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FOLKOGLAND 
la , 

Karl Seeland: 

Hallesby 
Hva med religionens stilling 

Det er mange som føler seg 
desoTientert overfor de man
ge uvante melding,er fra Sov.:. 
jetsamveldet etter at taktik
ken ble omlagtJet.ter Stalins 
dØd. Ikke minst gj elder det 
påstanden om at der nå her
sker religionsfrihet i den sta
ten, der. 'en av de grunnleg
gende prinsipper har funnet 
sitt uttrykk i slagordet: reli-

gion er opium for folket og 
må utryddes som sk.adelig. 

og hans venner Der skj er nOlk merkelige ting 
i Sovjetsamveldet. Dog ikke 
slik som mange Ønske-tenke
re er begynt å tro, at der har 
funnet sted noen «mentali
tetsforandring» hos mak t
h a v er n e. Hva det angår, 
står man, som tidligere, over
for taktiske «ret,retter» og 

Hallesbyer på nytt plasert 

i sin «pavestol» som formann 
i Indremisjontm av et enstem
mig styre, og vi må derfor 
kunne gå ut fra at det er gitt 
ham syndsforlatelse og opp
hevet karantenen for hans 
vedkommende. 

«Profeten:., hovedkasserer 
Rolf Jacobsen, Bergen, 'har 
,da vist seg åvæ:r:e en sann 
'spåmann i sin artikkel av :1.8. 
11. 1953, inntatt i Morgenbla
(let 21. 11. 1953, sålydende: 

Mannen Ole.HaDesby. 

«Norges mest høyreiste 
kristne fØrer og sam.n.hets-for
fekter i dette århundre forsø
kes i dag svertet og knekket 
forc~1~. likt 'feil 1 tiaM 
selvangiV1else Ønskes gjort til 
en synd. 

Professor Hallesby beskyl
des foT bevisst, ussel fusk for 
å spare noen fattige kroner i 
skatt - mens han) samtidig 
gir bort titusener! Men kan 
et normalt tenkende menne
ske med litt logisk sans få de 
to ting til å rime: at en mann 
som hele sitt liv har levet og 
lidt for sannhet og rett, vil 
risikel"e sitt gode navn og 
rykte og sitt mektige livsverk 
for en bagatell av et beløp -
i dette tilfelle - og samtidig 
forær,e bort tusener på tuse
ner? 

Bare bJiIldt hat og oppladet 
nedrig lv)vnbegjær kan for
klare fenomenet. Og prof~sso
rens åpn.e og uforbeholdne 
f'rkje,n.nelse -den mandig-. 
ste og rakeste jeg har sett -
av de!' hegåtte feil, burde væ
re drepende på ethvert ska
defro ønske om videre fO:"y'· 
steise med mannen og det 
han står for. 

Fo! han står fremdeles!·
Kom ikke å påstå noe annet! 
Han eier fremdeles aUe for
fornuftig te~n.kende menne
skers aktelse og t i Il i t som 
a Id l' i fØr! En manns erldæ
ring om å ha handlet i god 
tro, sk~l ikke betviles, selvom 

han senere kan overbevises 
om å ha begått e,n.feil. Hans 
fienders inne,tte jjorsøk
GUD forbarme seg over dem 
- på å forvr:enge _ forholdet i 
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for landet. Innsatsen. på Walchel'en var betydelig og krevet sitt. Etter 9 dagers 
kamper var der 4 dØde og 36 sårede av de 82 mann. 

De f'ortjener den oppmerksomhet d.e har fått, disse guttene. Presse, familie 

t =~io~=:::':::=:=:= f 
~ og den militære hon:llØren, - lan~ langt østover. $ 
$ I Krasnoje Sielo ved Leningrad lå det 158 nnrske soldatgraver. De lå vakkert ~ 

~ under noen bjerketrær og velstelte var de. Unge gutter de fleste som lå der, $ 
~ og lrivillig ofret de livet for en sak de trodde fast var Norges sak. $ 
? På 2 små skogåser inne i Karelen dØde 125 pordmenn i lØpet av 2 dager. $ 
~ Vi fikk dem ikke engang begravet, for det var ikke v i som beholdt valplassen. ~ 
~ De ble kastet i massegraver og nu har myrgress og blåbærlYll.g slettet ut alle ~ 
$ ~ $ 
~$ 'Ved Narva, vel Malgobek,. ved l\lius og i brohodet ved Kamenka, - mange i 
~ steder inne i den russiske steppen ligger norske soldater begravet - nesten ett 

tusen i alt. 
~ Norge har avskrevet disse sønnene. ~. 

~~ De har ikke fått noen bauta, ingen minnebok og langt fra noen offentlig ~ 
~ omtale. De skal glemmes og ties ut av historien. Og vi, som sto sammen med ~ 
$ dem, må minnes våre falne kamerater i dØlgsmål for ikke å forarge. ~ 

$ De var jo vilI-Iedte disse guttene. ~ . 
~ Kanskje. ~ 

~ Forredere ? . ~ 
$ En uvanlig sort fOl'redere, som frivillig drar ut og ofrer livet, vel det dyreste $ 
~ et ungt menneske har, for en ide bare. ~ 

~ ViIl-ledte eUer ikke viU-ledte, forredere eller ikke forredere, - disse guttene $ 
~ hadde i seg noen av vårt folks mest verdifulle egensl.aper. Norge behØver vel ~ 
$ iIike å skamme seg over disse sØnnene, fordi de i e\11. vanskelig tid gikk sine ~ 
$ egne veier. Har de handlet galt, bar de sonet for det med sitt liv. Og de var like ~ 
$ sikre på å tjene· sitt land som de falne fra Wlalcheren og enhver annen. nord- $ 
~ mann som satte livet inn på den annen side. ~ 
$ Det' er det t e som bør telle. Det er dette som bØr være a vgj Ørende, når $ 
$ disse dØde skal vurderes 10 år e.tter. ~ 
~ Det politisk hensiktsmessige kan ,:n.u iklæ lenger være bestemmende for ~ 
~ et folks holdning til en såvidt stor gruppe av sine sønner. ~ 
~ Ren luft blir det ikke rundt minnedagene for Norges falne rør der finnes ? 

~ en plass for a Il e som dengang viHig satte livet inn. .~. 
?, l 
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i Sovjet' idag? . 
manØvrer, fremtvunget av 
den' Øyeblikkelige situaSjon, 
slik som fØr. p~ denne bak
grunnen må ogSå sees det for 
en tid siden utstedte «forbud 
mot religions-foTfØlgelser». 

I denne forbindelse hadde 
Newsweek 18. oktober en be
meTkelsesverdig orLentering 
om problemet. Hv;orvidt den 
svarer nøyaktig til de faktiske 
forhold er ikke mulig å vite 
foren tilfeldig leser, men det
te magasin pleier å være me
get nøyaktig t sine reporta
sj er og har imponerende go
de kilder. Vi vil derfor gi et 
resyme av nevnte artikkel. 
som bar titelen! «The ChIi
stian in the Soviet Union: A 
rising Faith under Cremlill 
Fire». Den begynner medl et 
sitat fra Matte'Us 10. 28: 

«Frykt ikke dem som dre
per legemet, men ikke er i 

st&na. til å. drepe sjelen.» 
Avisen hemer at Russland, 

etter 37 års ateisk herredØm
me, igjen er blitt moderlan
det for en av kristenhetens 
største kirker. Etter den an
nen verdenskrig har kirken 
Økt i styrke og vekst. Den 
vokser med en «passiv ved
holdenhet som en dyp elv i 

flom». Dette har virket alar
merende på de kommunisti
ske ledere i Kreml. «Kirkens 
vekster blitt Malenkovs store 
hodepine». Og for mossene et 
nytt håp for friheten. 

Religionens 
gj enoppstående 

vO'ldsomm~ 

det ateisti-
ske velde bekrefter indirekte 
av bolsj.evikene selv, etter at 
de i 1943, av hensyn til sine! 
nye allierte, og verdensopini
onen, offisielt fant det nød
lV1endig å tolerere religionen 
og tillate a,t mange kirker ble 
åpnet igj en. Det voldsomme 
anti-religiØse propaganda
apparat som nylig er satt i 
sving, viser at lederne er klar 
over dette fat:ale misgr:ep. I 
de siste tre måneder har pro
pagandaen fra Moskva-kring-. 
kåsteren ned til de minste lo
kalaviser vært fylt aven 
strøm av skjellsord og latter
liggjØrelse av aUe religioners 

. «overtro» - den mest giftige 
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Mistillit, 'sforslaget· m'ot' ~~~~i~~~trå~~~~::':~~~.' 
med den holdning de viste ved 
innbydelsen av offisenere. -

SV' err'e Hartmann Hartmann minnet om at ut-
talelsene var falt fØr han ble 

ble nedstemt 
Studentersamfunnets mØ

telokale i Dovrehallen var 
ov€rfylt forrige lØrdag da, den 
nyvalgte formann Sverre 
Hartmann åpnet møtet. Der 
forelå et mistillitsforslag og 
to inteirpellasjoner, den ene 
om Hartmanns uttalelser om 
forskningsmulighetene i Nor
ge, den andre om hans hen
visning til myndighetenes in
Vitasjon av hØyere tyske of
fiserer i 1947. Saken var om
fattet med en slik interesse 
a t den måtte skyves langt 
frem på dagsordenen, og det 
tillyste foredrag av lektor 
Trygve Bull om Mht Dag-be
vegelsen ble utsatt. Resulta
tet av den skriftlige votering , 
over mistillitsforslaget forelå 
først kl. 0.30. Av 268 avgitte 
stemmer var 178 mot mis
tillitsforslaget og 83 for, mens 
5 sedler var blanke. Sverre 
Hartmann hadde seiret stort. 

DEBATTEN 
Under debatten var stem

ningen f1.ere 'ganger nær ko
kepunktet, det ble pepet og 
ropt fy. En av formannskan
didatene fra generalforsam
lingen, Tor Erling Staff, had
de et friskt innlegg, hvor llan 
bl. a. skrellet bort ane bihen
syn som kunne forkludre av
stemningsresultatet. Diver
gerende syn på minister 
iBra,Uiers virksomhet i Norge 
b.rftgte ofte debatten på siden 
av det saken egentlig gjaldt, 
og' summen av ankene mot 
Hartmann ga til slutt det 
inntrykk en debattant for-

'.rp.ulerte) slik: f- Det virker 
som det e!r Curt Bråuers 
handlinger som skal felle 
Hartmann! For Øvrig ble Pål 
Haugens påstander om Bråu
ers virksomhet før 9. april 
1940 tilbakevist av dr. philos. 
N i l sØr v i k ved krigshisto
risk avdeil.ing. Magister Jan 
W1yIler karakteriserte aksjo
nen mot Hartmann om pres
sens reaksjO'll som en «avled
ningsmanøver», og direktør 
Fr. Lange:..Nielsen fant det 
grotesk at man viile styrte 
formannen på Bråuer-saken, 
all den stund Norge samar:' 
heider med tyskerne gj ennom 
NATO. 

INTERPELLASJONEN 
Interpellasjonen om Hart

manns uttalelser om forsk
ningen i Norge var kommet 
i seneste laget. Hartmann og 
styret ønsket å behandle den 
på et eget 1DIØte. Derimot ble 
interpellasjonen fra cand. 
mag. John Grieg tatt opp. -
Grieg kunne ikke foren.e ut
talelsene fra Hartmann om 
invitasjonen av general von 
Lossberg, general An.dreas 
Nilsen og generaladmiral v. 
Ciliax i 1947 med de uttalel
ser ~rsvarsmyndighetene 

hadde gitt pressen etter of
fentliggjørelsen. Ville Hart
mann dokumentere si.u på
stand om at offiserene var 
innbudt for å bistå ved gjen
oppbyggingecn av det norske 
forsvaret? 

