

Men val' så dlt dette glemt i Norge - i den ansvarlige 
norske regjering - da verdenskrigen brøt løs høsten 1939, 
da det ikke ble gjort effektive foranstaltninger til å verge lan
det? Dette spørsmål stål' åpent tross alle bortforklaringer og 
det ser Ilt som om de, som hadde ansvaret enten søvngjenger
aktig eller med vitende og vilje lot det skje, som skjedde. De 
visste, lwa StalIning og lItenriksminister Munch hadde ordnet 
for Danmarks vedkommende. De visste, at England var pd 
det rene med Danmarks stilling. Ja, de visste alt, men gjorde 
lite føl' det val' for sent. En sak for seg er, at det kanskje var 
best at det gikk som det gjorde både for Norge og for Dan
mark. De slapp i hvert fall d lide Koreas skj~bne. 

Men hvorfor skal så v i straffes, som sd alt dette komme 
og ropte varsko ål' etter år, og som under selve krigen og den 
etterfølgende okkupasjon så det komme, som verre var og 
gjorde vårt for å hindre det? Det er den blodige urett og det 
er en følge av skwmnclheten i norsk fortielsespolitikk. Men 
dag for dag kommer nye opplysninger som avklær de smarte 
politikere og snart hal' de ikke trdden igjen. De har under
Vllrdert sannhetens ewklw'ende lys og km/t. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Va,l;:nummer av FOLK o;: LAND 

Neste nummer 
Stortingsvalget. 
standpunkt, som 

av Folk og Land blir spesielt viet 
Vi har funnet det riktig å ta et klart 

det vil bli redegjort for i detalj. 

••••••••••••••••••••••••• 

FOLK og LAND , 
• 

Billedbladet «AktIlell» Ill" 

18158 hal' hatt en samtale 
med vC1'densborgeren og me
moireskriveren Trygve L i e, 

som for tiden stormskrivel' pel 
tre bind om sitt liv og sin virk
somhet. Bladet spør: 

- Hvor indiskret gdr det 
an d væte i en slik bok. De 
kan vel ikke skrive om alt, 
som hal' skjedd bak kulissene? 

Trygve Lie ser bestyrtet lit: 
«<r.,'e i, Cl' De gal?» Og sd med 
et forfatterprofesjonelt sllkk: 
«Det går nok ikke det, nei.» 

Off det tror vi så gjeme. La 
oss bare ta flyktninf]eopplwl-

En val~l~er 

Forbundets 

hilsen til 
o arsmøte 

~in hilsen kommer med tro, 
den kommer med håp og kjærlighet
Det skal ikke herske ro 
om manglende rett og ærlighet. 
Kjemp derfor på sikker grunn, 
med blankeste våpen i h[l11den. 
Så kommer nok snart den stunn, 
da voldsmakt skal vike for ånden. 
Av ønsker et· veId 
om lysende hell. 

Takk alle. 
Ragnhild lViesener. 

TO SYN 
det i London. Da skjedde det Overlæge Johan Scharf- med ridderne av «det korte 
utrolig mye buk kulissene - fenberg har skrevet et par ar- perspektiv», har han gjort seg 
ikke minst denganf] da de my- tikler i Morgenbladet om fortjent til dadel. Han var 
stiske bakmenn safte i scene «Quislings kapitulasjon». Ar- ikke «øyeblikkets» mann 
forfølgelsen mot alle oss rundt tikiene er i seg selv ikke så Quisling· Han brølte ikke med 
omkring i de tyskokkuperte særlig oppsiktsvekkende, der- massen. IIan så framover, _ 
land, mot oss som ble hjem- til synes altfor viktige ting å langt framover. Og - han så 
me og løste flokene så bdde være gått overlægen forbi. Bl. riktig. Så herlig tosket var 
folk og fe kunne leve over alle a. SIS-møtet om. middagen d. han, - riktig et objekt for 
hjemsøkelsene. 4. mai 1945 i Håndverkerens en psykiater. 

Dette vil selvsagt Trygve stol'e sal l' Oslo. V'el - over-
. Til samme tid sto det i 

Lie ikke fortelle noe om . .Jo- l,-ngen hal' s.kI'evet lødigere 
_L Dagbladet en leder, skrevet 

han Nygaardsvold, som elter tl'ng før, og del er forsåvidt 
av redaktør Ragnar Vold, og 

detroniserinfjen og under en- ll'ten e:rllnn tl'l a' feste. see: ved 
v v som behandlet det amerikan-

somheten i Hommelvik fikk en enkelt fremstilline: som 
v ske folks innstilling ved siste 

tid til å tenke seg om, ville kunne ha vært fyldigere. 
f Il .. 1!r~~~i9.,_~,~.".t.rvaJ.<1 .•. N!t,,,",~J i~ke r~-nok ha kunnet ol.te e noe" Ii'riitlleftidefdef en p:rs'susi -daktØr V~en hvis m.cnin-

men livet ble for kort. Det overlæf!.ens. første artikkel, 8. h 
v ger vi i alminnelig et legger eneste vi vet er, at han nok 

septbr., som forbauser, og noen vekt på, men selv en 
ikke val' glad over å ha føyet spesielt fordi den stammer blind høne kan finne et korn. 
seg sd motstandsløst etter fra en så streng logiker som Og det har han denne gang 
Trygve Lies vilje dengang da dr. Scl1arffenbere:. ' . d 

v apenbart gjort, den go e re-
«landssvikanordningene» ble I en utredrn'ne: on1 hvor 

v daktør. Hør bare: 
avfattet og satt Ilt i livet. tommelomsk Quisling etter 

'1 ang skal sannhe «N å finnes det en del pus-
l' en en fl· - lægens syn må ha vært, sier 

t f selv0111 Trygve Lie sie:e mennesker som oppfat-en rem, han plutselig: v 

helst vil at den skal samle ter politikk som et slags 
støv i kulissene. «Han (d.v.s. Quisling) var galloppløp. Det gjelder å 

Fører
prinsippet 
I en artikkel i Morgenbla

det nr. 198-53 behandler over
lege Scharffenberg Tysklands 
kapitulasjon og skriver bl. a.: 

«Sammen nled en rekke 
andre fremtredende menn 
ble Donitz av den internasjo-, 
nale domstol i Niirnberg 1. 
oktober Hl46 dømt til 10 års 
fengsel, den mildeste av de 
da avsagte dommer (12 døds
dommer). Merkelig nok sitter 
han fremdeles i fengsel i 
Spandau. - I en kort siste 
tale til domstolen 31. august 
1946 tok Donitz standpunkt 
til for. e l' p l' i nsi p P e t. -
Han fant det best i alle mili
tære forhold, ut fra denne er
faring hadde han selv god
kjent det også i det p o I i -

alltid overbevist om at en holde på den hesten som 
krig mot Russland ville vinner, ellers er det en 
komme og at vestmaktene <dabbe». Den som seirer, 
da måtte samarbeide med har rett, måvite. Etter den-
Tyskland og de skandinavi- ne travbanemoralen dom-
ske land mot bolsjevismen. met alle seg ut som hadde 
Men selv om den senere ut- sine sympatier på Steven-
vikling kan synes å gi ham sons side, for han tapte jo, 
adskillig rett i det lange og da så -. Janteloven sier 
perspektiv, hadde han ikke at man alltid skal holde 
den gang rett i det korte.» med seirherren, og skam 

Og fordi altså en mann 
som Vidkun Quisling forma
stet seg til å se lenger enn til 
sin egen nesetipp - og fordi 
han ikke kunne samstemme 

t i s keliv, men her hadde 
det ført til ulykke for det ty
ske folk. Det politiske fører
prinsipp måtte va~re «galt for
di menneskenaturen tilsynela
tende ikke er skikket til å 
bruke makten etter dette 
prinsipp til det gode uten å 
falle som offer for denne 
makts fristelser». 

over den som ikke janter 
med· - -

Det er alltid dumt i politik
ken å nidstirre bare på det 
som e l' i øyeblikket og tro 
at det som e l' også alltid 
må være slik. Det er en 
slags forskrudd og misfor
stått hegclianisme som lig
ger bak en slik innstilling. 
Det er like viktig, særlig i 
utenrikspolitikken, å prøve 
å se hva som kan komme i 
fr e m tid e n, og ikke 
glemme den lærdommen 
historien har gitt oss om at 
mange av døgnets storheter 
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Fra 
o var Med disse åpenhjertige ord 

burde Dagbladets redaktør stå 
like hendig til for overIægc 
Scharffenbergs hugg som 
Quisling åpenbart gjør det. 
Begge gir «det lange perspek
tiv» prioritet. 

Det er danskene, som for
teller denne historie og den er 
ikke uten malise. 

Den noksom bekjente pa
stor C. Bartholdy har vært på 
langreis og på det siste stykke 
ombord på Englandsbåten 
kom han til å dele kahytt med 
den kommunistiske professor 
Jørgen Jørgensen. En djevel 
må vel ha faret i en eller an
nen i D.s.-selskapet, da bil
lettene ble solgt eller så var 
saken ordnet av «høyere 
maktep>, sier bladet «Infor
mation». Her hadde man de 
to ytterpunkter representert 
av fløymennene: Indre mi
sjons Bartholdy og de intel
lektuelle kommunisters Jør
gen Jørgensen puttet inn 
samme lille kahytt: To troll l 

salllme eske. Professor Jør
gensen har ikke ytret seg om, 

hvordan det bekom ham. En
ten har han lidt i stillhet, eller 
så har opplevelsen lammet 
ham helt. Noe tyder på at 
Bartholdy slapp best fra det, 
i hvert fall hadde han humø
ret i behold, idet passasjerene 
steg i land i Esbjerg. Han sa 
da disse vise ord: «Vi har 
skam haft det dejligt, Jørgen 
Jørgensen er et elskeligt men
neske og det mest troende, jeg 
nogen sinde har mødt. Han 
tror bare på noget andet .... 

lesning: 

dem til stadig å gjenta RA
BARBRA, når de står foran' 
linsen. Og det kan vel være 
like godt som meget annet 
som de til sine tider sier i de
batten. - Det minner om fo
tografene i engelsktalende 
land, som ber sine ofre si 
CHEESE (ost) når de vil ha 
frem det riktige smil i ansik
tet. Så enkelt er det. Bare for
søk, når verden går Dem 
imot. 

