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Maurice Bardeehe De som ikke fikk 
følge med på 

Æresdoktor 

~' For Folk og Land av 
fil lic. Per Engdahl 

Maurice Bardeche har gjort 
sig kand som en av.det mo
derna Frankrikes mest ly
sande stilister. Han fOddes 
1908 i en liten stad i meller-
sta Frankrike men kom ti
digt tili Sorbonne, dår han 
snart.sogs upp aVl den litte
raral Parisatmosfaren. Som 
ung akademiker kom han att 
tillhol'Jai kretsen ikring den 
vårldsberomde historikern 
Jaeque BainvUle, kand bl. a. 
genom sin Napoleonbiograti 
och sitt likaledes till svenska 
oversatta arbete om Frankri
kes historia. Bardeches in
tressen kretsade. emellertid 
friimst kring den franska lit
teraturen. Han umgicksbland 
forfattare och gifte! sig så 
småningom med en syster till 
en av Frinkrikes mest Lovan
de lyriker Robert Brasmach. 
Från en docentur vid Sor
bonne kom han som !professor 
i fransk litteratur till Lille, 
och hår gj orde han sig fråmst 
kand! :genom sina banbrytan,) 
de undersokningar rBrande 
de båda franska romantiker
na Stendal och Balzac. TiU
sammans med BrasiIlach ut-

ta skrifter har han sedan 
oekså oofordrat t1ll trycket 
liksom nya upp'lagor av åldre 
verk. Sjalv har han framst 

gav han forsta upplagan av koncentrerat sig på ett poU-
den stora filmhistoria. som tiskt skriftstallarskap, som 
sedan kommit ut i ,gtandigt bUvit ett av de banbrytande 
nYla upplagor, reviderade och under efterkrigstiden. I 
utokade av Bardeche. 

Den stora vandpunkten 
for Bardeehe' blev 

« Brev til 

Fran~ois Mauriac»' 
a;n,.rlo. ""n""" .... ___ .... ...::1 •• ~_ ... __ 

l 

sn~ ut over de 
av Universitetet i 0.10 

gamla gransern~. Bland gaull- ,Sir Winston Churchill ble frammarsjen 
ister fick han ')nånga varma i ,sin tid under stor be.geist- ha en redegjørelse fra Admi-

Den 29. 9. ville Churchill 

vanner. Fler~ f; d. motstånds- ring kreert til æresdoktor ralitetet om hvor man best 
i ...• i };11 man med merij;er från kam- (ikke fikk oppleve opp- ved vårt universitet. Han kunne minelegge de norske 

/pen mot tY~Iq.rna; och års- reisningen). hadde jo gjort seg så fortjent farvann for å hindre den ty-
lång visteIse i *yska kone en- av Norge! ska malmtrafikk. ..... : ... : .•.. : ..•........ """ ...... Stasjonsmester Rebne, 
trationslager nora i dag till Admiral Theodor KTancke Den 16. 12. :f:orela Cllurchill .·':::;'\":?"":':::Æli _..l Ophus, stor-Elvdal. 
kretsen kr'l.1~ Bardeche. forteller i artikkelen «Sann- et nytt memorandum for ka-

må jJ.amnas den Fru stasjonsmester Rebne heten om ~eIse Weser» i binettet. I dette memomn-
kvinnliga iParisadvokaten GeneraldirektØr Bjaaland «Di~ Deutsche ISIoldatenzei- dum heter det bl. a,.: 
Odette Morea" hederslOjt- ved NSB tung» for april 1 år hvordan «En avbryting av den 

....•... ' ... : ... ::.-:: ..... ..:-:.:.: nant i maquisei). och med he- Fru Asta Ørbeck, Drammen Sir Winston gjorde seg for- svenske malmlevering til 
derslegionen $ utmarkelse Fru Betzy GrØnstad, tjent til den store utmer- Tyskland over Norge. kan si-

om ,NUrnberg-processen, som 
skulle goro honom kånd runt 
hela vårlden_ Ett tryc~fri

hetsåtal slutade med fallan
de dom: Bardeche ansågs ha 
prisat brottslig handling ge
nonn att forsval'!a offren i 