Hartmann fremholdt straks 
at hans uttalelser hadde fått 
en forfeilet form i pressen. -
Ordrett hadde han sagt: «FlOT 
oppbyggingen av forsvaret 
har det utvilsomt vært hen
siktsmessig å konsultere sin 
tidligere motstander, men for 
å kunne nærme seg den hi
storiske sannhet, er det nå
deløst nØdvendig å høre den 
annen part.» Til pressen had
de statssekretær Boyesen sagt 
at tyskerne var kalt hit for 
å gi forskj ellige opplysninger 
om tyske militære foranstalt_ 
ninger. Selv om disse kanskje 
kunne være til praktisk nytte, 
var ikke dette det samme som 
å være med på oppbyggin
gen av det norske forsvaret. 
General Ole Berg hadde sagt 
at oppgaven var å få tysker
nes motivering for hvorledes 
de hadde innrettet sine mili
tære posteringer i Norge. 

Etters'Om det norske forsvar 
er innrettet til forsvar, kan 
det vanske~ig sies tydeiiger~ 
at man sØkte tysk bistand' til 
å styrke forsvaret. For et for
svar består ikke bare av fest
ningsverker, men like meget 
å tilpasse de bestående mili
tære innretninger til taktiske 
og strategiskje planer. Er det 
noen militære i salen som 
kan forklare forskjellen på 
min uttalelse og general 
Bergs - i realiteten? spurte 
Hartmann. 

:S'jef,en for det militære et
terretningsvesen, oberst Vil
helm Ev,ang, hadde forklart 
at man bl. a. ville, ha opp
lysninger om den siste fase av 
krigen, særlig om tilbake
trekningen fra Nord-Norge. 
Tilbaketrekningen foregikk 
etter oktober 1944, og på det 
tidspunkt kunne Lossberg og 
Nilsen vanskelig stå til tj ene
ste med opplysninger, fordi 
de forlengst hadde forlatt 
Norge, presiserte Hartmann. 
Han dokumenterte dette ved 
å. henvise til dommen over 
von F'alkenhorst 'Og med sva
ret på telegrafisk henvendel
se til siste sjef for tyske fly
stridskrefter i Norge, gene
ralløytnant El. A. Roth. Hart
mann leste OPP' svaret, hvor 
det heter at general Nilsen 
ble forflyttet til Danmark 
1943-44 og blei etterfulgt av 
Kus,serow. Hartmann undel'" 
streket at fra hans side var 
ikke eksemplet med de tre ty
ske offiserer ment som kri
tikk over at man ville inn
hente saklige opplysninger 
til forsvaret, men trukket 
frem fordi myndighetene i 

• 

formann og at han nå var 
nØdtvunget til å ta dem opp. 

l\-fISTILLl'I1SFORSLAGET 
Pål Haugens innlegg om 

mistillitsforslaget mot Hart
mann inneholdt mye om 
hans tidlig,ere kritikk fra ta
lerstolen i denne sak. Elt nytt 
moment var det trykte doku
ment som forteller om en te
lefonsamtale meUom Bråuer 
og Berlin, som Hougen men
te Hartmann hadde fortiet. 
:Houg,en hevdet at Bråuer var 
underrettet om det som fore
sto i Norge, og at hans' an
strengelser for å fj erne Quis
ling ikke var i Norges inter
esse, men fordi Quisling i sin 
stilling styrket motståndsvil
jen i Norge. AdministraSjons
rådet fikk han i stand for å 
oppnå «danske tilstander» i 
Norge, og når han ble kalt til 
Berlin, var det fordi han ikke 
maktet å gj ennomfØr,e den 
tyske politikk her. HORgen 
fant det fatalt taktlØst av 
Hartmann å foreslå Bråuer 
som foredragsholder i Stu
deitersamfunnet. Hartmann 
hadde ikke forstått hvordan 
han ved sin holdning kren
ket de følelser man har un
der vesten fra krigstiden med 
alle dens lidelser og heroisme. 
Hougen var også !fortørnet 
over Hartmanns resolusj ons
forslag;,hyormantok'avS-tand" 
fra utenriksdepartementets 
reaksjon. Hougen antydet 
sin frykt for at det pla:1lagte 
8. mai-mØte kunne få en form 
som andre ville kvie seg for. 
Han understreket at det her 
,gjaldt Hartmanns handlin
ger, at han hadde satt alt inn 
på å aVp'olitiser saken, og at 
han ikke hadde ønsket å slå 
pOlitisk,mynt på den. 

KUPP-PLANER? 
Jan Sy se meddelte! imid

lertid at Pål Hougen hadde 
oppSØkt formannen i Unge 
HØire for å få ham til å gj ø
re sin innflytelse gj eldende 
merfor konservativ student
gruppe, mens han på sin si
de skulle bidra til at en kon
servativ kandidat fikk for
mannsstillingen etter Hart
mann! Hougen innrømmet at 
han hadde snakket med for
mannen i Unge HØrire, men 
hevdet at han ikke hadde 
Ønsket å utnytte situasjonen 
på noen måte. 

MANGE TYSKE OFFISERER 
TIL NORGE 

Blant de mange debattanter 
var oberst Evang, som bl. a. 
sa at det var avhørt 15~ 
200 tyske offiserer, hvorav ca. 
20 hadde vært i Norge en el
ler flere ganger. Han mente 
Hartmann hadde utlagt sa
ken fOT snevert. H. Chr. Adri
ansen fant ikke Pål Hougens 
redegj øreise fyllestgj Ørende. 
Han sa at UD ved å sette en 
fot imellom i spØrsmålet om 
Brauers besøk h8.dde Wndret 

Stenguns 

dekreter 
«Han (dy.s. L'Abe6-Lund) må 

bare forsøke å glemme at han 
som embetsmann ble oppdratt i 
en ulvetid da en etterforsket med 
stenguns og da dekreter var en 
naturlig omgangsform». Dette er 
ikke en kraftsats fra «8 Mai» for 
llioen år siden, men slutten på le
deren for 12. januar i år i Dag
bladet. 

Dagbladet mener at L-A-L som 
kriminalsjef i Os~o er kommet yt

ringsfriheten for nær. For dags
pressen vil ytringsfriheten si 
avisenes absolutte rett til å 
stikke sin nysgjerrige snabel i 
alt, skrive om det og tJEne pen
ger på det. L-A-L ville forhånd se 
en film om en ildspåsetter, altså 
ville han øve filmsensur. Han 
har gitt pressen vink om hva den 
bØr skrive og hva en ikke bØr 
skrive om visse kriminalsaker, alt
så pressesensur - knebling av 
det frie ord. 

Men jeg kan lett beherske mi
ne fø,lelser i denne strid, L-A-L 
og Dagbladet er to tyver på det 
samme markde. I ulvetiden da 
han etterforsket med sten-guns, 
skrev Dagbladet med stenguns, 
da han dekreterte, parerte bladet 
og omsatte dekretene i en flom 
av skjellsord mot lOSS. 

Men ordene er sagt: Det var 
en ulvetid, det ble etterforsket 
med sten-guns og pressen skrev 
etter politidekreter uten å muk
ke, uten skamme seg. Og vanen 
er vonci å vende, både vanen å 
dekt:~tere og vaI).$n å bØye seg 
for dekreter. 

A. D. 

~~ 

Hartmann i å vise samfunnet 
at han ikke på liv og dØd vil
le ha den tyske minister hit. 
Direktør Lange-Nielsen men
te man ikke måtte kaste 
Hartmann fØr han hadde 
stått til rette for uttalelsene 
om forskningen, - hvis disse 
kunne gi grunn til det. Tor 
E. Staff etterlyste grunnlaget 
for mistillitsforslaget, og fant 
det absurd å styrte Hartmann 
fordi han hadde uttalt seg 
om militærbesøket. Hadde 
disse uttalelsene kommet fra 
en student-formann, ville 
pressen nepp.e 'l.'eagert. Her 
gjaldt det ikke om man likte 
Hartmann eller ikke, og å 
stemme mot forslaget fra 
:Hougen betyd ikke at man 
gikk gro for det Hartmann 
måtte foreta seg i fremtiden. 
Cand. jur. B. BjØrnseth fant 
det usmakelig å utnytte Hart
manns uttalelser fra et møte, 
l1vor man snakket frRj leve
ren. 

Dr. Nils ø r v i k f~t Hou
gens fremstilling av Briiuers 
virksomhet fØr 9. april heIt 
misvisende. Brauer hadde 
handlet i forståelse med Halv
dan Kohts utenrikspolitikk, 
som gikk ut på at Niorge ikke 
fryktet noen nØytralitetskren
kelse fra engelsk side og at 
Norge ville vern.e sin nøytra
litet. Brauer visste ikke noe 
om overfallet på Norge fØr da- ' 
gen forut, sa dr. ørvik. 

Der ble gj ort flert fot1I(ØI: 

, " 

deCastries 

skal granskes 
Vi har i Folk og Land tidli

gere skre'vet om «helten fra 
Dien Bien Phu» og lært ham 
å kj enne som en hensynsløs 
krigsforbl·ytcr. I all den be
geistrede propagandaomtale 
av ham var vel Folk og Land 
den fØrste avis som trakk 
fram hans lite glorverdige 
fortid. Senere fulgte det tys
ke ukeblad «Stern» og Deut
sche Soldatenzeitung. 

Det sel' nå ut til å bekrefte 
seg belt ut at de Castries in
gen helt er, bare en ynkelig 
liten opportunist. 

Det er nedsatt en undersø
kelseskommisj on for a. gran
ske de Castries adferd under 
sluttkampene i lndo-China, 
og det er meget alvorlige be
skyldninger som er reist mot 
ham, bl. a. at han fullstendig 
neglisj erte alt arbeide for å 
forberede forsvaret av fest
ningen, han har unnlatt å be
feste hØydene rundt for
svarsverkene og dermed pris
gitt festningen til fiendens 
artilleri. Videre hevdes det at 
han da festningen var om
ringet og det manglet am
munisjon, mat og fOl'bin
dingssq,ket, tenkte mer p·å sIn 
egen bekvemmelighet og vef
være enn påå skaffe de 
manglende sakene, idet h~lTl 

opptOk kostbar plass i flyene 
for å få personlige forsynin
ger av vin og konjakk. 