OverIæge Scharffenberg av
slutter sin annen artikkel 
med å si: 

«En rettferdig vurdering av 
Quislings personlighet kre
ver dyp innsikt i ~elvbedra
gets makt til å forrykke er
kjennelsen av virkelighe
ten. Hans objektive skyld er 
utvilsom, ved hans subjek
tive skyld setter jeg spørs
målstegn.» 

Godt brølt, løve, tilføyer 
bladet, som refererer ham, og 
vi sier JA! 

Prins Kari-Kari av Ashinti opp
trer som ildsluker på det tyske Apol
lo Cirkus. Nå har hans farbror, 
kong Prempeh Il bedt ham tl kom

me hjem til Gullkysten. En al~pen 
farbror er reist til Wien, hvor Kari
Kari f. t. opptrer for å forsoke å 
bevege ham til å komme hjem for 

å overta en viktig' ministerpost. -
Jeg må tenke over saken forst, sa 
prinsen ved en pressekonferanse. 

Han avbrøt forøvrig for en tid siden 
sine studier ved Londons universitet 
for å opptre på cirkus. 

* På enkelte pressefotogra-
fier ser det ut som om de 
mange politikere, som knip
ses av, er ivrig opptatt med 
forhandlinger og debatter. 
Nå har den danske sosialde
mokrat Hans Hedtoft avslørt 
hemmeligheten. Fotografene 
instruerer sine ofre og får 

* For å snakke om noe like alvorlig: 

Domstolene og det opphis
sede norske folk i 194» saUe 
ikke noe spørsmålstegn i det 
hele tatt. Enn ikke når det 
gjaIt gjeldende straffelovs 
krav til tilstedeværelsen av 
subjektiv skyld. 

Quisling ble drept aven 
kortsynt samtid fordi han 
holdt på «det lange perspek
tiv» - det riktige - og ikke 

kunne bekvemme seg til å 
innordne seg under «det kor
te perspektiv» - det som før
te oss og en hel verden 
ulykken. H· N. H. 

Det må en danske til å si 
noe slikt. Vi, i de avgjorte 
standpunkters land kunne 
aldri ha funnet på noe slikt. 
Vi kjenner fortsatt bare «gode 
nordmenn», innbefattet de 
små og store profitører og 
svartebørshandlere, og OSS 
andre, som slet og delvis sul
tet under den store okkupa
sjon. Noe smil og anerkjen
nelse, noen anerkjennelse av 
ideell innsats hører vi intet 
om. Og idag lukrerer chefs
sønnene med mindre begavel
se på fedrenes «hvite jøde»-

trafikk under okkupasjonen, 
noe av det som vi fortsatt for
akter i vår elendighet. 

FHV. 

Hovedorganet for den russiske LO, 
Moskvabladet Trud oppfordrer nå 
til samarbeid mellom den frie fag
foreningsinternasjonalen og den 
kommunistiske faglige verdensfede
rasjoll. LO-sekretæren Solovjov skri
ver at alle betingelser for et samar
beide foreligger. Begge organisasjo
ners felles arbeid skulle kunne byg
ge på de konkrete sosiale og: øko
nomiske krav som i den senere tid 
er reist i de kapitalistiske land og 
koloniene. De russiske fagforbund 
er beredt til å gjøre sitt ytterste for 
å styrke enigheten innen den inter
nasjonale fag:forening~b2vegclse og 
opprette forbindelser og samarbeide 
mellom fogforbundene i alle land. -
Og et så fett agn mener 'de at også 
den vestlige verden vil snuse på. Ja, 
hvem vet. LO går jo foran alt, den 
er staten i staten. 

La oss fortsette å fortelle litt om de 
store begivenheter i de små stater. Det 
er slikt som ikke flommer over i de 
d~~~~:;;" ',qe<iJnge~1 "er~grMfiffier 
talekrigene og intrigene ved de store 
demokraters saler, men det gir allike
vel et billede aven verden som er like 
forrykt i dag som i den svarteste mid
delalder. «Demokratiet» har således 
ikke så altfor meget å skryte av. 

Denne gang gjelder det Cuba. Det 
har atter vært oppror på denne uro
lige øya, det hører likesom til akkurat 
som sukkerrørene og de kostelige Ha
vannacigarer, som en menneskefi
endtlig norsk regjering syntes å ville 
nekte oss alminnelige dødelige. Det er 
jo også et utslag av det moderne de
mokrati at alt som er godt skal være 
for dyrt for den menige mann. 

Det er den landflyktige cubanske 
president Prio Socarra, som denne 
gang fra et luksushotell i Miarni diri
gerer opprøret, og det førte til at den 
nåværende president, oberst Batista 
måtte erklære Cuba i krigstilstand og 
suspendere forfatningen. Kår Yi ikke 
har hørt synderlig mer derfra i det 
siste, betyr det nok at han har situa
sjonen i sin sterke hånd. For hånden 
er sterk og øvet. lIan er vår tins frem
ste ekspert i opprør og revolter og er 
den mest eventyrlige og underholden
de av de mange diktatorer som i vårt 
århundre har dukket opp i Mellom
amerika med tilliggende øyer. 

Hans fulle navn er Fulgencio Bati
stay Zalvidar, men på folkemunne he
ter han aldri annet enn Batista eller 
El lIombre Batista, mannfolket Ba
tista, og det forteller allerede noe om 
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El Hombre Batista -
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Cubas herre - • 
l hardt vær 

ham. Han kommer fra de aller fat
tigste blant de fattige befolkningslag. 
Faren var landbruksarbeider og han 
selv fikk aldri gå på skole. Det han 
kan, har han lært seg selv i livets har
de skole. Som barbent gutt slet han 
på sukkerplantasjen, men han hadde 
framdrift i seg og for ham var det en 
sosial seil' da han kunne stikke av til 
hovedstaden, den hvite by Havanna 
og få plass som såpegutt i en barber
sjapp. Senere var han i tur og orden 
skredder, snekker, tobakksarbeider, 
mekaniker, funksjonær på en sukker
fabrikk og jernbanemann. Han lærte 
på denne måte arbeidslivet å kjenne 
og det er kommet vel med i hans se
nere reformarbeid. I 1921 meldte han 
seg 20 år gammel til najonalhæren og 
gikk senere over til gendarmeriet, 
hvor han ble sersjant og stenograf i 
krigsretten. I 10 år bekledte han still
ferdig sersjantstiIlingen - inntil den 
store dag kom da han i løpet av 2 f1 
timer avanserte til oberst, stabchef, 
øverstkommanderende og krigsmini
ster. Den som satt med makten den 
gang var den forhatte president Ger
ardo Machado. Det gjærte i massene 
og han søkte med skjendige midler å 
knuse en begynnende oppstand. Det 
førte til den «blodige søndag» da 
hans svarte politisoldater hugget ned 
alle som visLe misnøye. Men hevnen 
lot ikke vente lenge på seg og det var 

den hittil ukjente mann, Batista, som 
satte den i scene. Han var selv blitt 
blodig fornærmet aven av presiden
tens offiserer og med djevleblendet 
energi begynte han en agitasjon blant 
underoffiserene og soldatene: Vekk 
med Machado og hans offisersklikk. 
Bare en uke etter den blodige søndag 
var bevegelsen så sterk at Machado 
tapte fatningen og flyktet slik at 
hans tilhengere sto uten fører. Så ga 
Batista signal til angrep og da kvel
den kom var han herre over situasjo
nen. Leve mannfolket Batista, ropte 
mengden, leve vår lille Napoleon. 

På et døgn var han blitt folkets av
gud og han fikk makten i sine hender, 
men president ville han ikke være -
noe ganske uvant for en kubaner. For 
ham var det om å gjøre først og fremst 
å skape en cubansk nasjonalhær i ste
det for den korrumperte bande som 
hadde stått under Machado. Men det 
gikk ikke med presidentene. I løpet av 
fire år etter opprøret var det ialt 11 
presidenter, små opprør og revolter 
og endelig måtte Batista gi seg. I 1940 
lot han seg velge til president og gjen
nomførte en sterk forfatning slik at 
han kunne fortsette sitt begynte re
formarbeid: «Indre' fred og mitt folks 
lykke er mitt eneste mål,» sa han og 
man må erkjenne at han har ikke 
gjort disse ord tilskamme. Sukker- og 
tobakksindustrien kom igang, hånd-

verk, handel og jordbruk fikk fart 
seg, turistvesenet blomstret og han 
holdt fast på at arbeiderne skulle ha 
rimelige lønninger for sitt strev. Men 
- hans regime hadde den feil, at det 
satt på bajonettene og etterhånden 
gikk han trett. I 1944 forlot han pre
sidentstillingen og gikk i landflyktig
het til Florida, alle falne diktatorers 
paradis. 

Der satt så Batista i 8 år og fulgte 
med stigende misnøye utviklingen på 
Cuba, inntil han i mars måned lB52 
i all hemmelighet fløy til Columbia
leiren på Cuba hvor han med et tryl
leslag fikk kontrollen over hær, flåte 
og politi. Presidenten, den aldrende 
Carlos Prio Cocaras flyktet til Florida 
og befolkningen mottok Batista med 
ennå større jubel enn i 1933. Han tok 
straks opp igjen sitt gamle reform
program, men uten de samme illusjo
ner som før. Han var blitt eldre og 
litt aven pessimist og var fullt klar 
over sin stillings usikkerhet. Og nå 
har han hatt sin nye påkjenning med 
opprør. Denne gang ser det ut til at 
han har gått hårdere fram enn tidli
gere, og bemyndigelse til å foreta hus
undersøkelser og kontrollere posten 
bringer GPU i erindring. 

Det er ikke tvil om at Batista er en 
velmenende mann, sier kjennere av 
cubansk politikk, men spørsmålet cr 
om han ka få ro til å gjennomføre si
ne reformer. Det kan være vanskelig 
nok på en øy med en så lettbevegelig 
befolkning, som fortsatt har bruk for 
en dominerende diktator, hvor meget 
man enn taler om demokra tiets for
trinn. 