I 
Niirnberg. Han domdes t'ill 
ett års fangeIse men satt ba
ra inne en vecka. Sedan be
nådades han av president 
Coty. I boken om «Kolumbi 

for insatser i ~otståndSkam- Drammen kelse: destUles med. en (større of-
pen. ~ Fru Olava Thielemann, «Etter den britiske krigser- tensiv operasjon. Når man 

~' Drammen ldæring forlangte Tyiskland engang er kommet til den 
Maurice Bardeche's inn- t , Fru Ingeborg BØhn, 2. septehmber 1939 i en no e oppfatning at det som taler 
stalIning ar~ fransk och Drammen til Norge strengt nØytl'lalitet. for veier tyngre enn innven-

.'~ Bonde og ordfører Torbjørn I motsatt fall ville Tyskland dingene - som ikke kan 
euro~isk Aiakerholt, Botne, Vestfold bli tvunget til å treffe pas- bortforklares og som må tas 

Hans fransItt patriotism Bonde og ordfØrer T. Aanne- sende forholdsregler. Så len- alvorlig - må man tvinge 
ger fargen åt htla hans fram- stad, Våle i Vestfold g~ nøytraliteten ikke ble igjennom de forholdsregler 
tradende. Nal- det galler Lensmann stange Sem. Myr- krenket av; en tredje, var som er nødvendige for å. 
Frankrike, kan: han nå upp idet utenfor sitt hjem un- Norges nøytralitet garantert. bryte av malmtransporten. 
till en retorisk hojd, som der okkupasjonen Den 9. 9. foreslo Churchill Den nordlige !blokalde av 
koonmer aUditopet· att and- Fru lensmann stange, Sem overfor admiralitetet å Tyskland ville i så fall bli ef
lOst ryckas med. Som! euro- Kjøpmann Sam. W. Amund- trenge inn i østersjøen med fektiv. Vi kunne! f. eks. be
p~ år h:an den framste fore-
språkaren i Prankrike for 
fransk-tysk forsoning. Hans 
sympatier for: ·tyskerna aro 
åkta och djupgående. 

Med denna instållning år 
det klart, att han från bor
jan skulde bli en av for
grundsfigurern~ i Malmoro-

reIsen. Han lar alltifrån 
starten tiIlhort' dess ledning 
och utovat ett ittgående 1n-
flytande pt\l'~.esS, politik. 

Hian ar den typis~t intellektu
elle, mannen met! d

Æ 
blixt

rande hjarnen OCh en su
verana formtaI,ang , for 

intelligens odb m raliska 

sen, Nøtterøy 
SkipsfØrer N. Nilsen, Stokke 
Rutebileier Nils Svendsen, 

NØtterøy 
Bonde Carl J. Wike:, Hoff 
Fru Randi SchiØtz, Sem 
Kiaptein Edvard Hannevig, 

Asgårdstrand 
DriftsbestYrer M. Monsen, 

Larvik 
Bonde Arthur Hillestad, 

Lardal. 
Vi ber om at langt flere 

må komme med, 

Rike Sibiria 
Pravda melder at verdens ri-

makt for å tvinge de skan- sette Narvik og Bergen og 
dinaviske starer til å tre inn bruke' disse' havner for vår 
1 krigen på de alliertes side. han,del, mens de ville være 
FØrste sjølord avslo på grunn sperret for tyskerne. Det k:an 
aVl faren fral luftvåpen og ikke understrekes sterkt nok 
miner. 