Det er bare synd at gransk
ningen ikke også omfatter 
hans synderegister på slutf.en 
av ,verdenskrigen, dfli han 
bombarderte og terroriserte 
befolkninrren i den lille tysKe 
byen Freudenstadt, og etter å 
ha inntatt byen lot sine sol
dater plyndre den overleven
de befolkningen. 
~~~~,,~~~~~~,,~ 

på å uteske hva Hartmann 
hadde siktet til med ufrie 
forskningsmuligheter i Norge. 
OgSå her sa Hartmann at 

! hans uttalelSer var forvrengt. 
Stud. mag. art. Lars Roald 
Langslet hadde fo'respurt pro.. 
f.essor Arne Næss, som over
var møtet hvor uttalelsen 
falt. Professor Næss bekref
tet at han husket hva Hart
mann sa, og at han ikke fant 
dette i samsvar med pressens 
omtale. Han ville overveie å 
bruke eksemplet i sin nye 
oppga,vesamling! • 

Lektor Bull berømmet stu
dentersamfunnet for en mer' 
saklig atmosfære enn i gam
le dager. Han var stolt over 
å vælJ.'e medlem av et samfunn 
som ikke lot seg terrorisere 
av presseopinionen, som møt
ie uten forutfattede menin
l'Øl' og gikk sine egne veier • 
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Hva stil{lier baliom 'lio-elisi

stens en' og sovjets nye ansilit ? 
skrift Newsweeks faste med
arbeidera er den russiske 
en tidligerE! obersVØytnant i 
den røde armes flyvåpen. I 
et av bladets siste numre skri
ver han en artikkel om bak
grunnen for Savj ets «new 
look». FØrst siteres en av de 
siste uttalelser av den nett
opp avdøde sovjet-stØrrelse!, 
Visjinsky til en av de vestlige 
delegater i FN. 

«De ønsker å vite hvorfor 
vi har forandret oss? Husk 
datoen 5. mars .1953, Stalins 
dØdsdag. Det skulle forklare 
alt.» 

Volkov tyder dette appokry
fiske svar slik: at den hen
synslØse - maktpolitikks æra 
sluttet med Stalin, at Malen
kov-regimet skulle være min
dre interessert i en øyeblikke
lig verdensrevolusjon enn 
med å konsoliderE! sin malh 
og den indre sikkerhet. Men 
fremfor alt, hva Visjinski 
mente, men ikke sa, var at 
russisk politikk nå er basert 
på frykt. 

Det de frykter mest er de 
Øk~lJ.de vanskeligheter innen-

lands, kanskje til og med in
dre opplØsning a v unionen. 
En av Øst-Eluropas toppkom
munistE!r, som nylig vendte' 
tilbake fra et besøk i Moskva, 
har privat fortalt en venn at 
de økonomiske forhold i Sov
jetunionen er så dårlige og 
moralen så vaklende, at regi
met vil gjøre nesten hva som 
hel1st for å unngå en uten
rikspolitisk krise, inntil stil
lingen er bedre konsolidert. ~ 

Hvorfor er denne sprekk i 
monolitten blitt så tydelig et
ter Stalins dØd? spØr Volkov. 
Og svarer selv: at Stalin holdt 
sovjetfolkene i et 'jerngrep, et 
grep som hans etterfØlgere, 
som optrer som en komite, 
ikke makter. 

Derfor tvinges Ma,lep.kov & 

Co. til å bedre levevilkårene, 
men uheldigvis for Kreml
herskerne så kcommer dette 
samtidig med en krise i land
bruket. Sovj etunionen har 
selv kommet til å avsløre at 
kornproduksjonen i 1954 
praktisk talt ikke er hØyere 
enn i 1953, trass i at 15 mil
lioner acres (1 acre vel fire 

*** 

VERDEN, RUNDT 
norske mål) 'mere ble tilsådd .. 

Den annen årsak til regi
me/ts frykt er TYSKLAND. -
Kreml vet 'a,t der vanligvis 
måtte fire russiske divisj oner 
til for .~ slå en tysk diVisjon 
i den siste krigen. Det er ikke 
12 divisjoner de er redde for, 
men at det kan bU 25 eller 
50, og at Tyskland da vil fØ
le seg sterkt nok til å kreve 
gjenforening med Øst-Tysk
land. Derfor bruke'f Kreml 
alle diplomatiske midler fOf 
å hindre tysk gj enopprust
ning. 

Stalins voldsomme. språk 
virket mot sin hensikt. Ma
lenkov prØver seg med smi
ger og lokketoner. 

Den tredje frykt er CHINA, 
at Mao kan komme til å fØre 
China ut i krig og trekke 
Sovj etunionen mE!d seg i det 
fj erne østen. Det er ikke me
get som siver ut om forhol-

" 
det mellom Malenkov og Mao, 
sier Volkov, men det lille man 
vet tyder på alvorlig engstel
se for kinesisk hensynsløshet. 

* 
Hva den meget omskrevne 

«ko-eksistens» angår mener 
Volkovat Vesten kunne trek
ke visse fordeler av dette, så
fremst den kunne etableres 

Hvem senket 
Blucher? 

Spørsmål i F & L nr . .1-57 

E. A. steens bok er korrekt 
spØrsmålet; «Hvem senket 

«Blticher».» 

Det var kommandanten som 
ledet forsvaret ved DrØbak
sund. 

Såvel festningE!ns artilleri 
som torpedo'btaltteriet stod 

på Vestens egne betingelser. 
Men hittil er dør ikke gjort 
noen faktiske innrØmmelser 
fra Moskvas side, bortsett fra 
visse smarte arrangementer 
(winldow-dressingt)I - som 
skal vise Sovj ets vennskape
lige hensikter, uten reelle 
innrømmelser. Men det går 
ikke med bare pene talemå
ter om ko-eksistens, tiden 
skulle være inne til å presse 
Sovjetlederne til å vise i 
noe med sine talemåter. I 
denne forbindelse skullE! Ve
sten ogSå utnytte det ømfint
lige forhold mellom Moskva 
og Peking. Om det kunne 
sprenges, ville heie maktkon
stellasj onen i verden kunne 
forandres til det bedre. 

selvsagt under kommandan
tens kommando. Iugen a,v: 
festningens personell fior Øv
rig kan påberope seg æren a,v 
å ..... ha senket fartØyet. Etter å 
væ're truffe~ av de to skudd 
manøvrerte «Bliicher» frem
deles i det trange farvann, og 
det er ikke usannsynlig det 
ville ha klart å komme seg til 
Oslo, men da fartØyet passer
te torpedobatteriets skudd
felt, ble det truffet av to tor
pedoer, som begge eksploder
te, og dermed var .skipets 
skipets skjebne avgjort. 

Undertegnede offiser deltok 
i forsvaret og vaæ øyenvitne. 

Olaf Hansen.' 

Meninger må man angripe med 
de våpen som passer. Man avfy
rer ikke geværskudd mot ideer. 

Rivarol. 

Urettferdig kritikk er den av
gift en mann må betale til offent
ligheten for å være fremragende. 

Jonathan søt. 

Ingen virkelig vismann har no
ensinne ønsket å være yngre. 

Jonathan Swift. 

VI ISELGER 
årgang 1954 uinnb. kr. 16.,
så langt det rekker. 

Folk og Land. 

I lange tider er vi blitt belært om 
at tyske divisjoner er nØdvendige for 
at verden skalbestå. Men samtidig vet 
vi at det nå ombeilede Tyskland' for 
ikke så mange år siden ble bombet i 
grus av alle disse mektige som nå 
ligger på kne og beæ om dets gunst. 
Dengang var Tyskland fredens fiende 
nr. 1, men nå er det fredens støtte
pillar nr. 1. En kJ.!vending i storpoli
tikken, som brin'ger tanken hen på 
den kjente sats om «den lille forstand 
de statsmenn har som styrer denne 
verden», en sats hvis sannhet daglig 
bevises og det i den grad at det kunne 
være fristende å rette «lille forstand» 
til «manglende forstand». 

Det store 
tes sødme. Så det var ikkE! fred å få 
fOT en bra soldat som ønsket å leve 
livet i ro med nevene i bukselommen. 

\ 

sp ør SID ål 
Nu skJUiI man som bekj ent motta 

alt det pressen bringer tiltorvs med 
stE!rk skepsis. Så også når det gj elder 
denne artikkelen i «Time», som sies å 
gjengi det offisielle vest-tyske syn pa 
disipline~ i den ny;e hæl". Det kan 
ikke være tvil om at der i Vest-Tysk
land er en reaksjon mot slike ting 
som at soldater som straff ble satt til 
å skure gulvet med tannbørsten, men 
bruddet med fortiden synes for' stort. 
Hilseplikten mot underoffiserene f. 
eks. -:- Underoffiserene er ikke å spø
ke med. Det vet alle som hall" vært i 

nærheten aven tysk «Spiess». Ja, selv' 
i gamle Norge var det gamle kompa
nisjefer som gruet seg for å stå an
sikt til ansikt med kompaniets fane
junker i opprør.; Så selv om FN -
eller hvem det er som bestemmer -

talte fredens sak og henstilte til for- hær «demokratisk» og ikke «militar-

Oppsetting aven tysk hær er na-
turligvis et spørsmål. som har 

satt Tysklands tidligere motstandere 
i kattepirie. På den ene siden er det 
ikke noe de heller vil enn a få Tysk
land med, mens de på den annen Side 

samlingen ikke å være naiv. 

Når V1est-tysk gjenopprustning i 
denne tid er så populær i Vesten er 
grunnen til dett.e ikke bare frykten 
for Sovj et, men også frykten for den 
tyske konkurranse på verdensmarke
det. Der går derfor gj ennom verdens
pressen et stille håp om at de mili
tære byrder vil virke så tyngende på 
Bonn-regjeringens budsJett og trekke 
så megen arbeidskrll'ft vekk fra det 
sivile livat den tyske konkurranse 
vil bli mindre følelig. 

nærer et like så brennende ønske om Dette er imidlertid et håp som ikke 
å sende Tyskland dit peppern gror. vil bli annet enn et håp, idet tys-
De vandrer med andre ord på valgets 
piriefulle sti mellom djevelen og' det 
dype hav,. så det~r sIe/tt ikke så greit, 
Frank,tike vrir seg, danskene (snak
ker omfolkeavsteII1ning, mens vare 
folkevalgte har utført ikke' så lite av 

kerne såvel under keiseren som un
der H;itlejr bt)!Viste ~t de bålcle kan 
bygge opp en formidabel krigsmakt 
og allikevel være farlige økonomiske 
koIlkurrenter ..... ' .. .... .... . .•. 

en, dåd ved l,lbel11 størl'ie prak å bifalle Men. det er noe som; ikke et: et h,åp, 
tyskgjenopprustniI}g. ~t .v~r ~e " ~en en. kjensgjerning, og,deJerfor" 

istisk». 
Herom skriver det amerikanske 

ukemagasin «Time» for 18. oktober 
1954: 

«lng,en hanemarsj. Der hilses bare 
på generaler og på den kommande
rende offiser og øvexste underoffiser 
(<<top sergE!ant») ved fØ'rste møte om 
dagen. Utenfor tjenesten er sivile 
klær tillatt,» 

Hanemarsj, hilseplikt på alt befal 
o-g forbud mot å gå i sivile klær synes 
altså å fremme militarismen. En opp
lysning som er litt av e~ sjokk for 
oss her i landet, i det lille Norge uten sier at disiplinen i den vest'-tyske hær 
an noen visste om det har vært på skiaJ. være demokratisk og at derfor 
nippet til å bli en militærstat med, en menig soldat ikke skal hilse Pa 
kiadaverdisiplin og onde hensikter 
mot verdensfreden. For i 1899 og len

. ga før og lenge etter drev' vi uhder 
våre 48 dagers rekruttskoler med ha~ 

andre underoffiserer enn den øvers'te 
og det bare en gang om. dagen. ,I 

praksis vil de nok sørge for at re-' 
kruttene blir oppmerksomme på alie 

nemarsj, hos oss kalt streknings- tinderfofiser:er slik at lhg'en blir. 
marsj, så det verket i knærne. Og . glemt. For ens opptreden' 6verfor 'alle. 
hilse gjorde. vi så dett forslo. Det var er det ikke dJetsom ,er~akrati? 

: hiJ"seplikt hele dagen og, det ikke ba. Militarisme kan detiaHfaIl ikke 
noen få iherdige protestante:r som søkene på å gjøre den nye vest-tyske re for generaler og ved det første mØ- være. 