4 

Valgkamp 
Valgkampen er i full gang 

og der ofres allerede store 
beløp på dette latterlige 
kappløpet om å få komme 
med i styret av dette vidun
derlige norske folk. Berte 
Rognerud, høyres nye lys og 
trekkplaster er blitt avbildet i 
Morgenbladet og Aftenposten 
i de lekreste kostymer og 
John Lyng ble nominert i 
Skien med fynd og klem, 
mens den gamle benkesliter i 
stortinget Carl P. Wright, en
delig fikk hjemlov, denne 
rettsoppgjørets store tals
mann og forsvarer, sorri vi 
aldri kommer til å glemme. 
Ingen har vel som denne 
Wright talt offentlig hevnens 
evangelium og forkynt ufor
sonlighetens lære, - og hvert 
ord han talte er omhyggelig 
bevart i våre akter. 

Derfor vil det glede os alle, 
at vi her etter skal slippe å 
se og hør.e ham på tingets ta
lerstol. 

For så vidt har da valg
kampen bragt noe godt. 

En som ik.ke vil 
stemme. 

En skuffelse 
Under krigen imøtekom vi 

et lenge og sterkt følt ønske 
fra hele landets sakfører
stand om, at overrettssakfø
rer-titclcn straks skulle er-
stattes med a eI v o k a t, 
hele sakførerkobbclet styrtet 
avsted til trykkeriene for å 
få staset opp sine brevark og 
stimulert sin sosiale prestisje 
med denne lenge ettertrakte
de titel. Endog samme dagen 
«ordren» kom, var det delTI, 
som gikk over til sin nye og 
billige verdighet. Men så kom 
den foraktede Nygaardsvold 
tilbake og rev ned hele her
ligheten, og der bredte seg 
dyp skuffelse over degrader
ingen, men de fikk ingen 
ulemper av at de hadde vært 
ivrige for å befinne seg en 
stakket stund i baronens 
seng. 

Andre reformer derimot er 
i mange tilfelle blitt stående, 
fordi det visle seg, at de «na
sistene» de var ikke så dum
me som de siste dages hellige 
prøvde å gjøre dem til. -

Tilskuer. 

Det frie Norge 
Et typisk eksempel på fort

satt forfølgelse 

Ro om rettsoppgjøret. 
Vi skal glemme. Vi skal 
opptas i samfunnet Igjen. 
Dette er vel 3 pene slagord, 
nlen dessverre er de uten re
ali~t. Ro om rettsoppgjøret 
- ja, enhver vil vel forstå 
hvorfor myndighetene vil ha 
ro om dette. Vi skal glemme 
- ja, dette vil vel passe godt 
i deres kram, men det kan og 
skal ikke glemmes foreløpig. 
Skulle imidlertid noen kom
me til å glemme, er dette 
ikke så farlig, for myndighe
tene selv sørger for at det 
ikke blir glemt. Vi skal opp
tas i samfunnet igjen - den 
beste betegnelse på dette er 
vel propaganda og atter pro
paganda. 

Ovenstående bekreftes av 

følgende: 

For de andre høres det vel 
merkelig ut, men faktum er 
at mange av oss har fått no
en meget gode venner .blant 
«fienden». Slik også med 
meg. En av mine venner har 
en sønn på 24 år som i sin 
ferie hadde tenkt å besøke 
min sønn på 19 år. Søknad 
om visum ble i god tid innle,. 
vert til konsulatet i Hamburg. 
En stund senere ble jeg inn
kalt til kriminalpolitiet. 'På 
grunn av mitt arbeid kunne 
jeg ikke selv gå, men min hu
stru motte opp. Hun ble 
spurt om det ikke var så at 
jeg hadde vært medlem av 
NS, og hvor lang straff jeg 
hadde fått (hvilket kriminal
politiet selvfølgelig visste). 
Likeledes hvor jeg var ansatt 
og hvor meget jeg tjente. 
Der etter måtte vi så garan
tere for at vedkommende 
ikke skulle ligge det offent
lige til byrde. Søknaden ble 
avslått med den begrunnelse 
at jeg hadde vært medlem av 
NS og at det ikke var sikkert 
at leieboerne i gården likte at 
det ble snakket tysk i opp
gangen. En begrunnelse som 
er så fjollet, at det nesten 
ikke er til å tro. Etter en del 
parlamentering ble avslaget 
omgjort og han fikk opp
holdstillatelse i 14 dager. En 
annen venn av oss ville sen
de sin datter på 12 år til oss 
og søkaad om visum ble 
sendt konsulatet i Hamburg. 
Atter måtte min hustru ned 

Husl~ I~ontingenten! 

/ 
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H vern var bagler

bispen 
Baglerbispen - ham kjenner vel 

de fleste fra sin egen erfaring. Men 
når de skal forklare hvem han 
egentlig var, nøyer de fleste seg med 
å sitere Ibsen, hvis de da i det hele 
tatt i vår tid vet noe om Ibsen og 
Bagle:rbispen. I Danmark er spørs
målet blitt aktuelt i disse dager ved 
at et konservativt blad er gått løs 
på sosialistenes fører, hr. Hedtoft for 
hans tale på partikongressen om 
basepolitikken. Bladet skriver: «Vi
gende, vimrende, ved ej hvorhen, 
har Hedtoft som Baglerbispen pla
sert seg og sitt parti i dagens Dan
mark. Tilsynelatende for å tjene en 
politisk fedtskilling den 22. septem
ber»! (det er valgets dag). Til dette 
svarer så Hedtoft, at basepolitikeren 
Ole Bjørn Kraft har talt som selve 
Eaglerbispen. Og så spør. da folk: 
hvem var da Baglerbispen? Hvortil 
avisen svarer: 

«Bagler betyr bispestav og er le
det av bagall, på latin baculus. Bag
ler var den katolske geistlighets parti 
under slutten av borgerkrigen i Nor
ge. Det ble stiftet av Oslo-bispen 
Nikolaus Arnessøn i 1195, og dets 
idemessige grunnlag var hevdelse av 
kirkens selvstendighet over for den 
av Sverre styrkede kongemakt. Bag
ler stillet opp kongsemner og holdt 
kampen gående landet over 1196-
1202 og 1204~08. Til sist utviklet 
kampen seg dog nærmest til en ren 
personstrid. I 1208 kom det til et 
forlik, og i 1217 anerkjente Bagler 
Haakon Haakonsen som konge. 

Uttrykket Baglerbisp er blitt kjent 
gjennom Henrik Ibsens skuespill 
«Kongsemneme»····(1868}, ei • uttrykket" 
«Baglerbispen rogler sit kald», Det 
anvendes i nedsettende betydning om 
en person eller krefter, som søker å 
vekke nasjonal splid.» 

til kriminalpolitiet og garan
tere. Vedkommende fullmek
tig spurte da om det ikke var 
hedre at vi tok en pike fra 
Vaterland istedenfor en fra 
Tyskland. lIan visste øyen.., 
synlig ikke at det var nettopp 
det vi gjorde, men riktignok 
fra dass grosse Vaterland. 
Selv om vedkommende full
mektig het Bø(h), greide han 
allikevel ikke å skremrlle oss 
fra foretagendet og etter 
godt og vel 2 måneders vente
tid ble søknaden innvilget. 

Altså er man dog ikke tatt 
opp som likeverdig medlem 
av samfunnet, det blir sørget 
for at man ikke glemmer det 
og det kan da selvfølgelig hel
ler ikke bli ro om rettsopp
gjøret. 

Et tips fikk jeg dog og som 
jeg herved lar gå videre, skal 
en tysker komme på besøk, 

. må det bli som turist og ikke 
oppgi hvem han eller hun vil 
besuke, da skal det etler sig
ende gå nokså glatt. 

Lenger er myndighetene 
altså ikke kommet, så det er 
desverre ennå langt fram. 

NHf/en. 

Over grensen 
Nedenstående innlegg 

under «Ordet Fritt» er blitt 
nektet opptatt i Adresse
avisen, Trondheim. 

Forleden hadde Adresse
avisen en leder med ovenstå
ende titel angående henven
delsen til svenske rettslærde 
om en betenkning vedrørende 
det norske rettsoppgjør. 

De innrømmer at det er be
gått feil og tildels store feil. 
Men det må nå engang bli 
stille og ro om rettsoppgjøret, 
lyder det i artikkelen. 

I min enfold trodde jeg at 
det var ærlig manns ferd å 
prøve å rette på en urett. Det 
er jo klart at det er ulike be
hageligere å avvise røsten i 
samvittigheten. La heller no
en titusener mennesker og 
deres hundretusener pårør
ende gå med skammen. Det 
er kvalmt å høre på Gerhard
sen om disse ulykkelige men
nesker som har krav på å få 
komme tilbake til samfunnet. 
Hvem er det som har gjort 
diss~ mennesker ulykkelige 
og støtt dem ut av samfunnet 
om det ikke er Gerhardsen
Gundersen & Co. med sine 
tilbakevirkende lover og for
tielse av kapitulasjons avta
len? 

Men den ensrettede opp
treden som de norske aviser 
i dag inntar, så er det vel nær 
sagt utenkelig noen offentlig 
tør uttale tvil om rettsoppgjø
ret. Pressen er jo for sterkt 
implisert med sin hetz om il 
korsfeste siden 1945. 

Det er derfor oppmuntren
de å se at 13 stortingsmenn 
ville prøve å få klarhet i om 
det er begrttt feil. Men dob
belt forstemmende er det at 
storparten av disse sannhets
søkende får kneskjelv over 
det mot de hadde vist og tar 
sine underskrifter tilbake. 
Det beviser fullt ut at det er 
meget sterke kreft~r som på 
liv og død skal ha «ro om 
rettsoppgjøret». De impliserte 
må for all del bevare ansiktet. 

Tenk bare for hvilken 
skandale det ville være for 
praktisk talt alle landets ju
rister og aviser om det nor
ske rettsoppgjør ble stemplet 
som en uhyrlig politisk for
følgning og at det ikke byg
get på lov og rett. 