Den 19. 9. overrakte Chur
chill kabinettet et memoran
dum med forslag om - ved 
dristige forholdsregler - å 
stoppe den tyske malmtrans
port fra Skandinavia'. Kabi
nettet avslo, 

Krutsjev og 

al1J en britisk besitteiRse av 
den norske kyst er et strate
gisk mål av tørste klasse. 
Selv om Tyskland ville treffe 
de kraftigste motforholds
regler, ville vi ganske be
stemt ikke komme i en slet
te:r;e situasj on enn om vi ikke 
hadde innlatt oss på aksj 0-

nen. Vår samvittighet er vår 
øverste dommer. Som virke
lige representanter for Fbl-
kpfnl'hllnn~t.l:! n1'in"fn,,.,.,,,,. 'hn .. 
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de undersokningar rorande 
de båda franska romantiker
na Stendal och Balzac. Till
saanmans med Brasillach ut
gav han forsta upplagan av 
den stora filmhistoria, som 
sedan kommit ut i standigt 
nyta upplagor, reviderade och 
uto'kade av Bardeche. 

Den stora vandpunkten 

for Bardeehe' blev 

krigsslutet 

Medan Brasiliach redan ti
digt visat intresse fOr politik 
och knutit niira forbindelser 
till fascistiska srtomningar, 
bl. a. det rumiinske jiirngar
det, hadd~ Bardwche varit 
tiimligen ointresserad av dyli
ka ting.Efter Frankrikes befri
else 1944 hiiktades Brasillach 
som samarbetsman och dom
des till doden. En oerhord 

ta skrifter har han sedan 
oekså befordrat till trycket 
liksom nya upplagor a v iildre 
verk. Sjalv har han fram st 
koncentrerat sig på ett poli
tiskt skriftstallarskap, som 
blivit ett av de banbrytande 
under efterkrigstiden. I 

«Brev til 

Fran~ois Mauriac» 
gjorde han upp med utrens
ningen. Nar han skrivit far
digt manuskriptet, menade 
hans vanner, att han var to
kig. Något sådant kunde al
drig gå. Det vare att utma
na odet. Men Bardeches bok 

det klart, att h!\n. från bor
jan skulde bUl en av for
grundsfigurerna l i Malmoro
reIsen. Han h~r alltifrån 
starten tillhort 4ess ledning 
och utovat ett viJtgående in-
flytande på, ,:*.ess politik. 

Han ar den typiskt intellektu
elle, mannen med den blixt
rande hjarnen och den su
veråna; formtalangen, for 
vars intelligens och moraliska 
mod aUa motståndare alltid 

Kiaptein Eldvard Hannevig, 
Asgårdstrand 

DriftsbestYrer M. Monsen, 
Larvik 

Bonde Arthur illllestad, 
L.ardal. 
Vi ber om at langt flere 

må komme med. 

Rike Sibiria 

om ,Niirnberg-pl'ocessen, som 
skulle gora honom kand runt 
hela varlden. Ett tryc!{fri
hetsåtal slutade med fallan
de dom: Bardeche ansågs ha 
prisat brottslig handling ge
nom att forsvara offren i 
N'iirnberg. Han domdes hu 
ett års fiingelse men satt ba
ra inne en vecka. Sedan be
nådadeS han av president 
Coty. I boken om «Kolumbi 
agg» gla v han uttryck åt sin 
positiv a åskådning, och det 
senaste arbetet «L.es temps 

Pravda melder at verdens ri
keste kiullfelt er funnet i Sov
jetrepublikken Kasakstan. (Fram 

tilll Sist måste betyga jsin med kartet!) Det gjelder Ekyoo-
aktning och sin beundran. stus-bekkenet. Man kan regne 

modernes» har han gjort en For dem, som fått formånen med flerfoldige millioner tonn 
sVI'dande kritik av hela den tt "kn . t'l h "pr år' a ra aj SIg l ans Van- .'. 
bestående samhallsordnin- l1er, ar han omistlig. ScapaFlow gen med dess dodsmiirkta de- Per Engdahl. 

gick ut i hundra tusen ex- kadens. Den berømte britiske flåtehavn 
på OrknØyene, skal legges ned. 
Her var det at den tyske flå~ 
etter fØrste verdenskrig ble inter
nert og for størstedelen boret 
i senk av de tyske mannskaper 
i juni 19'19. 

emplar och blev upptakten till 
den standigt viixande floden 

Barde,che blev snart en 

av anklagelsesskrifter mot samlingspunkt for oppositio-
orattfårdigheten efter kriget. neUa kretsar i Paris. Hans ly
Slå fØljde de båda volymerna l sande personlighet nådde I 

Et utdrag av Maurice 
Bardeche's bok «L' oeuf 
de Colomb» blir påbegynt 
i I neste nr. av Folk og 
Land. 