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Sidebemerknjnger Sogneprest H., Egede Nissen 

svarer G. A. Reiehelt 
VANNSTOFFBOMBEN. 

Hr. G. A. Reiehelt. 

Deres gode og varmhj erte-

Virkningsradiusen for de siste 
vannstoffbombene er omtrent fØl
gende: Innenfor tolv kilometer 
raseres teglhus med betongl:;jel
ker og betonghus skades sterkt. de innlegg i Folk og Land nr. 
Innen 16 kilometer totalraseres 2 1955 takkleI': jeg Dem opp
teglhus med trebjelker og trehus. riktig for. Måtte den linj e De 
Innen 30 kilometer vil hus få let- trekker opp bli fulgt, så ville 
tere skader såsom knuste vindu- i sannhet 1955 kunne bli et, 
,er og taksten. Innen 12 kilometer 
antennes tøy og treverk. Innen jubileumsår for alle nord-
14 kilometer vil ubeskyttet hud menn. 
bli sterkt forbrent. Innen 16 ki-
lometer blir det lettere skader Men det er en ting i peres 
på ubeskyttede hus. 6 kilO'- artikkel jeg gjerne vtll imøte
mete~ er gr~en for 50. pst. I gå. Det er Deres kritikk over 
dødel1ghet pa grunn av radlOak- noen. OTd fra meg om den 
tive stråler. . 

norske geisthghet og i særde-
LIKHET FOR LOVEN? leshet om x-biskop Berggra.v 

Man skulle vel vente at i «Folk og Land». Direktør 
rett og lov praktiseres på Karl Seeland vil ganske sik-
samme måte i' alle saker kert svare for seg. 
i den rettssta t som det 
påståS vi lever i. Men det 
gjør det ikke. Et lite eks
empel på villfarels'en og 
forskj ellen. 

len domfelt NS-manns 
domspapirer .sto det oftest 
at det i skjerpende ret
ning ble tatt hensyn til at 
han var en opplyst mann 
og at han hadde gj ort go,
de gjerninger o.s.v., mens 
det i premissene for a~su
ransesvikeren og ildspå
setteren i Kragerø uttryk
kelig står at det, i formil
dende retning er tatt hen
syn til hans innsats under 
krigen. 

For min egen del har jeg 
tilstrekkelige grunner til å ta 
fatt i både Hallesby og Berg
grav. Det er intet som er ver,.. 
re enn å komme i hendene på 
bigotte pietister. Gestapo 
var unger i forhold til dem, 
hvor det gjelder tortur av 
åndelig og Økonomisk 
art. 'Som prest har jeg en 
menneskealders erfaring i 
den sak, så jeg vet hv~ jeg 
taler om. Og j eg vet mere om 
HaHesby og hans art enn 
godt er. Når De vil hevde at 

I Hallesby fikk 2 års fengsel 
Det jinns inte något miinskligt 

fOT sin protest overfor okku
och socialt liv utan innbOrdes på-
verkan. 

(Torgny T. Segerstedt). 

Det er noen som har fått or
det «demo1orati» i halsen. De 
tror at det betyr alles utilfreds-
het med alle. (Soya). 

panten mot å sendel norske 
kvinner i tvangsarbeide, så 
stemmer nette ikke ganske. 
De't var for sine forbindelser 
med TySklands fiender, særlig 
England, og for sin deltagel-
se i illegalt arbeide HaIlesby 

Hva kan man være sikker på' kom på Grini.' 
når en kvinne silij."' at hun kom· 

I mer om fem minutter? Personlig protesterte un-
- At hun er norsk. dertegnede ogSå sammen 

I Guttungen viste frem til slØyd- med noen venner, idet jeg 
læreren en lysestake han hadde benyttet meg av anklager fra 
laget, og den syntes læreren var 
så bra. at han ba gutten finne 
på' et høvelig vers som kunne 
brennes inn i treet. Gutten tenk
te seg om lenge og v,eli ogskrev 

Iså: 
I Denne har jeg gjort i sløydm, -
ære være Gud i hØyden. 

_ Er det virkelig sant at dere 
kvinner liker nærgående mann
folk bedre enn andre? 

>- Hvilke andre? 
(Storm pJ 

Når et vbrkelig geni viser seg 
her i verden, så kan man kjenne 
det på det ubedragelige tegn, at 
alle .nulliteter sammensverger seg 
mot det. 

Jonathan Swift. 

unge piker, som var tvangs
utskrevet. Det lyktes meg å 
hj elpe noen, men ellers ble 
jeg neglisj ert. 

I 1915 derimot satte biskop 
Berggra v i gang menneske
jakten. Ett av ofrenelble un-, 
dertegnede. Om grunnlaget 
kan De lese i Berggra vs eget 
herostmtisk berømte mak
verk «Da kampen kom». Den 
ble utgitt i 1945 og er vel det 
mest skitne prodUkt noen 
norsk prest har l.Ievert, nå,r 
unntas «Folkedommen over 
NS». Disse to pamfletter hØ
rer til Satans etterlatte pa-

En dårlig grunn reduserer vek- pirer. 
ten av de gode man har gitt tid-
ligere: 

Jonathan Swift. 

Side 63 i «Da kampen kom.~ 
kan De lese hvorledes den 

norske primas behandler sin 
neste in casu undertegnede. 
J eg skal ikke gå nærmer~ inn 
på Berggravs ondSkapsfulle 
injurter, men kort og godt 
fortelle at da jeg stevnet ham 
etter paragraf 247-248 i straf
feloven for Oslo byirett, da la 
mannen seg syk! 

Man fortalte 'meg under 
mitt opphold på Akershus 
britiske-politiske fengsel som
meren 1945, at jeg hadde den 
ære å være der eUer Berg
gravs spesielle, omtanke for 
undertegnede. 

I et nyttårsintervju med 
Morgenposten sier Berggrav 
bl. a. at den kirkelige situa
sjon f. t. e'!:" rotet. Og videre 
sier han at Gud handler på 
tvers av kirke og tro s s a v 
kir ken. 

Jeg, tror De vil være enig 
med Berggrav 1 disse utta
lelser uten dobbelt bunn. -
Men hvem trOT De er den pri
mære årsak til den rotete si
tuasjon i restene av den kirk.e 
som, en gang stodp~ et hØyt 
sted i bondens bevissthet? .. -
Sannelig kirken og Guds ri,.. 
ke ble forrådt av dem som 
vakt skulle være. 

Aros 17/1 1955. 

Vennlig hilsen. 
Hans Egede Ni~sen. 

Atombombene 
over Hiroshima 
og Nagasaki 

o enna dreper 
I anledning den ameri

kansk-japanske a tomkO'nfe
ranse i Tokio, i november 
skriver Frankfurter Allgemei
ne Zeitung en stor artikkel om 
det emne som ble' behandlet 
der, nemlig .virkningen av 
atombombene. 

Avisen slår fast at en frem
deles står makteslØs overfor 
den radioaktive virkningen 
og at denne vil virke i gene
rasj oner fremover. 

Mellom 6. august 1953 og 6. 
aug. 1954, årsdag ene for Hi
roshima-angrepet, dØde det 
ytterligere 231 mennesker' på 
grunn av de skader de' pådro 
seg den 6. august 1945! 

800 raketter i timen kan 
mot Skandinavia fra skytes 

sovjetbasene ved østersjøen 
Sltockholm (FEI/ex.) - Det· en. I fabrikker i byen Ural

er best at vi her i det frede- skoye masseproduseres de 
lige Norden ser sannheten i 
øynene og ikke blindt tror på 
en fredelig fremtid med den 
totaIitærre sovjetiske volds
makten. 

Hele Skandinavia. ligger in
nenfor rekkevidden for de 
russiske rakettbasene. Med et 
vJl-rsel på hØyst 15 minutter 
kan Oslo legges under ild a v 
rakettprojektiler og rak ett-

nyeste russiske- rakettene. -
Her arbeider bl. a. tyske vi
tenskapsmenn for russerne. 

TYSKE EKSPERTER. Da 
tyskerne kapitulerte i 1945 tok 
Sovjet 2000 tyske V-log V-2 
ralketteksperter til fange, 
mens bare 480 falt i ameTIka
neTnes og de alliertes hender. 
PTofessoT ValteT RI. DOTnber
ger, en tYSk spesialist sam nå 

bårne atombomber. De stør- arbeider for Be11 Airerart 
ste rakettbasenei på den an
dre siden av østersj Øen kan 
sende ea. 800 raketter i timen, 
40 i timen fra hver eneste av 
de 20 utskytningsplattformer 
(katapulter). De største av 
rakettene er av tyskernes. 
V-2 type, som kan bære atom
ladninger på fem tonn. Noe 
effektivt forsvar mot disse 
baser har man ennå ikke. --' 
Motoffensiven kan bare skje 
ved hjelp av jagerflyangrep 
mot disse baser. Defensivt 
forsvar er bombesikre beskyt-

Corporation i Amerika, utta
ler: «Ame::rilmnerne fIkk 
kanskje tak i hjernetrusten, 
men' Sovj ets verdifulleste byt
te var de allerede utarbeide
de planer, tegninger og pro
sjekter.» 

Russerne har i den senere 
tid gj ort ferdig nye baser i 

øst-TyskJand i Peenemunde 
ved kysten i Nordhausen i 

Harzfjellem'. Man vet at de 
SOVjetiske krysserne (bl. a. 
den som besØkte Stockholm i 
sommer) hurtig kan ombe'· 

teisesrom og et e'ffektfvt sI- 'vepnes med luftvernraketter 
vilforsvar . 

I både øst og vest arbeider 
vitenskapsmennene med å 

fullføre nye rakettvåpen. -
Ame!l."ika har i de siste åtte år 
beVilget nesten 20 milliarder 
krone'!:" til rakettforskningen, 
og neste år har denne forsk
ning fått hØyeste prioritet på 
forsvarsbudsj eUet. 

Sovjet-Samv:eldet har et 
spesielt sentralorgan som le
der rakettvåpenindustrie:a. 
Dette sentralorgans sjef er 
flyinstruktøren og generalen 
Jakoblev. Zl/M-instituttet i 
,Mo'skva og eksperimentsta
sj onen i Kuibysehj ew er vik

tige sentra for den industri-

I siste år ble det fØdt 30 000 
barn i Nagasaki. Av disse var 
8500 ikke normale på grunn 
av atombombens radioaktivi
tet, som moren hadde vært 
utsatt fOT. Nestlen 4500 ny

fØdte barn dØde, 500 var dØd
fødte og over 3600 var mis
fostre eller åndssvake. Noen 
var uten øyne, andre uten 
hjerne, andre helt vanskapte. 

* 
Er, det noen som tør stå opp 

for å si at dette helt unød
vendige atombombeangrep 
er den største krigsfOTbrytel
se som er begått? 

istedenfor vanlig artilleri. -
Det 30m gjør rakettenei dob

belt farlige er at de effektivt 
kan styres mot sine mål ved 
hjelp av radar og fjernsyn. 
Den tilfeldige terrorbombin
gen fra siste krig kommer 
ikke til å bli gjentatt. Raket
ten sØker selv og «ser» målet, 
som den så ubønnhØrlig sty
rer mot. 

Amerikam'ke ekspener me
ner nå at russerne har gjort 
ferdig sttt A-lO prosjekt (som 
de ogSå har arvet ,fra tysker
ne). A-lO er en 97 tonns ra
kett som skal kunne gå over 
Atlanterhavet mot mål i 

Amen.ka. 

Sovjetrusserne hevder til 
stadighet at de ønsker kun 
fredelig samarbeide med de 
små skandinaviske demok!:a
tier. At dette er bare svada 
beviser det faktum at russer
ne har bygget en rekke ra
kettbaser ved østersj Økysten, 
som er innstillet for en :wfy
ring mot Norden. Ifølge oPP
gaver fra motstandsbevegel
sene i de baltiske stater og 
Øst-Tyskland finnes disse ba
ser på øyene Øselog DagØ. 
flere baser ved. den latviske 
hovedstaden Riga samt i nær
heten av Libau, KØrnlgsberg, 
Gdansk (Danzig), Kolberg og 
p'å Rugen. 
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"Undervektig Kristendom" 
Pastor Fredrik WislØff har nå 

tala om dette. Vi som fikk lide 
for denne undervektige kristen
dom, har skrevet om dette i 10 
år, utf'n at de kristne ledere 
stort sett har hØrt oss. 

Vi fikk oppleve at det norske 
kristenfolk fØrst stemplet Russ
land med sin gudløshets-organi
sasjon som. kristendommens fien
de nr. 1. 'Men vi fikk også opp
leve at kristenfolket stort sett 
gikk sammen med denne fiende 
og endog plaserte dens banner 
ved høyalteret il Trondheims 
domkirke. 

Vi har opplevet at folk som 
var uttatt til faddere fOr barn, 