En skulle synes det burde 
være pressen en ufravikelig 
plikt å få oppklart en sak det 
er tvil om. Eller er hensynet 
til å berge sitt eget «ansikt» 
s å sterkt at man heller lar 
titusener medmennesker slå 
med sine fingeravtrykk i poli-

tiets forbryteralbum ? Det er 
ikke i dag bare spørsmål om 
å «få komme tilbake til sam
funnet» som er det brennen
de spørsmål for titusener. Det 
er å få moralsk oppreisning 
og dermed sine fingeravtrykk 
ut av forbryteralbumet. 

Nei, godtfolk - la svenske 
og gjerne sveitsiske rettslærde 
gi en betenkning om det nor
ske rettsoppgjør. La oss få 
upartiske og uvillige jurister 
til å klarlegge det norske 
folks folkerettslige status 
1940. Foreta ikke flere krum
spring, det er nå på høy tid. 
La ikke hetzen fra 1945 len
ger forkvakle dømmekraften. 

G. V. 

Fru Molotov 
Fru Paulina Molotov (revoluti

onsnavn Zhanchuzina, hvilket betyr 
Perle) er en mørkhudet vakker jød
inde, som ligner litt på hertuginden 
av vVindsor. Hun er født i Ukraina 
som «den fattigste av de fattige,) 

og bor nu i Moskva i et beton- og 
glasshus. Hun har vært leder av 
Sovjets Parfyme~ og kosmetik-Trust. 
Senere ledet hun næringsmiddel
trustens avdeling for fisk, men blev 
avsatt aven ung parti boss, som het 
Malenkov. 

Stalin skal efter sigende ha be
merket «alt for mange fisk går i 
,u~j.stedetfQl;åvære,på Sovjet. 
borgernes hord» forteller Timc. 

Fra'r alle kanter 
.? 

Føreren for det polske skip «Ba
tory» gikk i land i England og har 
fått oppholdstillatelse der. Han for
teller folgende historie, su'n verserer 
i Polen: 

Hvorfor flyktet dn, spør den ene 
polakk den annen, da de mottes vest 
for jernteppet. - Jeg var redd for 
lnelkemannen, syurle han. - Ja 
men'! - Jo, n:"tr han banket P'l om 
morgenen, var jeg redd for at det 
ikke var han. -

* 
Kommunistførerne i Ungarn lever 

i en utrolig luksus, forteller flykt
ninger som er kommet til Wien. A v 
landets 9 mill. mennesker er det 
bare en halv million som stotter 
regimet og bare ti tusen av dem hø
rer til kommunismens virkelige 
overklasse. Av dette nye Upper Ten 
er det bare noeIl få hundre, som kan 
betegnes som proletariatets aristo
krati. Blant dem er premierministe
ren Matyas Hakosi, noen generaler 
og forfattere og det hemmelige po
litis folk. De blander seg aldri med 
hefolkningen, men kjører rundt i 
sine luksus limousiner og bor i prakt
fulle villaer og palasser i strøkene 
rundt om Budapest. De har prakt
fulle svømmebasenger i sine blom
strende hager, har' egne kinoer og' 
hospitaler, foruten sommerslotter 
ved Balalonsjoen, hvor de har sam
let det gamle Ungarns praktfulle 
kunstskatter. \Vhisky fra Skotland, 
konjakk fra Frankrike, parfymer og 

chatnpanje, fryseskap og arnerikan
ske Cadillac.s horer med til utstyret. 
Kom Sel og si at de ikke forstår å 
innrette seg - så lenge det varer. 
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'ti I .. 'l Danmark 'og bde~,rettsforfulgte, 
Det som ble forlangt var, at 
de avskjedigede fikk sine stil
linger igjen og sine pensjons
rettighetel', men det er laget 
slik at de som ikke fikk stil
linger heller ikke ble pen
sjonsberettigede. Saken står 
således fremdeles åpen og ti
den går. Det er hevnerne som 
har den store makt, og po
litikerne er bundet sammen 
og er redd hverandre. 

(Forts. fra side 1.) 

. ikke bare den meget omtalte 
Rostocksaken, som fortsatt er 
under utredning, men også 
bøker og kampskrifter og reis-
ningen av minneparken ved 
. Fredrikshavn· 

«Utrenskningen» Norge 
omfatter ialt 92 500, i Dan
amrk 146 000 etter «6. 
mai»s oppgaver. Derav ble 
14 000 dømt og straffet. Ca. 
50000 var internert eller 
anholdt i kortere tid uten å 
bli dømt, ca. 50 000 ble 

rammet av de økonomisk 
tilbakevirkende lover og 
hertil· kom så frontsoldate
ne som meldte seg til Fri
korps Danmark etter regje
ringens oppfordring og fikk 
sin lønn som nå skal til
bakebethales. 

Idag sitter 30 i fengsel, de 
fleste dødsdømt eller i livs
varig fengsel. Men de fleste 
livsvarige er kommet ut. De 
økonomiske tilbakebetalin
ger pågår fremdeles. Det 
gjelder de såkalte «værne
magere», som arbeidet for 
tyskerne etter regjeringens 
oppfordring og av den god
kjente tariffer. Det er stadig 
avdrag og renter, og hvor 
'in8i1lverfs-~~er'~lffsfedl!"lfdsBer . 

ikke gråt!», klinger sangen 
her igjen og igjen. Hele Te
nerife er som en eneste stor, 
brusende symfoni av sang, 
musikk og dans. Havet ak
kompagnerer, snart i moll, 
snart i dur. Palmene vifter 
blatt med smaragdgrønne 
blader, blomstene et SOm en 
farvesymfoni, komponert av 
naturen selv - en orgie i 
rødt, blått, hvitt, grønt og 
gult - som brytes mot den 
azurblå himmelen. 

Vulkanen El Teide er land.., 
skapets konge, og hans un
dersåtter, lavafjellene, reiser 
:seg som gigantiske kjemper 
ut av jordens indre. Skrånin
gene oppover er bedekkt med 
bananplantasjer og vinranke
ne slynger seg ivrig oppover 
mot lyset og solen. Naturen 
har med ødsel hånd skjenket 
alle sine rikdomme til Tene
rife - sangens, smilets og 
blomstene" øy. Menneskene 
her er heller ikke blitt glemt 
- mange, mange har fått 
smilet og sangen i vuggegave. 

Tenerife smykker seg ne
sten hele året rundt til fest. 
Folket her er helt utrettelige, 
når det gjelder å glemme 
hverdagens harde slit og 

det nøye på, om der senere 
blir noe å ta' 

"\, 

Det er nå dannet en orga-
nisasjon som i høst er begynt 
å arbeide for tilbakebetaling 
av bøter og erstatninger, En
hver som mener å ha krav 
på staten kan bli medlem og 
så vil duelige jurister ta sa
kene opp, finne frem til stør
re grupper og velge ut de 
best egnede prinsippsaker for 
å føre dem frem til høyeste- Redaktør Olesen 
rett, - I de senere år har det 
faldt en rekke høyesteretts- over ministerens utsagll og 
dommer, som har omstyrtet man får det inntrykk, at de 
underrettsdommer over stør- såkalte 5. mai-folk har sine 
re fordringshavende, hvor der private plageånder som ikke 
dreier seg om ståre beløp. Alle dras til ansvar for noen of
de største er etterhånden fri- fentlig myndighet. 
kjent, men i en rettsstat burde Og så har vi en annen grup
jo dette tas til etterretning og- pe. Det er tjenestemennene, 
så for andre; men det er ikke som er frakjent sine stillinger 
skjedd. Det er en dyr historie og opptil 4/5 av sine pensjo
å få sin rett, og derfor er den ner. De er kastet ut f, eks. ba
nevnte organisasjon dannet re for å ha tegnet et abonne
for å skaffe midler til å føre ment på «Fædrelandet». En 
disse saker frem. Når det gjel- rekke ansette personer - 114 
der tilbakebetaling har fler:e ialt - gjorde henvendelse til 
ministre, f. eks. finansministe- myndighetene om amnesti for 
ren vist megen velvilje, men tjenestemennene· En kommi-

Hva rettighetstapene angår 
er det bare noen få, som ikke 
har fått igjen sin valgrett. Al
lerede for 2-3 år siden ble 
dette gjort om. -

Dette er utdrag aven 
samtale som vi hadde med 
redaktør Olesen på fallre
pet. Han er reist hjem til 
Aabenraa for å fortsette sin 
kamp for gjenreisning av 
den danske rettsstat og vi 
takker for besøket og øn
sker ham hell og lykke til. 
Hva han gjør og vi gjør er 
til felles beste, og han har 
styrket vår tro på 'at vi i 
internasjonalt samarbeid 
skal formå å felle den sto
re drage. 

de er blitt fullstendig under- json ble nedsatt for å avgi Stalin er død og Russlands mest 

kjent av sine egne departe- innstilling til riksdagen, men populære klovn, Karandasj, 

mentsfolk, f. eks· av departe- så kom organisasjonene imel- «Blyanten» er vendt tilbake til ma-
negen i Moskva, - noe som har 

mentschef Digs og kontorchef lem med den noksom bekjen- vakt nesten like stor oppmerksomhet 

Mørch-Hansen i fhmnsdepar- te Hans Hækkerup og så ble i USA's utenriksdepartement som de 
teemntelDisse"seffer sE!'g·'tifl'~-1"'dH1f{Ite~"ut'c'·li~~':6:e~7~· iilesfseD.sasJoneIle nyheter fra S~v-

Syng, • mIn 
strev og bytte dem om med 
fest, glede, dans og musikk i 
en annen verden, hvor drønl-

/ 

men om evig glede og lykke 
blir til virkelighet - for en 
kort stund. 

Som en dronning som ser 
utover sitt rike ligger byen 
Orotava øverst oppe 'på skrå
ningen i Orotava-dalen. -
Adelspalasser . og andre hus 
klynger seg til hverandre, tett 
i tett. Ka thedralen er som en 
sjelden juvel - på festdage 
er hele kirken som et eneste 
lyshav mot den nattblå him
melen, når fyrverkeriet som 
er blitt satt opp på den ten
des. Rakettene farer høyt til 
veirs og drysser ned Igjen 
som et stjerneregn mot jor
den. Hjulene hvirvler rundt 
og slynger et dryss av alle 
regnbuens farger ned over 
folkemengden. Musikken spil-
ler, folket synger og danser 
sine nasjonaldanser . 

På en søndag - en gang 
om året - drar «la Romeria» 

pilgrimstoget gjennom 
Orotavas gater. Toget er til 
helgenen San Isidros ære -

og er et syn man aldri glem
mer. Kvinner, barn og menn 
sitter i sine fargestrålende, 
originale nasjonaldrakter, en
ten i blol1lstersmykkete vog
ner, trukket av okser, rider 
på kameler eller går tilfots, 
mens de spiller, synger og 
danser avvekslende. Av og 
til drikker de av sine med
brakte vinflasker og byr til 
dem som vil ha. På slike da
ger sitter gleden i høysetet 
og hvorfor skulle den ikke 
det på denne lykkelige øy? 

På høytidsdage - når de 
religiøse prosesjoner skal dra 
gjennom Orotava med Ma
donna og helgenbildene 
bedekkes brolegningen i alle 
gater prosesjonene skal gjen
nom, med de skjønneste 
blomstertepper, laget av 
blomsterblad, brent kaffe og 
kulørte steiner. Det er store 
kunstnere i sitt fak som kom
ponerer og lager disse teppe
ne. Motivene er alle religiøse 
og når man vandrer fra tep.., 
pe til teppe og ser det ene 
mer vidunderlig enn det an
net - føler man - selv om 

man er aldri så realistisk an
lagt - a t en uvilkårlig kom
mer i en stemning som he
ver en høyt opp over alt som 
er ondt inn i enn verden -
hvor følelsens ikke den 
sunne fornuft - har lett for 
å 'ta overhånd. «Jesus i Get
semane», «Den hellige Nad
verd», «Jesus er FredenS' Kil
de», etc., lyser mot en i en 
fargerikdom - som nesten 
er uvirkelig. Hundrevis av 
mennesker ser på og beund
rer teppene. Alle vet at noen 
timer senere, når prosesjonen 
har vandret over dem, er de 
alle ødelagte, mange dages 
hårdt slit, strev, arbeid og 
omtanke. Men hva gjør det? 
Alt er jo til Madonnas og 
helgenens ære. Neste år er 
der jo nye tepper, kanskje 
meget vakrere enn disse. Når 
aftenen så kommer og prose
sjonen med den, vandrer to.., 
ket av de bodferdige, mange 
av dem barbente og med ten
te lys i hendene - på teppe
ne, mens musikken spiller 
dempet en eiendommelig, . 
monoton musikk. Madonna 

5 

jet. Karandasj var folkets yndling 
og han fikk tilskuerne til å vri seg 
av latter slik at de glemte all poli
tisk fortredelighet. Men han gjorde 
Stalin rasende, da han engang hadde 
en levende høne med seg i manegen 
og forklarte at hønen var så ens
rettet at den la egg som inneholdt 
bare sagmugg og eggepulver på tross 
av at krigen var slutt.- Dette var 
høsten 1945, da så mange av oss 
forsvant i en eller annen konsentra
sjonsleir. Slik gikk det også med 
Karandasj. Det ble påstått at han 
forvistes til Sibir. Nå er han kom
met igjen og så tror man at han har 
fått i oppdrag å popularisere Malen
kov & co. Ja, det kan vel trenges, 
og en god latter forlenger livet også 
i Russland, hvis man bare er på den 
rette siden. -

" 
Den finsk-karelske sovjet~ 

republikks president, O. W, 
K u u sin e n, som var med~ 
lem av det sovjetrussiske 
kommunistpartis cen tralko
mite, ble ikke gjenvalgt ved 
den store omveltning som 
fant sted etter Stalins død. 
Han er med andre ord en 
dalende stjerne. 

III 

Seksti medlemmer av det 
engelske parlament har måt~ 
tet avlyse en planlagt prøve~ 
tur med det nyeste jetrute
fly. Det sies at det var Chur
chill, som kom i veien og det 
kommenteres slik: Mulighe~ 

ten for opptil 60 supplerings
valg var mer enn partilederne 
kunne ta med sinnsro! 

og helgenbildene æres høyt 
over folkemengden. Statuene 
er blomstersmykket og der 
brenner en mengde levende 
lys rundt dem. Madonnas 
kappe er for det meste azur
blå, den er brodert med gull
tråd og lyner av brillanter og 
andre edelstener. Av og tit 
stanser prosesjonen, røkelses~ 
kanene svinges av hvitkledte 
korgutter, hele folkemengden: 
faller på kne og reiser seg 
først igjen, når en klokke 
ringer. 

Stjernehimmelen hvelver 
seg over det hele med utal
lige stjerner, melkeveien ly
ser kritthvit SOm slepet på en 
bruds kjole. Havet gynger 
mot øya igjen og igjen -
snart rolig - snart som en 
stormende, brusende fanfare 
med hvitt og grønt skum -
som blir til intet - når det 
slår mot standen. Husene 
ligger hvite og hemmelighets
fulle, palmene er som spø
kelsesaktige skygger og blom.., 
stene sover og venter på den 
nye morgen - mens de nyn
ner: 

«Syng - min elskede øy -
ikke gråt!» 

Astrid Aune. 
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Nytt sommerbrev fra 
Speetator 

Det er litt av hvert å bedrive når en er frank og fri og 
ferierer· Det gjelder å- velge stedet der noe skjer. 

Jeg har f. eks. nu i to dager vært på størjefangst med en 
skøyte. Det ble riktignok inga størje, men vi så den hver dag 
og gjorde to kast. Bomkast. Størja var for vill og nektet å la 
seg fange. For stort åt! fastslo karene. Jeg lærte adskillig 
om størjas sluhet og utspekulerthet disse to dagene. 

I dag dusjregner det. Landet er grått og tungt. Inneveir· 
Jeg får ro bort i Pollen til lian Jakob og få en prat med ham. 

Jakob er oppe i årene nu, men framleis en skøyer og 
makeløs med historier. I ungdommens glade dager bodde 
han i byen og hadde mangt et herlig eventyr. Men så fikk 
han kjerring og unger og slo seg ned i Pollen som skomaker 
og fisker. 

Som mest alle bygdeskomakere og - skreddere er Jakob 
meget politisk interessert. Radikaler. 

Jeg stiger inn og hilser. Det lukter gamle sko og bek. For 
en uhorvelighet av gamle falleferdige sko! «Bare skrap,» sier 
Jakob, idet han følger blikket mitt. «Men jeg lar det ligge' 
Haster ikke med fillene.» 

Vi prater sammen om løst og fast. Jakob er lett å prate 
med. Bruker velvalgte ord og snurrige vendinger. 

Jeg har litt på en flaske. Bydratn. Vet han setter pris på 
det. Snart er vi midt oppe i storpolitikken. Ja, det vil si Jakob. 
Jeg lytter mest og nikker. 

Hva han mener om valget til høsten? Jakob liker ikke 
regjeringa, forteller har, enda han står i Partiet og somme
tider brukes som en slags tillitsmann· Men minst liker han 
Gerhardsen, Jens Christian og Gundersen. Han karakteri
serer dem vittig og nådeløst. Det er flere andre han ikke liker 
også. Men disse tre liker han minst. 

«Får stygg smak i kjeften. Skål! Blir kledd naken av alle 
slags skatter. Det de ikke bruker til slakteredskap, går i ma
gen på dei. Attpå har dei solgt landet og oss alle med hud og 
hår til yankeen.» ... ~. . . "~,, . ..,' 

Jakob er ikke nådig. 
«Men Brofors er en grei kar,» fortsetter han. «Godt hode 

på Brofors, og hjertelag har han og·» 
Jeg ser overrasket opp. «Brofoss?» spør jeg, og tror han 

aper. - Brofoss har jo alltid vært sett på som skattefuten 
par exellence. 

«Ja, Brofoss, de-n karen sier jeg skål og bunski for.» -
Jeg fikk til slutt forklaringen. 
Jakob har alltid hatt det trangt. Fem unger å fø fram og 

liten fortjeneste. Kona hadde ligget giktsyk i mange år, hjel
peløs og trengte stell. Han skyldte til handelsmannen og 
hadde lånt småbeløp hos noen av sambygdingene sine. Han 
skulle reparere støvler og sko for pengene. Men du verden 
for noen sko! 

«Her kan du se selv'» Jakob trakk fram av haugen et 
eksemplar til å få forstand av. 

Men i forfjor sommer seg silda inn i Pollen. Det ble ka
sting. Jakob og sønnene hans var med og fikk lott. Han 
betalte det han skyldte både til handelsmannen og de andre, 
hver smitt og smule. Han var fri og glad og gjeldfri mann 
igjen. For Jakob er en ærlig og ærekjær mann, og trass i sin 
radikalisme, gammeladgs på mange måter. 

Hvor lenge var Adam i Paradis? Ligninga var på pletten, 
Jakob og hans hus hadde tjent så og så mye. Hit med penga! 

Jakob satte seg ned og skrev og forklarte: Han hadde 
brukt pengene til å betale gammel gjeld med. Han hadde 
ingenting igjen. - Det hjalp ikke. Han reiste ens ærend til 
ligningssekretæren, kastet bort en hel dag til fånyttes· 

Det ble tatt pant i stuen. Jakob visste ikke sin arme råd. 
Var dette demokrati? Flå en fattig mann med en vanfør 
kjerring i senga. Gjorde ham husløs! De skulle bli blå for at 
han skulle gå bort og stemme på dem mer. 

Jakob har en gammel billedbibel, som han kjøpte for en 
billig penge da han bodde i byen. Han leser gjerne en stubb 
i Bibelen hver kveld. Det var bare så vanskelig å samle tan
kene etter at denne forbaska skatten og pantinga kom. Den 
lå alltid i underbevisstheten og gnog, og plaget ham. 