har fått brev fra sognepresten, at 
de ikke fikk være faddere, da de 
var NS 

Vi har opplev,et ak folk som 
kaller seg kristne .skrytte av at de 
ikke hilste på sin gamle far, for
di han hadde en' annen politisk 
oppfatning enn dem. 

Tonnasjeavtalen 
1939 

Sidebemerknjnger" 

Han hadde fått adskillige ma
nuskripter sendt i retur fra en 
tidsskriftredaktør, og en da.g da 
han hadde fått et særlig stort 
manuskript tilbakesendt, sendte 
han dette brev: 

Vi har opplevet at den mek
tigste blant kristendommens fø
rere i vårt land lanserte barbar
ismens moral mot kristne men
nesker i sitt skrift: «Folkedom
men over NS». Den nedvurde
ring av kristelig etikk og våre 
lovnormer dette var, måtte vir
ke ødeleggende på vårt kristen
liv. Det hellige ble vanhelliget, 
just av de som vakt skulle væ
re. Det ble underordnet verdslig 
makt, statsinteresser, organisa
sjonsinteresser og personlige for
deler. Kirken kom således ikke 
til å gå i geledd med kristen
dommens fiender, men benyttet 
også deres metoder. 

Vi har opplevet at kirkeledere 
har bestemt at gravstøtter over 
mennesker med et visst politisk 
syn ikke skulle oppsettes på kir
kens gravsteder, selV' om disse 
mennesker både hadde levet og 
dødd i kristen tro. 

Vi har opplevet at kristne.lede
re har flyttet seg fra kirkestole
ne, fordi en NS-mann og -kvin
ne satte seg der, så de to ble sit
tende igjen alene og selvfølgelig 
forlot kirken. 

Vi har fått hØre så mange for
dØmmelser fra, prester og lægfolk 
og sett de gJennomføre i prak
sis disse, endog innfØrelse av 
dødsstraff. 

Hvem er det kristenfolket hjel
per med slike gjerninger2 

Det må bli de antikristelige. -
Jeg er derfor enig med WislØff 
at disse langtfra er så farlige for 
virkelig kristendom som . «farise
erne» innen kristenheten. Vi 
minnes prof. Volds og Havig 
Hjelseths tragedie. Vi minnes 
Ljostveit, Paulsen, prost Hed,em 
'pg biskop SChjelderup. Vi har 
sett enkelte kristne leder,es for
hold til sannheten og opptreden 
i rettene. 

De kristne må ikke bare klage 
over virkningene av dette. De 
må erkjenne sin synd og skyld, 
sin mangel på kristen ånd og 
moral, og se en årsak i sine eg
ne gjerninger. 

Her vil ikke bare forkynnelse 
hjeLpe, men kristen anger og bot, 
d.v.s. liv, Man kan ikke tjene 
både Gud og Mammon. Man må 
ut av Sodoma, flykte til' bjergene 
for å få anledning til å ø·ve vir
kelig kristendom. Her stenges 
mari av organisasjoner og kon
fesjoner. Husk bare på Albert 
Schweitzer. Redningen er kristen 
ånd og gjerning. 

H. H. 

~ 

Festen var" besøkt av mange 
venner og kjente fra Porsgrunn, 
Skien, Gjerperi og Solum, og alle 
reiste hjem med et hyggelig min
ne rikere. 

Takknemlig deltaker. 

Liten takk 
synest eg R. Sandstad fekk for 
det ypperlege innlegget sitt i nr. 

Tiden septbr. 1939-febr. 

1940 utgjør et mørkt kapitel 

1: den norske <<nØytralitets»
politikk. Vi vet jo riktignok 

at England fra krigens fØrste 
dag satte Norge under p'ress 

- et: helt ut umenneskelig 
press, som truet dren norske 

befolkningens viktigste livs

inte["esser og som innebar et 

eklatant brudd på norsk nøy

tralitet. Men vi ~ ogSå at 

det fra norsk. hold ble vist en 

imøtekommenhet som kunne 

ha vært bedre anvendt og 
som i så fall kunne ha sikret 

oss for en mistanke fra den 

annen krigspart, som ~terkt 

bidro til å trekke oss med i 

malstrømmen. IfØlge. refera

ter fra møter i det engelske 
marinekabinett - så . tidlig 

som i 1938 - regnet ae en
gelske myndigheter kaldt og 

kynisk med at de i en even
tUJell kommende: stormakts

krig kunne disponere' over 
den norske handelsmarines 
fartØyer, og med den ettergi

vrenhet som vistes fra norsk 
side ble j o ogSå dette resul

tate!t. Og dermed var Norge 

blitt en «interessesfære», der 

Churchill og hans feller fant 
en fortdnlig basis for å gjø

re ende på nOTsk nøytralitet. 

Vi kommer om en tid til å 

gjøre «tonnasjeavtalene» i 

1939 og 1940 til gj enstand for 

en nærmere omtale i vår avis 

og prØve på a underkaste 
denne skj ebnesvangre epoke 

i vår historie en analyse. -

På juletrefest i Skien 39 av Folk og Land. Vel nok ForelØbig finner vi grunn til 
galdt ikkje innlegget beinveges 

Vi har et tnteressert og skat- «Rettsoppgjeret». Det har Sand
tet «medlem» her i Skien, som stad skrive om fØr, personleg og 
har evnen og Viljen til å skape realistisk, slik som berre han kan 
hygge og fest rundt seg. det som har kjent overgrepet 

I år som tidligere hadde' hun «på kroppen». 

å sitere ~tter «Aftenposten» 

for 14. ds. et utsnitt aven ar
tikkel skrevet a v direktØr 

John O. Egeland i anledning 
av skipsreder T h s. ,F e a r n

I e y s 75-årsdag. Etter å ha 

omtalt Rederforbundets og 

innbudt til juletrefest i sitt hjem, Ein kan nok skiøna at bladet 
.hvor alle og enhver som hadde no gjerne ynskte å avgrensa 
lyst var velkommen. - Det var ordskiftet om «Helveteslæra». 
dekket et hyggelig julebord med Men Sandstads innlegg var so jubilantens .innsalts under 
lapskaus til kvelds. - Etter bol'- uredd og sanningsinspirert, at den første verdenskrig for å 
det' var det gang rundt juletreet mange med meg visseleg vil tak- bortfrakte handelsflåten til 
med julesanger og andakt. Et- ka han for det. Me kan nok ik- britene og deres allierte for 
terpå hygget vi oss ved kaffebor- kje koma bort ifrå, at det i ord- . krigens varighet, heter det 
det og deilig Julebakst. - Et mun- skiftet er det ein stor part, ser-
tert innslag i festen var en ut- leg av prester, som lØyner si in- videre: 
10dning, og inntekten av denne nerste meining av di dei reddast 
går til Forbundet. - Så var det «folket». Er det ikkje nettopp på «Det var derfor helt natur
frukt og nøtter og munter pas- «sanningsfronten» Folk og Land lig at da vi ikke stort mer 
siar. har sin misjon? Eg trur ikkje enn et par ti-år senere befant 

Det er hyggelig. for oss som er \ denne fronten bør vera avgrensa oss i en tilsvarende situasj on, 
satt utenfor å komme sammen til å gjelde berre «Rettsoppgje-
en gang imellom for å utveksle ret» i trongaste meining. Med 
meninger og tanker om saker og ein vidare interessesfære vil qla
ting og om alt som rører seg i tlet berre samla fleire lesarar og 
tiden i sin alminnelighet og om vener, ikkje minst av den grrunn 
«visse» problemer og SpØrsmål i at det er so få blad i våre da
særdeleshet gal' som ikkie går på akkord 

I 
med sanninga. Og vårt blad vil 
dermed styr kja si stilling både 
moralsk - Og vonleg ogso Øko~ 
nomisk. . A. p. 

gikk det på ny b lid fra den 
norske regj eting til T h o
m a s Fea r n l e y. Han stil
te seg igjen lojalt til disposi

sjon, tross avvikende person

lig oppfatn,ing med hensyn 

til visse sider a v mandatet. -

Ved forhandlinger i London 

hØsten 1939 ble det i løpet av 

knappe trE! uker bragt i stand 

en ny, særdeles omfattende 

og detaljert tonas.ieavtale av 

lignende att som den fra den 

fØrste v;erdenskrig .. Det vil fØ-

- Hr. redaktør! I midten av 
mitt siste manUSkript. klistret jeg 
to sider sammen. De leser ikke 
engang mine manuskripter. 

Han mottok fØlgende svar: 
...... Min herre! Når jeg har slått 

hull på et egg og OPPdager at 
det lukter ille, behøver jeg jo 
ikke å spise egget for å komme 
til den slutning at det er råttent. 
- Beste hilsener - . 

F'ELTMARSKAL'J' MONTGO
MERY er meget irritert på det 
nyeste innen de britiske og ame
rikanske forsvarsgrener - psy"; 
kola gene - som fØlger soldatene 

re for langt i dette oppsett å helt fra de blir rekruttert. Mar-
l,"edegj Øre nærmere for den skalken forteller derfor gjerne 
siste tonnasjeavtale. Det får denne lille historien: 

være tilstrekkeHg å nevne at 

den fra utenforstående hold 

er blitt betegnet s~m den for 
nors,ke :1nteresser gunstigste 
kommersielle avtale Norge 

noensinne har oppnådd med 

et annet land. 

;Her må Fearhley imidlertid 
dele æren med den delega
sjon han stod i spissen for: 

Den nyansatte armepsykologen 
var ikke sikker på at en av re
kruttene var helt normal, og han 
stilte ham derfor noen spØrSmål: 

- Hva gjorde De egentlig i 
fritiden, i det sivile liv? 

- Tja, tikke noe særlig. 
...... Hm! Gikk De ikke ut med 

piker? 
- Nei, aldri, var det forarge

de svaret. 
- Og De hadde heller aldri 

I Hysing Olsen _ den sene- lyst? 
re 1eder av den norske stats ,- Nei - jo ... det kunne,. jo 

hende. 
store skipsfartsadministra- _ Men hvorfor gjorde De det 
sjon i London etter at vårt da ikke? 
land ble trukket inn i kri- - Fordi min frue ~kke ville ha 
gen, _ videre Klaus Wiese satt pris på det, Sir. 

Hansen, «undeirgrUnnS-Iede-1 
. LEGALISERT ren» for rederne her hj emme 

PROSTITUSJON?, under hele okkupasj onen og 

senere president i Rederfor

bundet - samt Leif H ø e' g h, 

New York: - Ønskes. 500 un
ge piker som liker å reise og kan 
danse,. spille tennis, regissere el

som fra slutten av krigen og ler medvirke i Skuespill, arbeide 
alle de ette!rfØlgende år har som bibliotekarer eller er flinke 
vært vårt lands faste og fotografer. Den amerikanske hær 

ønsker å gi pikene to års kon
fremste shippingrepres,entant trakter for sivilt arbeide i over-
ved internasjonale overleg- sjØisk tjeneste. Beklager, jenter, 
runger ute i verden.» de fem hundre må være ameri-

Selv om vi for vårt vedkom

mende er av den oppfatning 

kanerinner. 

NYHETER 

at noe mindre ros kunne ha FRA SAN MARINO 
vært på sin plass, så er det Roma (NANT) - Etter nytt-

på den annen side' ikke vår 

mening å ville påstå at del 
herrer som er nevnt oveI).for, 

har handlet ut fra annet enn 
de beste subjektive hensikter. 

Resultatene av det som ble 
gjort, er imidlertid a v en art 

som gj Ør det påkrevd å få 

klarlagt og belyst hele saks-

år vil verdens eldste og; minste 
selvstendige republikk en gan~ 

for alle gjøre slutt på de rykter 
at landet fremdeles ~finner seg 
i krig med Tyskland. 

Den italienske radioen sendte 
nyttårsaften ut en hilsen fra 
den lille republikkens to regen
ter, som dementerte ryktene om 
at San Marino skulle ha erklært 
Tyskland krig både i fØrste og 

området. Vel er de't .ennå ad- annen verdenskrig. «San Marino 
skiill' gt·" f d har alltid villet leve i fred med rna en:a~€i ra enne 

alle nasjoer og var nøytral i beg-
tiden som blir holdt tilbake, ge verdenskriger,» het det i er-
men meglet er ogSå kommet klæringen. 
fram. Og vi akter som sagt å 

anstille en vurdering av for

holdet så langt vi er i stand 

til det etter- det 

Klager utgjør størstedelen av 
den tribut som himlen mottar, og 
de er den oppriktigste del av vår 

som er til- hengivenhet. 
gjengelig. H. G. Jonathan Swiift. 

.. 
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London, 2. febru~ 
1940. 

I festsalen i Phillimore 
House står et bord dekket, 
og ingenting minner om at 
der hersker krig og rasjone
ring. ute på kjøkkenet sØr
ges det for at tallerkenene 
holdes varme. Tjenerskapet 
venter på det siste vinket. 
Rundt omkring i selskaps
rommene står gjestene i iv
rig samtale. 

Klokken er 25 minutter 
over 12, og det var klokken 
12 lunsjen skulle begynne. 

Det er påfallende mange 
skandinaver til stede, -
hØye nordmenn, livlige 
svensker, finner med et tan
kefullt og alvorlig uttrykk i 
øynene. Av innbudte eng
lendere er marineoffiserene 
i flertall. 

Mr. Alexander samtaler 
med gjestene. Denne elegan
te kåsør (medlem ~v La
bour Party og kort tid etter 
første Admiralitetslord) har 
nettopp henvendt seg til den 
norske journalist Martin
sen: 

- De kjenner Mr. Chur
chill? 

-- Hittil bare fra bilder og 
anekdoter, svarer 'Martin
sen. 

- Det er ikke mange 
menn i Imperiet som er så 
interessante som denne 
mannen med sigaren. -
Alexander holdt plutselig 
inne. Alle de andre samta
lene forstummet også. 

En firskåren, kraftig mann 
ble fØrt inn: Det var Mr. 
Winston Churchill. 

Mens han ber husets frue 
om unnskyldning for at han 
kommer for sent, lar han et 
granskende blikk gli hen
over de forsamle de gjester. 

Tjenerne begynner å bære 
inn fatene, og gjestene set
ter seg til bords. Men rette
ne som har kostet fru Phil
limore så mye hodebry, er 
det ingen som viser synder
lig interesse. Meningen med 
denne lunsjen er ikke av sel" 
skapelig natur.· 

Det er Churchill som fØ
rer ordet. Han snakker, snak
ker hele tiden. Han er· rød i 
ansiktet, og det .later til at 
det ikke . bare er vinen som 
bringer ham j affekt. 

--..:. bet har ofte forundret 
meg meget, roper han over 
bordet, _., ja faktisk, mine 
herrer. det har . forbløffet 
meg en god <jleHlVord,an min 
tale tilde nøytrale er blitt 
opptatt av dem den var ret
tet tiCJeg 'spørmeg ·selv om 

\lj forteller hva som 'foregi kk: 
En 'politisk lunsj 

i LOIldon 2. febr. 1940 
man i visse hovedsteder i Eu .. 
ropa egentlig har fått for
ståelsen av hva det for øye
blikket dreier seg om. Vi sø
ker, å gjøre det klart for dis
se mennesker at England 
ikke bare fØrer denne krigen 
i sin egen interesse, men 
minst like så meget for de 
nøytrale. Og hva er resulta
tet? Forbeholdenhet, dumt 
prat, gode råd, direkte av-
visning, pinlig bestyrtelse .. . 
Man kunne tape lysten .. . 

Pinlig bestyrtelse var også 
her resultatet. De ,tilstede
værende gjester er hovedsa
kelig nøytrale, og de krafti
ge bebreidelser som Chur
chill retter mot deres regje
ringer gjelder også dem. -
Hadde de før ikke visst hvor
~or de var blitt innbudt, så 
skjØnte de det iallfall nå. 

UNDER FIRE ØYNE 

Selskapet har løst seg opp 
i smågrupper og har fordelt 
seg i de enkelte rom. Chur
chill har forsynt seg av si
garkassen og går fra grup
pe til gruppe. Han driver 
propagandistisk detalj ar
beide. 

- HØr her, sier han til hr. 
Martinsen (om hvem man 
vet at han har de beste for
bindelser med den norske 
gesandt Colban), jeg er ikke 
helt fornØyd med dere nord
menn ennå. Nå, la meg 
snakke ut. Jo, De forstår, nu 
og da går der tyske skip la
stet med jernmalm fra Nar
vik til Tyskland. 

- Det er så, men vi må 
jo i det minste av og til la 
et tysk skip slippe inn til 
Narvik ... ellers ville det vir
ke altfor påfallende at vi ... 

- Alt det der skjønner jeg 
godt, men dere må da tenke 
på at der av denne malmen 
lages kanoner som blir ret
tet mot England, -,.,- mot 
nettopp det England som 
marsjerer opp for Norges fri
het. De vil vel ikke kalle 
slikt vennskap? 

-Naturligvis, det har De 
rett i, kjære Martinsen, men 
alt det der forandrer jo 
ikke noe ved det faktum at 
dere slipper tyske skip inn i 
en norsk havn. Hvis det ikke 
blir en forandring på dette, 
vet jeg ikke hvilke følger 
dette kan få for vårt venn
skap. Dessuten har tyske u
båter brukt tremilsgrensen 
deres til å torpedere engel
ske lastebåter. Og det går 
for vidt, skjønner pe. 

- Unnskyld meg, men det 
der er ikke riktig. Professor 
Koht har påvist, at det her 
dreier seg om overdrevne 
a.Vismeldinger. Båtene er 
ikke på noen måte bUtt tor
pedert innenfor tremilsgren
sen ... 

- Hva for n6e? De sier at 
engelske avismeldinger over
driver? Dere har i grunnen 
ingen annen oppgave enn 
den å bekrefte det som våre 
aviser skriver om landet de
res i denne krigen, slik at vi 
kan få gitt tyskerne... nå 
ja, De skjØnner hva jeg me
ner. Og så prøver denne 
utenriksministeren deres å 
korrigere våre meldinger for 
å gi seg skinn av å være helt 
nøytral. Dere er redde kan
skje? Eller hva? 
- Samtalen--var --ikk~ lenger 
hyggelig for noen a v de to 
menn, de var kommet innpå 
et tema som plutselig ble av- ' 
J;lrutt ved at Mr. Alexander' 
kom bort. til dem. 

HVIS JEG V AR SVENSK 

MINISTER 

vik ikke kan fortsette på den
ne: måten lenger. Kjære hr. 
Martinsen, De må gjøre det 
klart for Dem selv og Deres 
landsmenn, . at hvis de nøy
trale ønsker å beholde livet, 
så er det nØdvendig at Eng
land seirer. Og hvis De vil at 
England skal seire, så må De 
hjelpe oss. Jeg kan si dere 
nordmenn en ting, og det er 
at dere ikke viI bli spart. fol:' 
krigen.. Finnland: stå;r nu i 

kamp mot Russland. Det er 
en sjanse som forelØbig ikke 
vil melde seg igj en. Det hele 
er så enkelt, så utrOlig fjlkelt. 
Ta del i kampen på Finnlands 
side. Dere ville gj øre en god 
gj erning ved det, finne for
ståise for det hos deres lands
menn. Samtidig ville dere gi 
oss anledning til å hj elpe de
re. Dere er på vår side. Hva 
sier De til dette, Alexander? 

- Deler fullstendig Deres 
oppfatning, svarer Alexander. 

, Martinsen benytter den 
lille pausen til å skyte inn et 
spØrsmål: 

- Men hva med tyskerne? 

- Det kan tenkes at de 
kommer. Men før de komme 
er vi der. Jeg er Admiralitets
lord, og Mr. Alexander er hel
ler ingen nybegynner på 
dette felt. De taler her med 
kompetente folk, og dette kan 
vi love Dem: Den britiske flå .. 
te vil være på pletten når det 
er behov for den. Men dere 
må også gjøre deres. Først 
og fremst må dere sette en 
stopper for. denne malmut. 
førselen. ' 

ri" Malmen er svensk. 
- Det vet jeg. Svenskene 

må også bearbeides. 
Churchill blåser røyken fra 

sin sigar til side og betrakter 
den gjennom halvt tillukte 
øyne. 

- Jeg har tenkt over den 
saken. Den er slett ikke så 
innviklet som den ser ut til. 
Hvis jeg var svensk minister, 
ville jeg. si fØlgende tiltys
kerne: 

- Mine herrer, dere vil 
ikke kunne bestride at{ kon
geriket Sverige har gj ort alle 
tenkelige anstrengelser for å 
imøtekomme de Ønsker som 
Det Tyske Rike; hadde i for-o 

imidlertid at vi ser oss nødt 
til å innStille leveringen, for
di forholdene i de siste ukene 
har forandret seg radikalt. _ 
Den finsk-russiske krigen 
har bevirket at de nordiske 
land må anspenne sine kref
ter til det ytterste for å væ
re på vakt, og at de må gå til 
en sterk økning i sin egen
produksjon. Dessuten er en 
betraktelig del av våre gruve
folk mobilisert. Sverige ser 
seg derfor fra i dag ikke len
ger i stand til .. , Hva mener 
De om dette, Alexander? 

- En ekte Churchill, sva
rer Alexander. 

De~ later ikke til at Mar
tinsen er så særlig begeistret, 
for han sier: 

- Alt det der er sett med 
britiske øyne. Men jeg er 
nordmann, og ~orgeer nøy
tralt ... 

- A, dere med dette evi
ge, tre ganger forbannede 
nøytralitetsprat, utbrØt Chur
chill, som i sin opphi~sl;'lse la 
alle hØflighetsformer til side. 
Han betrakter asken som er 
falt ned på gulvet da han fek
tet med sigaren. - Dra til 
helvete med denne nøytrali
teten deres. Delj er krig, hr. 
Martinsen. EuroP31> skjebne 
stA.r på spiIl,og da nytter det 
ikke å prate om nøwtralitet 
og den slags vrøvL Jeg skal si 
Dem en ting, - jeg har mere 
enn en g'ang Ønsket at dere 
alle sammen stillet dere åpent 
på nazi enes side. Da ville sa
ken være klar. Da behØvde vi 
ikke å holde! noen taler. Da 
ville vi finne de stedene på 
kysten som vi trengte, og der
med basta. 

Martinsen kniper munnen 
sammen. Hans taushet sier 
mere enn noe svar han kun
ne gi på dette kyniske ut
brudd. 

Alexander er øyensynlig og
så av den mening at Chur
chill er gått for langt. 

- Denne nordiske menta
liteten er noe for seg selv, 
sier han for å glatte over. 

- Det kan så være, bemer
ker Churchill, han er enda 
rØd av opphisselse. - Gjerne 
for meg, men der er grenser 
for alt. England ~r storsinnet. 
Det gir garantier. Det har 
gitt n.ordmennene garantier 
for at deres grenser ikke skal·· 
antastes, og takken består i 

jernmalm som tyskerne nyter 
godt av. 
~ Garantier? spør Martin

sen med undring i stemmen. 
- En liten feil fra ministe-

---- Vi har da i hvert fall 
en t6nnasjeavtale med Eng
land, og det er mange nor
ske sjØfolk som har funnet 
dØd,en un~er;de~e farten 
for England. 

Hallo, Mr. Alexander, roper 
Churchill. De kommer sanne
lig swn De er kallet. J~g hol

. dernettoIJPpå med å gjøre 
det~@rtfor hr; MartinSBn ,at 
den historien der oppe i Nar-

bindelse med d'en'svenSke rens sitle,bemetkerAlexan
jernmalmen. Vi beklager der og reiser seg. Idet hall 
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Det ble aJtså 27 punkter, av 
nvi,lke selv detminste'insin,u
erer høyforred,ieti, og så er 
der altså hele 27 av dem, og 
derkurine enda nevnes flere. 
Man forstår at jeg ved be
traktning av dem 

Jon. Galster~foredra&' 
i Daderslev' den~I.,D,ove:t,nberI954 

. -' ""~"'.", 

med så stor sikkerhet 

offentlig har turdet fremsette 
min beskyldning mot Alsing 
Andersen for høyforrederi, og 
man forstår hvorfor han og 
hans partifeller kun har vil
let gå krokveier, men aldri 
har turdet kreve rensel~e for 
en uavhengig dom!3tol. Saken 
er jo opplagt, han er hØyfor
reder. - I dag vil ganske 
visst hans partifeller hevde a,t 
selv om han måtte være skyl