;I 

FOLK og LAND' 

Den dansl~e 9. april-politil~l~ ble prol~lamert 
3 år før besettelsen 

Stauning var i London 1937 og la Danmarks skjebne l Englands hånd 

Og ingen protesterte, hverken konge, regjering, riksdag eller presse 
Den danske dikter Harald 

Bergstedt, som i sin tid 
spilte ert stor rolle i det dan_ 
ske sosialdemokrati og som 
har bevart sin troskap mot 
statsminister Stunings min
ne, har i «Tolv Breve fra 
Besættelsestdden» fortatt et 
oppgjø'r med det danske 
sosialdemokrati. Han gjør 
det i form aV' brever til 
redaktør Huhle ved det 
sosialdemokratiske dagblad 
«SØnderjyden» i Sønder
borg]. Idet vi henviser til 
dagens redruksjonelle artik
kel gjengir vi Harald BeTg_ 
stedts fØrste brev: 

1. Brev: 

Staunings Eftermæle. 
(<<Revision» f. d. 15. ;Maj 

1952.) 

Gode Ven. 
De har gj ort en god Ger

ning ved aabent og demon
strativt - i Anledning af 
Aabenraa-MØd,et den 18. 
Marts 52 - at kræve offent
lig Re,tsforfølgelse imod «Bag
vaskerne» - dor den indre 
Renheds Skyld», som DIe' fuld
~ommen rigtig skriver. 

Jeg blev glad ved det, for 
jeg er' ,enig:· 'med Dem. ,t,~'afy 
«Kortene paa Bordet er den 
eenste Vej frem til at rense 
Luften og rense Sindene. Men 
samtidig var jeg klar over, at 
de ledende Kræfter i Dan
mark og specielt indenfor So
cialdemokratiets Ledelse har 
den modsatte Mening. De me
ner, at et saadant Opgør, som 
D~ og vi andre ønsker hellere 
maa udskydes til tnere afgæ
rede Tider, når en ny Slægt 
kan aabne Arkiverne og vej e 
Pastand mod Pastand. 

Naturligvis er dette rigtigt 
teoretisk set. En ny Slægt 
staar friere i en saadan Un
dersøgelse end Slægten idag. 
Men i praksis? . . . og indtil 
den Tid? ... Hvad saa? 

Helga Petersen - Jusitsmi
nisteren - siger nu direkte 
(Information 29 ,Marts), at 
man hellere - altsaa i et helt 

Slægtled bØr tolerere 
«Bagvaskeisen», indtil den dør 
ud «i faa og smaa Blade» -
i Stedet for at pakalde hele 
Nationens Opmærksomhed 
ved en offentlig Retssag. 

Men kan De være tilfreds 
med det, RedaktØr Huhle? ... 
Og kan vi andre? De sta ar 
daglig tnidt i Grænsekampen, 
hvor dansk Aand Og tysk 
Aand daglig maaler sig med 
hinanden - Ære mod Ære. 
De haren helt anden Situa
tion end de fjerne Folk i Re
gierirtgslmntoren og Partikon
torene hØjt oppe over Folke-
livet og dets Brydning,er. Skal 
De et helt Liv igennem daglig 
hØre Landets og Partiets bed
ste Mænd blive sværtet som 
«Landsforrædere» og Skurke 
uden at turde rykke i Mat-
ken mod Bagtalelsen og . kræ
væ Opgør og Lys? 

En Fladlus' kan krybe i en 
Sprække, naar Projektørlyset 
sendes efter den. Det kan en 
RedaktØr ikke. 

Og vi andre, som et helt 
Liv igennem har været anset 

. for'~erHge·Meftneøker .. "'
kan vi klare os tned Helga 
Petersens Recept? 

Og tag mig. En gatnmel Dig
ter, hvis ~ange daglig synges 
i alle Landets Tusender af 
Skoler - myldrer i Socialde
mokratiets Sangbøgelr, gam
le og ny - i jers «Vers og 
Værktøj» - i jeres Bibliote
ker - i j eres Sangkor ... Kan 
jeg finde mig i BagtaleIsen ? 
- Kan jeg forlade Livet uden 
først at kræve Opgør og Lys? 

Nej. 
Derfor blev j eg glad, da De . 

krævede Opgør. Det har jeg 
selv krævet saa tit tnen be
standigt faaet N ej. 

Nu har altsaa Defaaet Nej. 
Og hvad gør vi saa? 

Tror De saa ikke,' det bed
ste er, at De og jeg paa gam
mel dansk Maner - jævnt 
og sindigt - begynder ~r os 

En kveld leste han profeten Esaias 41. kap. Der sto i vers 
24 noe han syntes passet pokker så godt på dem som styrte 
og stelte i dag. 

Han satte seg ned og skrev - til Brofoss· Brevet sluttet 
med nevnte vers 24: «Se, I er Intet, og Eders Gjerninger er 
aldeles Intet; den, som vælger Eder, er en Vederstyggelighet.» 

En tid etter fikk Jakob brev fra ligninga at skatten var 
ettergitt. 

Jeg saU og mistenkte Jakob at han skrønte for meg. Men 
siden fikk jeg det bekreftet av folk i bygden. Historien var 
sann. 

Nå er Jakob igjen fri mann og stemmer med Arbeiderpar
tiet til høsten. Det kan Partiet takke Brofoss for. 

selV med at lægge Kendsg,er~ 
ning ved Siden af Kendsger
ning - Indvending ved Si
den af Indvending - det De 
veed . ved Siden af det, som 
jeg veed. De vil ha Bund i det 
hele. Diet vil jeg med. De har 
unge øjne - jeg har gatnle 
øjne. Deres Blad er kendt i 
hvert Hjem i Grænselandet. 
Mine Sange er kendt i hvert 
Hjem i det danske Land. Og 

begge to betragter vi Stau
ning som det største navn i 
nyere dansk PoIitik og skal 
nok i Fællesskab kunne ren
se hans Minde. Vi skal sag
tens kunne naa til et resultat 
og faa «Sindene renset» paa 
en proper og fordrageilg 
Maad.e. 

Og vi begynder med det 
samme. 
'----

Den egentlige Vanskelighed 
ve at komme «Bagtalelsen» til 
Livs ligger - saavidt jeg kan 
se - deri, at «Bagtalerne~ 

har )Ret ti den ene ;Halvdel 
men Uret i den anden - samt 
i, at Bagtalel§en skyldes ikke 
OrIdlrlæ.b "'nietl direkte 'stam
mer fra Fortielsessystemet an
gaa.ende rien ,Sitauningske Po
litik. Og denne Fortielse skyl
des atter den store MOdsæt
ning, som der straks fra Be
sætteIsens Begyndelse var 
melletn unge og gamle, og 
sOtn dengang nØdvendigvis 
måtte forties. 

m Linden - Redaktøren 
af socialdemokratisk Ung
doms Blad (<<Fri Ungdom») 
-var den fØrste, der b'rød 

Fortielsen om denne Modsæt
ning (Nlytaa.l"Snumret for 
1951). Og det er sikkert ved 
denne «Modsætning» inden
for Socialdemokratiet, at vi 
skal begynde Opgøret. 

Der var ingen Modsætning 
i politisk Opfattelse men den 
til evig Tid bestaaende Mod
sætning meUem unge Hjell"~ 

ter og gamle Hoder. i Unge 
Omkring Hedtoft var !isaa op
taget af Rædslerne i Europa, 
som Studenterne i dlenbo
erne» var det af Polakernes 
Frihedskamp. Saadan er jo 
nu eengang Ugdom. Vi Gatnle 
omkring Stauning derimod 
syntes, det var klogest ikke 
at faa Næsen for langt inn 
i Naboernes og Genboernes 
indre Spektakler - en god 
Regel fra enhver Trappegang. 
Saadan er jo gamle Folk nu 

.. 



. .eengang. DIa BesæUelsen kom, 
var i Unge klar til å lave Par
tisanvæsen. Vi gamle derimod 
sa med Stauning: Sejrer ~ys
kerne, skal vi alligevel ind
rette os med dem. Taber Tys
kerne, skal de alligevel for
lade Landet paany. 

Ud fra denne uangribelige 
Logik var det, at iS1;auning -
med overlegen Klogskab og 
Fasthed - brød med tusend
aarige Hævn- og Partisan
Traditioner og koldblodigt 
baade forberedte og udforme
,de sin «Forstaaelsespolitik» i 
fuld Enighed med baade Kon
gen, Regeringen og samtlige 
danske Partier. 

De,r varl ingen Vaklen og 
intet uforberedt. 

Lige siden 1907 har Vi -
den gamle Slægt - været for
beredt paa tysk Indmarsj i 
Tilfælde af tysk-engelsk Krig. 
SpØrg enhv,er gammel Politi
ker. lover 30 Aar hade 

Danmarks Beslutning gennem 
et helt Slægtleds bevægede 
Drøftelser frem og tilbage. 
Han konstaterede Danmarks 
Protest mod Indmarsj en med 
dansk Blod - 11 Faldne -
og d.ermed stop! - Et spildt 
ForsØg paa Forsvar kunde ha 
kostet 10.000 Gange saa man
ge Faldne. 

Men samtidig hade han un
derbygget de ndanske Kapi
tulation med. stor KIogskab 
og Fasthed. Alle vidste vi, at 
det for Tynskland gj aldt om 
en Garanti mod engelsk An
greb paa tysk Niordgrænse 
over dansk Grund. Dette var 
Sagens Keme. 
~ derfor Krigen nærmede 

s,ig, rejste Stauning selv -
resolut og klar som aItid -
personligt til England i 1937 
og lagde Danmarks iSlkæbne i 
Englands Haand. Og Eklen 
gav ham det Svar (senere be'
kræftet af Churchill), at Eng-
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«Linut» malerolje 
Denne malerolje leverer vi nu enten fra vårt lager eller 

på best. fra Oljefabrikken i TromsØ, alt ettersom aVstanden 
tilsier det. 
Leveres i kdr. li 25 - 50 'Og 75 liter, samt 1/2 og 1/1 fat. 

Spesialfrakter. 
Prisen er kr. 1,95 pluss 10 pst. oms.skatt. 

«Linub forhandler: 

H. SNAPRUD & co. - Kongsberg 
BILER - MASKINER - REDSKAPER 

Telefoner 248 - 885. 