dig, hva de j'O nok vet at han 
er, så er saken nu fOTeidet. 
Det €'r jo dem selv som har 
trukket saken ut, for at den 
skulle foreldes. Der var jo 
mange forbrytere, som kunne 
gå fri på denne måte, hvis de 
hadde så gode forbindelser. -
Tilbake til fremstillingen. 

Under Vilhelm BUhl, som 
var finansminister, sorterte, 
grensegendarmeriet. - Umid
delbart' fØr 'Overfallet grep 
han inn med positiv ordre 
og avvepnet i tysk interesse 
de'tte korps, som skulle ha 
tatt det første støt av for hæ
ren. For Øvrig sendte tysker
ne natten mellom den 8. og 
9. april snikskytter over gren
sen, som SkjØt gendarmer ned 
bakfra. Kort og godt, ogSå 
BUhl har gj ort seg skyldig i 
høyfprrederi. . 
.J,}l~Jt;:ør~t~ Y.d e.tter J~~s~t,.,.," 

-_te,lsen fortsatte nu de hem
I1lelige forhandlinger mellom 
d'et danske sosialdemokrati 
og nazistene. Ved et møte på 
Sandkl;"oen 'Oktober 1940 ble 
den endelige allianse utfor 
met: - Fag~oreningene og 
partiet koppet opp bak de 
tyske naZister, som så til gjen
gj eld påtok seg å hi elpe so
sialdemokratiet til en enestå
ende maktstilling. Ja, den 

blomstrende tid lot seg skim
te, da sosialdemokratiet her 
hjemme under' beskyttelse av 
de tYSke ba~<metter kunne 
'Oppnå en likeså sikret stilling 
'Overfor p'Olitiske k'Onkur'ren
ter som nazistene i det store 
brodel'land hadde. 

En smukk tid med festtaler 
og gyllen stemning var inne. 
En kulturdelegasj on beståen -
de av noen av sosialdemo
kratiets spisser, pluss deres 
sanger eller hoffnarr Berg
stedt,dro på forsoningsr.eise 
til Tyskland,. og den vendte 
hjem beruset av lykke, makt
følelse og ogSå på annen må
te beruset. 

Imidlertid 

vendte krigslykken seg, 

og rotten!e' fikk det travelt 
med å forlate den synkende 
skute. For Stauning var in
tet tilbakJetog mulig, han had
de alliert seg for sterkt med 
fienden, hans egne trodde 
ikke' På ham lenger, ikke de 
sosialdemokrater, som av et 
ærlig hjerte fØlte seg forrådt, 
og heller ikke av dem som 
overveide å få kalde fØtter. 
Han ble en skygge av segs~lv, 
'man gjorde nJ;l.rr. ~v ham opp 
i hans åpne ansikt., Christian 
den tiende visste beskj ed, og 
han hadde lovet oppgj Ør et
te.r,.krigen.;, Christnlas MØller 
visste. beskjed,han hadde 
flere ganger krevet opplyg.. 
ninger om det hemmelige 
møte i Nord.tysk!and, krav 
som Stauning kun hadde kun
net verge seg mot ved ikke. 
å SVlare. Nu satt Christmas 
MØller i England. Det var gi
vet at englenderne' ville vin. 
ne, det var givet at frihetsbe
v:egelsen, som var ved å ta 
overhånd på et eller annet 

~'VVV\I""''VVV\I''''''VVV\I'VVV\I~~ 

går sin vei, hvisker han til delig overrasket da jeg for-
nordmannen: 'talte ham om den; 

- En ekte Churchill. - Ja, jeg kjenner ham, si-
- - - er Colban. - Det kan ligne 
- Denne Mr. Churchill er 

en merkeli~ skrue, sie;" Mar
tlnspn, da han morgenen et-
ter sn.akker 
Colban. 

med minister 

Martinsen er i ferd med å 

gi en beretning om denne po
litiske lunsjen. Det gjør han 
meget grundig. Like etter 
lunsj en dagen fØr skrev han 
ned en' god del notater. 

Kan De tenke Dem, Chur
chill var for fullt alvor av 
den oppfatning at vi hadde 
a.vsluttet en garantioverens
kO'ffist med England. 

- Jo, slik er han, sier Col
ban. 

, - Og om den siste store 
talen til utenriksminister 
Koht hadde han ikke den 
fjerneste anelse. Han ,.~ ~-

ham. Jeg tror at hvis man 
spØr ham om navnet på Nor
ges hovedstad, så vil han ~k
le mellom København og 
Stockholm. Men la oss ille 
snakke mere om det. De må 
naturligvis gi meg en Skl~ftlig 
beretning om Deres interes
sante opplevelse, en meget 
utførlig og detalj ert beret
ning. Ta ogSå med de små 
personlige iakttagelser De 
gjorde. Det skader ikke om 
herrene i Oslo nu og da får 
høre litt om hvordan de fol
kene sel' ut som vi har å kj em_ 
pe med her ... 

Den norske sendemannen 
fikk den ønskede, beretning 
og sendte den med en tølge
skrivelse av; 5. februar 1940 til 
utenr1ksde~riementet 1; Oslo. 

f .. 

4. og-siste del 

tidspunkt, ville ta makten. '
stauning ble syk, la seg til 
sengs, og døde. Vi andre tør 
ikke tvile om at han aØde av 
.skrekk. 

Et gammelt ord sier at den 
SO'ffi dØr av skr'ekk skru begra
,ves i en rennesten. Sådan 
gikk det ikke Stauning, han 
fikk, etter tyske krav og i 
tysk interesse den 

mest formidable beg'ravelse, 

som var sett i man:ns mine. -
Forrest ved kisten pranget en 
krans, to meter i diameter, 
med hakekors og det: hele, 
det var Hitlers I':iste hilsen til 
kampfelle S'tauning, den ene 
skurks honnØr for den annen. 
Kort sagt ,en kjempeparade, 
når man sammenligner Stau
nings begravelse med den 
~anske annerledes USkyldige 
forreder COTfitz Ulfeldts. 

Staunings dØd lettet; . nu 
fulgte partiets andre ledere 
si n herne og mester ut av 
vanskelighetene, dog på en 
mindre .tragisk måte,. de fikk 
kalde røtter. Lengst holdt Al
sing . Andersen og Buhl ut; . 
men deres Situasjon Var ogSå 
ganske ovell."ordentlig pinlig: 
de visste at dernede i Forsch
ungsamt lå et fellende akt. 
stykke;som;:tyske:n.u~ ;i;givet 
fall'kunneutriYtt~'mot dem. 
Det· var' 'i de dager at 'kong 
Christian plutselig så apropos 
falt med hesten, en ellers 
ganske utmerket, hest, . ve'lav
rettet og dressert, tam som en 
drosjeihest. Men dtmtte ene 
dag var den 'kulret og ble 'ved 
med å ville kaste sin rytter 
av, like til ·det lyktes ut for 
Elsplanaden: I samme øye
blikk sto hesten bommende 
stille og var igjen så' tam som 
ellers. . Omstendigheter SO'ffi 
det er verd å undersøke, og 
som ikke er undersØkt. 

OgSå frihetsbevegelsen ville 
åpenbart bli farlig for de to 
gamle ~dere.De gjorde da 
det kup', at de tilbØd frihets
bevegelsen penger, ikke deres 
egne forstås, men National
bankens, dem hadde de til 
innkjøPspris, og således var nu 
et hØyt skjebnesvangert dob
beltspill begynt. De· to rever 
støttet på engang tyskerne' og 
frihetsbevegelsen. Buhls me
ritter er kjent, det var han 
som oppfordret alle til å angi 
sabotØrer, d.V.5. angIivervirk
somhet i den store stil. Dess
Vlocre har dansk rettspleie et. 
ter krigenvæ'rt innrettet så
dan at hvis man oppfordret 
til angivervirksomhet, og det
te avstedkom a.v en eller to 
dansker ble tatt av tyskerne, 
så ble man straffet, ja kunne 
kanskje bli skutt. Men hvis 
man oppfordret til 

angivervirksomhet 

med det resultat at 10 000 
darutker ble_ita..,. tyskerne, 

så kunne man bli statsmini
ster. Verden er så merkelig. 

J.eg haralIerede fortalt om 
hvilke:n tvilsom velgjernIng 
de to heærer gjorde, frihetsbe\
vegelsen med å opprette bri-

. gaden i Sverige" den var, som 
man vil forstå, opprettet med 
tysk: vitende, og skulle som 
sagt slett ikke: brukes mot fi
enden, men kun for å si det 
mHdt, mot indre dansk; uro, 
d. v.s. sikre at Alsing Ander
sen og Buhl ikke kom av med 
hodet, en oppgave som nep
pe hadde interessert de meni
ge meget, om de hadde kjent 
den. Og vi andre kan måskj e' 
også spØrre, om delt ikke var 
ofrene verd at en nasjon skul
le ødelegges, for at de to re ... 
vepelser kunne bli reddet. 

La oss hØre hva de vid'er.€( 
gjorde for å redde seg i for
året 1945, da de alUertes hæ
rer nærmet seg Berlin ble 
Buhl og Alsing Andersen, 
som ventelig, meget engsteli
ge for, at aktstykkene 1: F'or- , 
schungsamt skulle falle i de 
J,lrette hende,r" så~edes at de 
herrer naturligvis ville kom
me, ikke for en riksrett, men 
for en krigsre!tt med. derav 
flytende ubehagelige fØlger. 
De henvendte seg da til tys
kerne 'Og bad dem tilinteltgjØ
re det farlige materiale:; men 
da, man -under sådanne 
prekære O'ffistendigheter ikke 
får noe grat.is, måtte der 
ogSå' loves noe· fra dansk 
side til gj engjeild, og de,r kom 
da den avtale i stand at 
tyskerne i deres siste tid i 
Danmark skulle begunstige 
en regjering Buhl, som så som 
vederlag for ytet bistand skul
le forplikte Danmark til å av
skrive aile krav på Sydslesvig. 
Eftsådant ,krav var billig, kun 
250 000 landsmenn å ofre for 
to så velfortjente personer 
som Alsing Andersen og BuhI. 
Man; gikk med glede inn p'å 
betingelsen. Kort før russer
nes inntrengen i Berlin ble så 
alle danske dokumenter i For
sChungsamt tilintetgjort, og 
ikke lenge etter satt Buhl som 
statsminister her hj'emme og 
kvitterte med de dj erve ord 
som vi aldri kan glemme: 
«Grensen ligger fast!» Og 
her, mine herrer og damer, 
har De den egentlige forkla
ring på vårt sosialdemokrati. 
ske konsekvente . avvisning av 
våre landsmenn syd for gren
sen. 

Vi har da nu sett for våre 
øyne forbrytelsen, og vi ser i: 
dag dens skygge, j a vi leveæ 
under den. Danske! forfØlges 
i dag i Sydslesvig - og hvor
for? For B,t .en Ifarbrytelse 
kan bli holdt hemmelig. 

Men hva mere er. Vi står 
i dag i fare for, at forrederiet. 
skal gjentas. Hva Alsing An
dersen i sin Ud. var overfor 
tyskerne, er han i dag over
for . russerne. 

Det kom ganske nta.turUg~ 

Som sagt var brigaden et 
mottrekk nWft, de . to herrers 
spesielle uvenner, og dess· 
uten mot deres prinsipielle 
uvenner: kommunistene.
De·t er nu interessant å se, 
h~or1edes der etter krigen 
spilles overfor disse siste. -' -
Neppe var' Buhl ane(["kj eut 
som, leder av samlingsregje .. 
ringen etter krigen fØr han, 
utenom,' de lovlige myndighe. 
ter, av statskassens midleil"' 
forærer det kommunistiske 
parti 50 000 kr. til partiarbei
det under et intetsigenCie på
skudd. Hvorfor' kunne han 
ikkø vente med å gi dem de 
penger til de andre ministre 
var blitt hØrt? Fordi kommu.:. 

. nistene skulle kj øpes til å la 
ham og vennen Alsing An
dersen i fred. Men for å sikre 
seg mot overraskelser fra 
kommunistisk side i all frem
tid besluttet de to samarbei
dende herrei" også å gj Øre seg 
nyttige overfor Moskva. Al
sing Andersen) ble så utrolig 
det lyder utnevnt til Dan
marks repl'esentant i FN, og 
her begynte han nu et .iher
dig arbeide for å støtte den 
russiske politikk., på samme 
måte som P. Munch i sin tid: 
hadde' støttet den tYSke poli. 
tikk i Folkeforbundet - og 
av samme grunn: Forrederi i 
sikte. Saken er den at Dan.
mark ganske visst formelt er 
forbundsfelle! med vestmak.
teue, men samtidig ei" Alsing 
Arldersen generalsekr,etær og 
faktisk den ledende mann i 
det danske sosialdemokra ti, . 
og han går altså inn for rus~ 
sisk politikk. De har undret 
Dem over mytteriene i hm