Trygve Engen 

Je;: er in;:en lands"iker 
Krøniken om førkrtgstidens, krigstidens og etterkrigstidens 

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

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

bogen, men som vel var den 
mest overvej edel Tale som no
gensinde er holdt i Danmark: 
At Danmark kunde ikke paa
tage sig RoUen som Vagthund 
for Norden .. d. V. s. væbnet 
Motstand. mod tysk Indmarsj. 

kunde nu - d. 5. Juni - sen~ 

de ~. Munch til Berlin fOl" at 
forhandle med den tredie 
Part i Sagen - Tyskland. 

dansk Forsv:arspolitik over-e . land udmærket forstod Dan- Det var d. 9. April-Politiken 
pdoklameret 3 Aar før Besæt
teisen. Og hvorfor? F10r at 
alle, som vilde protestere, 
kunde gøre det i god Tid og 
vælte ham forinden! 

Hvad Munch og Neurath 
der forhandlede, faar vel fØrst 
næste Slægt at vide, men saa 
klart og konsekvent er Be
sætteIses-Politiken blevet til 
- set med vi gamles øjne. 

.hovedet ikke, drej et sig om 
andet end om denne «frede
lige» Indmarsj som den tyske 
Generalstab paa dansk Fore
spørgsel aabent hade stillet 
Os i Vente. Spørgsmaalet var: 
Naar den kom - skulde vi 
saa forsvare vår Neutralitet 
eller blot nøj es med at kon
statere . den? Hver gamut~l. 
'." .<>,'. .., . ' ...... t-~~. 

Rigsdagsmand kan bevidne 
forj er Unge, at vi altid endte 
med, at Vi maae nøjes med at 
konstatere den. 

Det var det, som Stauning 
gjorde den 9. April 1940. Det 
var faldet i hans Lod at gen
nemfØre det, der var blevet 
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Og nu fulgte Konsekven
serne. 

Med rivende Fart udviklede 

marks vanskelige Stilling -
baade paa Grund af vor Li
denhed og vor Beliggenhed -
at vi var henvist til en frede
lig Neutralitet - og at Eng
land hverken kund.e bebreide 
os noget - men heller ikke 

I garantere os noget. 

Men ingen protesterede - dieeuropæiske Begivenheder 
hverken K'Onge, Regering, sig, og i 1939 fik Stauning 

Baa traf Stauning sin Be
slu~g_Og holdt. j Lynd (7. 

" J ~ 

Rigsdag, Partibestyrelse, Pres· (som Partiførerl, BesØg af 
se '- Indland eller Udland. Louis von Kohl - en lærd og 

,'~ .• ~- •.•• ".:-oo.,.-~~~"':'::>~~~ 

Marts 37) sin berØmte Lund-
~e!l_~.Lt~~~~~ . .-,. _."_,~!l§~~q!~ltSkJ,'iQent af den 

:Dermed hade Stauning Steinckeske Vennekrets - se. 
Tale, som i Unge dengang 
troede var «en F'Orløbelse» 
(H. C. Hansen i Staunings-

faaet sin :Besættelsespolitik nere Medarbeider af Fædre
paa Forhaand godkendt baa- landet - med ForespØrgsel 
de a.f Danmark og England og fra Berlin, om S1;lJ.uning kun-

Tegn nye abonnenter! 
Det er din plikt å sørge for at du er a jour med kontin

genten, så avisen slipper porto-utlegg ved å måtte purre deg 
for de penger du skylder. Husk på at det du leser koster deg 
ingenting. Det er skrevet av-folk som arbeider gratis for også 
å skaffe deg oppreisning. Hva vi trenger penger til er papir, 
trykk og porto. Det må du kunne yte· Abonnementsantallet 
er også for lite. Skam for dem av justisofrene, som ikke en
gang gidder støtte avisen med de kroner det koster å holde 
den. Du som allerede har avisen, må la de andre se den, og 
gjøre dem interessert i å følge med på vår front. Det nytter 
ikke å si, at vi er ferdig med politikk. Det er du ikke, før 
dll hal' væl't med på å slette ditt navn i kl'iminalkal'toteket. 

Alt ligger nå godt tilrette for et avgjørende fremstøt. Retts
svikerne er på flukt fra sine gjerninger. Folket begynner å 
våkne.' Hvis vi bare går på, og sprer opplysning, vil vi se 
resultater. 

Vi fører ingen negativ kamp· Vi vil tvinge våre mot~tan
dere til å innromme, at vi ble titsatt for et politsk overgrep, 
og at domstolene ble misbrukt i dette øyemed. Bare opplys~ 
ning og en fast holdning fra vår side vil fremtvinge dette. 

Vi trenger noen få tusen nye abonnenter for å kunne 
gjøre avisen til en god lesning. Skaffe våre folk opplysninger, 
som det øvrige folk blir' nektet. Derved vil vi stå bedre rustet 
i de harde tider som nødvendigvis må komme eUer mange 
års galskap. 

Vi er sterke nok holder vi sammen - meget sterkere enn 
den flokk landsmenn som lot seg forføre til å hevne seg på 
oss, og la de skyldige slippe f;;ri. 

H. F. K. 

de tænke sig (i givet Tilfæl
de) at give det danske Social
demokrati «en .saadan Drej
ning, saa det eventuelt kun· 
de samarbejde med den tyske 
Nazisme». 

Og Stauning var fuldkom
kommen klar over Forespørg· 
selens Betydnig. Naar Ind_ 
marsjen kom, vilde et dansk
tysk Samarbejde blive en 
uundgaaelig Nødvendighed. Et 
Samarbejde mellem den mæg
tige tyske Nazisme og Fritz 
Clausens lille danske Outsider
parti Vilde forvandle Danmark 
til en Hvepserede, mens der
imod en FOl:liltaaelse mellem 
den tyske Nazisme' 'Og det 
Stauningske SIocialdemokrati 
vilde skabe Tillid i Danmark, 
vilde virke afdæmpendel paa 
Besættelsestidens Abn'Ormite
ter - og vilde - som H. P. 
Sørensen skrev det i sin Le
der i «S'Osialdemokraten» 1/1 
41) kunne «blive til Fordel 
for os» i Fremtiden -- altsaa 
i Tilfælde a.f tYSk Sejr. 

(Forts. neste nr.) 

Abonner på Folk og Land. 
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De hadde gløden -

nye krigs prosesser 

Et nytt FN· Niirnberg 
l Norge 

Sluttoppgjøret for krigen i 
Korea viser at den har kostet 
begge parters vebnede styr
ker sammenlagt 2,5 million 
menn. Hele Korea er i ruiner. 
Krigsutgiftene er enorme. Ba
re U.S.A. alene har måttet 
punge ut med 15 milliarder 
dollars. 

Krigen begynte med at 
nord-koreanerne falt inn i 
Sur-Korea. Det er altså nord
koreanerne som er angriper
ne, men de er blitt støttet mo
ralsk og materielt av både 
Rode-Kina og Sovjet. 

På Sør-Koreas side grep U. 
S.A. inn, tilslutt også F. N., 
inntil ialt 16 F.N.-stater kjem
pet aktivt på Koreas val
plasser. 

Hva er så resultatet? 

Ganske magert. 

F.N. dro i krig for å hevde 
det prinsip at agresjon ikke 
lønner seg og at en angriper 
må straffes. Men ennå fore
ligger det ikke noe om hvor 
den nye Niirnberger-domsto
len skal etableres. For det må 
jo opprettes en domstol hvor 
de skyldige kan bli rettferdig 
dømt og hengt, ikke sant? 
For skranken i Niirnberg sto 
tyske og østerrikske feltmar
sjaller, generaler, admiraler 
og lavere grader og ble dømt, 
og senere hengt, ved hjelp av 
spesial-bøddel fra U.S.A. Og 
de store alliertes små ven
ner løp hæsblæsende etter si
ne store fOI'billeder og dømte 
og skjøt tyske offiserer og sol
dater som bevislig bare had
de lystret ordre. -

I N iirnberg - og også 
Norge - huserte de rettfer
dige som aldri før. - De had
de gløden. Og den vil natur
ligvis ikke bli mindre når de 
nu trekker karer som Kim-Il
Sung og hans generaler for 
retten, tiltalt for overfall, 
mord og mishandlinger. 

H vis ingen andre gjør det, 
bør Norge ta initiativet til 
Niirnbergerprosess nr. 2. 

Enn om den ble holdt 

Oslo? 

Med generaladvokat Folle
stad som aktor? Han fikk 
som bekjent ikke dømt Hen
dulic til døden i Niirnberg, så 
han bør få en ch~nse med 
Kim-li-Sung. 

* * * 
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Norske selvbetraktninger 
foran valget 

Fra først av hette jeg Sosse. Av 
taktiske hensyn døptes jeg om. Nå 
heter jeg AP, - norske AP, for å 
kunne skjelnes ut fra andre AP-er 
og for å vise at jeg var blitt nasjo
nal. Min store sønn «Gubben» ut
trykte det helt korrekt: Når S ikke 
ser seg annen utvei, så blir han 
nasjonal. 

.Jeg er undfanget i velgjerning og 
født til rettferdighet. Men jeg kom 
dessverre litt skjevt til verden og 
ble etterhvert litt aven vanskap
ning. Mine skavanker blc hensyns
lost utnyttct av spckulanter og det 
gjorde meg sflVisst ikkc bedre. Jeg 
ble ond når jeg skulle være god, jeg 
bie misunnelig og hatefull, jeg løy, 
men det var i sannhetens tjeneste, 
jeg rev ned der jeg skulle bygge opp 
og jeg laget ufred for fredens skyld, 
Kort sagt: Jeg blc negativ. et vesen 
med mill us forau. Og skjebnen -
eller hva det nu kan være som spil
ler inn i tilværelsen - har tumlet 
rundt med meg så jeg er aldeles 
fortumlet, og ingen, ikke engang jcg 
selv, kan si hva jeg i dag egentlig 
er for noe. 

Jc har hatet staten og ville med 
utenomparlamentariske midler 
med vold og makt - slå den ihjel. 
Nå elsker jeg staten så jeg er halv
gal av kjærligheten. Jeg styrker sta
ten på alle kanter så den kan bli 
sterk og holde det arbeidende folk 
nede i skrekk for makten. Staten 
- hvem er staten i dag? Hehehe, 
bare gjett., Før hatet jeg politiet og 
kastet stein på det og slo ut et øye 
hist og herpå··det.'Nå kan jeg illdrl 
få politi nok. Før ville jeg rive ned 
kirkene og henge prestene. Og kir
ken og prestene hadde ikke noe i
mot meg for det. Nå ansetter jeg 
nye prester og hjelpeprester og løn
ner dcm kongelig. Kongelig - Huff! 
I{ongen ville jeg jage til Bloksberg 
så jeg selv kunne få ete opp lønnen 
hans. Nå er kongen min kjæreste 
velill, han vil det jeg vil, jeg har 
ham i lommen og han kaster glans 
over meg. Jeg er så å si blitt et 
kongelig AP. 

Men det som jeg hatet mest av 
alt var militæret. Jeg oppfordret 
ungdommen til å sabotere det, jeg 
forhånet det og nektet det midler. 
Jeg sa at vi skulle ikke forsvare oss. 
Det ville si at vi ikke skulle forsva
re oss mot våre venner når de ga 
oss en på trynet. Sånt noe må ikke 
forderve vennskapet. Men nå er jeg 
militarist. Jeg gir militæret milliar
der og jeg straffer ungdommen som 
jeg selv har provosert til militær
nektelse, når den nå ikke vil ta på 
~eg den cngelske jumbodrakten, _ 
og tjene Uncle Sam. 

Før ville jeg drepe kapitalistene 
og knuse kapitalen. Nå kryper jeg 
smilende for kapitalisten og gjør 
hva jeg kan for at kapitalen kan få 
utsugc det arbeidende folle 

Det arbeidende folk ja. En gang 
raste jeg mot toll og omsetningsav
gift - fattigmannsskatten, som jeg 
kaltc det. Nå grunner jeg dag og 
natt på hvordan jeg skal kunne for
flcre og forøke fattigmannsskattene. 

Før slo jeg min sterke arm i 
ring om Sovjet-Hussland. I dag _ 
nei, jeg tor ikke tcnke på dct. Mitt 
vennskap med salig Stalin har haU 
mange og store svingninger. Først 
var det rod glødende varmt. Men un
der Finulandskrijien den koUe vin-

teren falt det ned til minus 40 gr. 
Ved Sf. Hans 1941 var det aUer 
varmt og godt. I dag - hm. Ligger 
der kanskje en glo under asken. 
En gang banket jeg folk på Karl 
Johan når de i1,ke blottet hodene 
mens jeg skrålet Internasjonalen. I 
dag - Nei, nevn ikke kommunisme, 
for da blir jeg rød. I dag er det 
Ja vi elsker for alle pengene. For 
pengcnc, ja. 

Jeg har cn tryllestav. Folk tror 
at den er av gull. Men, hehehe, den 
er bare av nikkel' og nesten verdiløs. 
Med den jonglerer jeg for folkets 
øyne og hypnotiserer det si\. det ikke 
ser hva jeg i virkeligheten gjør med 
det. Det er svært intercssant. 

Jeg har makt, je3' er mektig, jeg 
har en tykk sedJelbok, jeg er lan
dets «upper len». Priviligert adels
mann! Men m"n- jeg ser meg i spei
let ser jeg et proletarfjes. Der skal 
generasjoner til for å skape en 
adelsmann. Men der skal ingen tid 
til for at adelsmannen er degenerert. 
Men når jeg sdv ikke kan bli adels
mann så skal adelsmennenc dc~enc
reres og bli som jeg. Nei, ikke med 
hensyn til makt og mammon. 

Mammon og makt. - Er jeg på 
toppen? Eller kommer jeg dit først 
i morgen. Men når man er på top
pen så bærer det ne(!over igjen. 
Huff, huff! Jeg gruer for fremtiden. 

Mitt hemmelige og høyeste ønske 
er å bli adelsmann. Men jeg kjen
ncr mine forutsetninger og min be
grensning, proletaren er så sterk 
i meg og dens negative fortegn er 
l'!Utslette1ig.mrfdr'··i>f«~tf'·nnf·'if~· 
medfølelse og omsorg for det dege
nererte, det åndelige og det legem
lige, og jeg hjelper det fram på be
kostnin av det sunne og positive. 
Jeg er stolt av meg selv for det og 
allverden roser meg. 

Men ennå finnes der mennesker 
som sier meget stygt om meg. Onde 
tunger som ikke kan holde seg iro 
sier at jeg har begått stygge ting, 
jeg vet ikkc om det var så stygt S011l 

mord, men stygt var det. Men er 
det noe sant i det så må jeg .ha be
gått det i fylla, og da er det tilgi
velig. 

En gang hadde jeg en fane. På 
den sto: Frihet, likhet og broder
skap. Det betyr nå: Frihet for mcg 
til å gjøre hva jeg lyster. Alle de 
andre skal være like og ingen lik 
meg. Broderskap holder jeg med 
dem som jeg kan ha nytte av. Del
te med dobbelt bunn er piskedød en 
god oppfinnelse. 

Min livsvei er som en korketrek
ker. Mine meninger er en gåte, mi
ne ord betyr det motsatte av hva de 
sier, mitt indre er som en maur
tue og det jeg st:lr på henger i løsc 
luften. Jeg innser at jeg er et under
lig vesen. Er jeg en sommerfugl som 
er gått tilbake til larvestadiet og 
bare eter opp? Er jeg russ, britte 
eller yankee? Demokrat eller dikta
tor? Jeg forstår ikke meg selv. Og 
når jeg tenkcr på hva jeg egentlig 
kan være fo:r noe, så gi'!r det rundt 
for meg. Det går rundt! IIjææælp! 

Har du husket 

bladpengene t 

• 

Artiklene om 

Skanckesaken 
I Skanekeartikkelen i nr. 

25, 1953 i Folk og Land ret
tes følgende i teksten på siste 
side, nederst spalte 1. Det 
står: Under avhøret vedr. 
post 10. spurte han om 
Skancke hadde sendt forbud 
til prestene den 13. oktober 
1941 mot å minnes ofrene for 
unntakstilstanden Oslo 
(henrettelsen av Hansteen og 
Wickstrøm) . 

Skancke svarte: «Hadde jeg 
gjort dette, meltte jefj nok ha 
erkjendt meg skUldig». Lag
mannen: «Er det ikke blitt 
gjort?» - Skancke: «,lo». -
Lagmannen: «Hvem har gjort 
det.)} Skancke: « il e r g
grav.» 

Det skal stå 13. september 
1941, istedenfor 13. oktober. 

På siste side, midt på tred
je spalte står: Det viste seg 
at endel prester hadde vært 
perfide nok til å kunngjøre 
fra prekestolen at det var 
kommet forbud mot å omtale 
henrettelsen av IL og W. -
Men de opplyste ikke hvem 
som hadde sendt forbudet. 
Dermed trodde menighetene 
at det stammet fra Skancke. 

J;>$c'~IJ~~e".a!J3(lTggrav så 
sent som 13. oktober 1941 
gikk tyskernes ærender, -

Det skal stå 13. september 
1941. 

Rettelser i nr. 26, 1953: 
I sitatet av prof. Dr. jur. 

Jon Skeies uttalelse om okku
pasjons tjenestemannen er 
kjernesetningen falt ut. Det 
står på side 6, øverst i spalte 
3: Men det kan hende at en 
av landets egne borgere påtar 
seg den i regelen utakknem
lige oppgave å fortsette tjene
sten. Så kommer den linje 
som er falt ut: Han kan ikke 
bare av den grunn dømmes 
for landssvik. Han må døm
mes etter sine handlinger. Det 
kan vise seg at han har gjort 
sitt folk en velgjerning. 
(Landssvik, s. 41, 3. opplag), 

På side 8, midt i 1. spalte, 
i sitatet fra det stenografiske 
referat av lektor Wilhelmsens 
forsvarer, h.r.adv. Gunnar 
Eriksens bekjente foredrag 
under prosedyren i Oslo by
rett 7. november 1947 står: 

I dag vet vi at den handle
måte vVilhelmsen valgte, 
sannsynligvis var den riktige. 
Ved de opplysninger som er 
framkommet gjennom rektor 
Lødrøps og Dr. IIuhnhausers 
vitneprov, mener jeg det må 
være godtgjort at den aksjon 
som ble iverksatt med foran
ledning i loven om Lærersam-

bandet og loven om Ungdoms
tjeneste, var bygget på en feil 
oppfatning av denne lovs for
mål, og det var forbundet 
med -- og ville også uvegerlig 
ha medført de alvorligste kon
sekvenser for lærel'ne og de 
andre, om ikke de sindige 
som her er nevnt, hadde tatt 
affære. - Sitatet er feilaktig 
stoppet midt i en setning som 
lyder videre: og søkt å avver
ge følgene av aksjonen da den 
først var satt i verk. -

(Se det viktige kildeskrift: 
Rektor Hans Lodrllp: Lærer
aksjonens sanne bakgrunn, s. 
88, 89 og 104.) 

Folkemord 
Forts, fra side 1. 
levevilkår som tar sikte på el 
bevirke dens fysiske ødeleg
gelse. Forsok pel of! medvirk
ninfj til folkemord er straff
bare' Det samme gjelder sam
mensvergelse om å begå folke
mord og direkte og offentlig 
oppfordring til å begå folke
mord. Det fritar ikke for 
straff om man begdr folke
mord under utøvelsen av sin 
funksjon som konstitusjonelt 
ansvarlig statsoverhode eller 
offentlig tjenestemann. 

De stater som er med i 
konvensjonen forplikter seg 
til å sørge for å vedta de nød
vendige lovbestemmelser slik 
at konvensjonens bestemmel
ser kan settes i verk, og til å 
fastsette effektive straffer for 
personer som er skyldig i fol
kemord. Den som anklages 
for folkemord, skal dømmes 
av de kompetente domstoler 
i den stat på hvis territorium 
handlingen ble begått eller av 
en slik internasjonal straffe
domstol «som måtte ha juris
diksjon når det gjelder de 
kontraherende parter som 
måtte ha godtatt denne dom
stols jurisdiksjon». 

* 
Hvilken internasjonal straf

fedomstol har rett til å døm
me i slike norske saker? 

Kompetente domstoler fin
nes ikke i Norge for de saker 
vi tenker på. 
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