ren, som tilsynelatende ble be
gunstiget av sosialremokra
teue, De har undret Dem 
over at Danmark nu plutselig 
ikke mere kan overholde sine 
forpliktelser overfor sine alli_ 
erte, De har undret Dem over 
at vi fikk tilbudt en eskadrille 
flyvemaskiner gratis fra Ca-' 
nada, men at Rasmu~ Han
sen unnlot å svare på tilbu
det. De har undret Dem over 
atameil"'ikanerne ville! tilby 
oss tre krigsskip gratis, men 
at vi tok så valent på saken 
at ame:rikanerne oppga den. 
Hvorfor?' Fordi to gamle 
syndere viJ,le sikre sin person 
p'å Danmarks bekostning og 
er interessert i å gj Øre seg 
fortJent i. Moskvas øyne. De
res første mål, vi feiler nep
pe, er D~rk ut av Atlant
pakten, det neste e·r de akti
VIe forbeæedelser til en ny 9. 
april. En regjering Alsing An
dersen på en trone a v russi
ske bajonetter. 

Og vi andre? Vi tåler det 
naturligvis. Vi el' som be
kjent kun stemmekveg, hva. 
annen oppgla,ve skulle vi ha 
enn å si ja og amen. 

R. Gjessing 
Urmaker 

Drammen 
Tlf.' 25 07 

MJ0NVOLD KAFE 
Brandbu, Hadeland 

anbefales 
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FOR NA.rJONAL FRIHET OC SOSIAL RETTFERDICH,ET 

Hva med religionens stilling • Sovjet ~ idag? de til den inspirerte tale med 
bØyde hoder». Ja, han til og 
med henstillet til dem om å 
be for sine fiender.» 

Forts. fra side 1 

anti-religiØse k~panj e si
den 20-årene. 

Moskva-radioen har rekla
mert fOT et nytt tidsskrift, 
«Religionen og Liv:et» , som 
utelukkende vies anti-religiøs 
propaganda, det første i: sitt 
slags siden GudlØshetsforbun
dets organ «Uten Gud» slut-, 
tet å utkomme i 1941 (den
gangen redigert av dette for
bunds formann Jaroslavsky 
Gubelmann) . 

Omkring 30 anti-religiØse 
museer, som ble stengt under 
krigen, er åpnet igj en. Der 
henstilles til avisenes film
anmeldere å forlange flere 
antireligiøse filmer, et spesi
eltstudio for framstilling a,V 
slike filmer, er nylig begynt 
sin virksomhet i Ukraina. -
«Læ~ernes Avis» henstiller 
inntrengende til alle opplyste 
lærere å fordØmme ,eller angi 
d~m av sine kolleger som vi
ser sympaU for religionen. A 
tillate religiøs diskusjon i 
kl:assevæ~elseneer offisielt 
en forbrytelse. I timeplanen 
er lagt inn regelmessig un
dervisning i: ateistisk propa
ganda. Lærerne måi vise sin ' 
list blant annet ved argumen
'ter som: Barn, se på denne 
vidunderlige natur. Du. vet 
hvem som oppr:ettholder den
ne naturen? Det er vårt kom
munistiske parti ... Dere ser 
trærne, det beviser at de ek
sisterer. Bare de ting er vir
kelige som delre kan ~e, fØle 
og røre ved... Tro ikke på 
Gud, Gud eksisterer ikke, du 
kan ikke se ham, o.s.v. 

OgSå i pressen ler gud
løshe:ts-p1'opagandaen blitt 
intensivert' etter at det le
dende organ PRAVDA kom 
med en nesten panikk-artet 
~ederartikkel med titelen : La 
oss spre vitenskapelig-ateist. 
isk propaganda! » 

En: flom av ndtiser i pres· 
sen viser at der er adskillig 
grunnlag for ledernes vok
sende bekymringer for denne 
.ubegripelige» utvikling .. Den 
store vittighetsavis KROKO
DIT.. klaget over fØlgende: at 
folk i sommer hadde måttet 
vente i det uendelige på en 
buss i Kazak-distriktet, bare 
for å oppdage at fire busser 
var blitt dirigert til kil'kegår
den for transpoTt av troende 
som feiret Alle Sjelers dag. 

Avisen TRUD fortalte at 
tusener a v russere ustanselig 

flokkes omkring kilden ved 
Glinkov nær Moskva for å ba
de i det «helbredende» vann. 
IngeniØrer, vitenskap:smenn, 
Sovjet-aristokratiet sto i kØ 
sammen med alminnelige 
russere for å ,fylle i kopper 
med hellig vann, skriver 
TRUD. 

Radio VOlga, som, sender 
for sovjettroppene i Øst-Eu
ropa, klaget i en utsending i 
august over at «den politisk
vitenskapelige ,propaganda i 

armeen hadde minsket i det 
siste, og det skapte gunstige 

lige manifestasjoner i slike 
natur-fenomener - - noe 
som er fullstendig uantagelig 
og uforenlig med sosialistisk 
realitet. 

Noe ,av det som særlig sy
nes å alarmere sovj etlederne 
ler at de «nye forbrytere mot 
den av Lenin kanoniserte 
ateisme» ikke er gamlei folk 
fra tsartiden, men også ung
dom av den nye kommunisti
ske generasj on, nettopp de 
unge som man trodde var fer
dig med l'Ieligionen. 

KOMSOMOL, Ungkommu
nistenes aVis, forteller om en 
sørgelig tildragelse den var 
kommet under vær med i In-

Ja, dette var fra Ungkom_ 
munistenes avis. 

* 
Det merkeligste ved situa

sjonen er imidlertid at regje
ringen ikke slår til. 

Situasjonen tyder på at det 
styre, som fortsatt forkynner 
slagOlrdet om religionens ut
ryddelse, i ethvert fall ikke på 
det nåværende tidspunkt fØ
ler seg sterke nok til å ta 
kampen opp for :alvor. Dot 
har fØlt seg tvung;et til å inn
rØmme ,de store' masser litt 
mere frihet, eller som «News
week» uttrykker det, gi ut litt 
mere tau». De tør ikke i øye-

,vilkår for en, økende religiøs 
innflytelse i armeen, - det 
er absolutt nødvendig å orga
nisere lærek~eftene for å 
stanse religions innflytelse.» 

za: tre ungkommunistiske . blikket som tidligere slå til
studenter hadde i mange år bake med brutal makt. 

Krasnaj a-Svesda, Sovj et
marinens offisielle organ, ut
talte nylig sin forbauselse 
over at så mange ga
ster p'å landlov nyttetanled
ningen til å bringe sine pro
blemer til kirken. Mange ma
troser i den baltiske flåten er 
interessert i slike ting som 
angår livets opprinnelse ... 
tilbØyelige til å se guddomme.. 

lest bønner, sunget i kirkeko
ret og assistert prestene un
der gudstj enesten. I Kursk::. 
distriktet «kunne en se gut
ter og j ente~ blant eldre folk 
som besØkte «hellige stedeT» 
for sin helse. I mindre byer 
som Kolodnaj.a steg ,en ung 
sjefingeniør opp på prekesto- ' 
len og ledet gudstj1enesten. --
«Folket reiste seg fra plasse
ne sine og falt på kne, lytten-

Ha//esby og hans venner • • • 

Forts. fra side 1 ---------------------

denne saken, skal ikke lykkes, 
selvom de forføyer over den 
mest snedige sensa:sjonspres
se, som vårt land eier! Og til 
S.elskapet sier jeg: ProfessO'~ 

rens oppsigelse av sin stilling 
må ikke bli tatt til fØlge! 

Professor Ole Hallesbys 
navn er fremdeles det sam
me lysende som det var, og 
det vil ved GUDS gode hj elp 
og nåde bli, hva delt er. 

Bergen, 18. november 1953. 
Undertegnet: Rolf Jakobsen. 

Ja, det er godt å lia gOlde 
venner, men mon ikke herr 
Jacobsen skyter over målet, 
når han fremstiller Hallesby 
som den uskyldige etter at 
han selv nØdtvungent har 
måttet tilstå sin skattesvin
del og det verre - en lØgn. 
mot bedre vitende. Er man så 
blottet for mOl:,alske og sede
lige verdier, at man erverver 
seg «aktelse og tillit som al
dri før» for en opplagt og er
lijent lØgn ?Da må man vel si 
at man er kommet under lav- . 
målet for borgerlig liv - i de 
kretser. 

Herr Jacobsen fikk like 
bakette1' Olavsordenen, uten 
at jeg vil påstå at der er no
en' sammenheng mellom den_ 
ne for herr Jacobsen g1ede
lige begivenhet og hans ar
tikkel. 

Men Vi andre som. holder 
på renslighet i offentlige 
forhold, kan dessverr,e ikke 
slutte oss til dell; «m.llit og al{
telse som aldri fØ!», nar en 
offentlig mann i så utpreget 
«kristelig» stilling som herr 
Hallesby overføreas slike ting 
mea nødtvungen ,egen tilstå
else. 

Men Indremisj onen om det. 
Den har så mange merkver
dige symptomer, og nå er ja 

den nye helvetesdiskusjon 
koulmet i stilling igjen ved at 
herr Ole Hallesbyer kommet 
på formannsstolen, og han 
har kanskje hatt et lite helve
te . allerede her på j orden et
ter 10. november 1953, men 
nå finnes han altså i vigør 
for det nye felttog? 

Karl Seeland. 

, Derfor har det valgt - i 
ethvert fall inntil videre - å 
fØre kampen mot religionen 
med hj elp av den nye p'ropa
ganda-offensiv, og trusler.' 

Det er ogSå en annen side 
ved problemet. Kreml kan 
nyttiggj Øre seg den propagan
distipke virkning utenlands, 
ved lat kommunistkontroller
te prelater kan) brukes som 
meget effektive lagenter. Sær_ 
lig i Midt~sten, der kan en 
sovjet-patriark eller metro-, 
polit IEftt slippe inn f. eks. i 
Israel eller Egypt' og reklame
re for SOVjets cfredskampan
je» .. Og det meget lettere, og 
med større virkning ,enn en 
politisk kommissær. Det p'as
ser ogSå MalJenkov, sli,k som 
Stalin, å la utlandet se at sov
jetlederne tillater. ~eligiØs 
propaganda. 

* 
Det amerikanske magasin 

søker også å gi ,en forklaring 
på hvorfor russerne er blitt 
'«verdens mest tålmodige 
folk». Det vil bli nærmere om
talt i neste artikke1. 
'8"@@§#Mii-iPM*' 

Gårdbrukere -
S'kogeiere 

Er det noe De trenger av 
redskaper ell. maskiner, så 
send oss en forespørsel. Vi 
representerer anerkjente fa
brikker og verksteder. 

Lite eller stort oppdrag, vi 
står alltid til tjeneste. 
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BHer - l\Iaskiner 
RedSkaper .. 

Tlf. 885 - 248. 

FOLI( OG LAND 
Ansv. redaktør og 

utgiver: 
FINN BRUN KNUDSEN . 

Utkommer i Oslo 
Redaksjon: 

Telefon 55 76 56 
Ekspedisjon og kasse: 

Postboks 3214, Oslo 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Abonnementspriser: 

Kr. 20.00 pr. år, kr. 10.00 
pr. halvår. Sverige, Dan
mark: kr. 24.00 pr. år, 
kr. 12.00 pr. halvår. Ut· 
landet for Øvrig: kr. 
28.00 pr. år, kr. 14.00 pr. 
halvår. I nØytralt omslag 
kr. 30.00 pr. år, kr. 15.00 

pr. halvår. 
Løssalgspris : 50 øre 

Annonsepris : 
32 øre pr. millimeter 

over en spalte 
Bruk postgironr. 16450 

Sambandstrykkeriet 
Oslo 

Oslo Stigefabrikk 
Brand-, maler- og skyves tiger 

olj et, ml kadimerte beslag 

Inneh. Alf T. Lunde 
Mosseveien 8 

Tlf. 688817, priv. 670779 

Tannlege Maamoen 
Hansteensgt. 2 
Telef. ' 444333 

Tannlæge 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 447554 

Annelise Parow 
TANNINNSETNING 

Tron dhei'm 
Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade

moen kirke - Voldsminde 

Benytt 
. HANDSKOMAKEREN 

i Neuberggt. 15 . Oslo 

hvis du vil stå på en god fot 

Reiseskri vern aski ner 

Optima Flana kr. ,185.-
Optima Elite »515.-
Rheinmetall »585.-

A vbetaling om Ønskes. 
SVERRE JACOBSEN 

Ilseng. 

Victoria 
Gjesteheim 

Strand'gt. 41 
Telef'On 497 - Egersund ---

HANDVERKER, 

49 år, Ønsker på denne måte 
å gjøre bekjentskap med en 
kvinne i passende alder. 

Bill. mrk. «1955». 
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