~";;;;;.L.Io ~v. v. _ ... "" ...... _ .... ,, _____ _ 

chill kabinettet et memoran- gisk mål av første klasse. 
dum med forslag om - ved Selv om Tyskland ville treffe 
dristige forholdsregler - å de kraftigste motforholds
stoppe den tyske malmtrans- regler, ville vi ganske be
port fra Skandinavia. Kabi- stemt ikke komme i en slet
nettet avslo. 

Krutsjev og 
Bulganin 

itil Norge 

ter:e situasj on enn om vi ikke 
hadde innlatt oss på aksj 0-

nen. Vår ,Siamvittighet er vår 
øverste dommer. Som virke
lige representanter for F1ol
keforbundets "prinsipper har 
vi rett, ja plikt til rent for
bigående å oppheve gyldig
heten av nettopp de lover for 
hvem vi vil skaffe respekt og 
sikkerhet.~ 

Selv om Churchill ikke 
kunne få sin vilje igjennom 
i kabinettet, ble det dog i et 
hvert fall besluttet for en~ 

hver eventualitets skyld å 

Tidspunktet ikke fastsatt. 
Fra den norske Mllbassade i 

MOSkVa! har Utenriksdeparte
mentet fått offisiell bekreftelse 
på at statsminister Bulganin og 
partisekretær Krustsjev med takk 
har tatt imot invitasjonen om å 
komme til Norge. BesøketS! va- gj Øre i stand planer for en 

apparat sattes i gång for att 
radda den unge diktaren. En 
rad lysande kulturpersonlig
heter och politlker satte sitt 
namn under en nådesansoken 
till general de Gaulle. Men 
aut var forgiives. En mork 
februarimorgon 1945 hiimta
des Brasillach ur dOdscellen 
i Fresnefiingelset i Paris och 
fordes ut till den viintande 

""''''''''''''''''''\IV\I\,''''''VVV\,'''''''\I\t''\l\t~'''''''''''''''''''''\IV\I\I''\I\t~I~~'''''V\jrv\IV1~''''''''''''''''I'V1''''V\I'V\''' 

rignet og programmets detaljer britisk landgang i Norge, som 
vil bli drØftet gjennom diploma- i Narvik ogSå skulle ta sikte 
tiske kanaler. Det foreligger ikke på en understøttelse av Finn
noe om tidspunktet for besØket. land. 

lJIittåpne brev til 
DOlDlDerforeninl:en 

Pende selvmordsepidemi - Både Stockholm og KØbenhavn Den 20 1 1940 f d t 
har fått ligrlende bekreftelse om .. opp or re 

blant menn som hadde: vært at sovjetlederne har mottatt in- Churchill offentlig de nøy-
medlemmer av «partiet». vitasjonen til besØk i Sverige og trale til endelig å slutte seg 

Ikke minst overraskende Danmark. til de allierte, noe de nordi-
virket «lovbestemmelsen» om ske stater nok en gang av-
å beLaste det passive med-I • slo. 
lemskap i NS med rettighets- Tvaul:sauksJou Den 31. 3. 1940 varslet 

En appell fra redaktør Toralv Fanebust tap og Kollektivt ølronomisk hos 10 skattytere i Lier. Churchill i kringkastingen 
ansvar i forhold til medlem- I samsvar med en henstilling, en s'kjerpelse av de alliertes 
menes formue. - Dette retts- som er sendt kommunestyrene krigsfØrsel. Så kom helftige 
svik sammenlignet jeg med fra Kommunal- og Arbeidsde- britiske presseangrep på 
hva da~rende infanteri- partementet om å påbegynne N 

exekutionsplutonen.. 

Från detta ogonblick 

FØrste frigjØringssjokket I geleir ved Bergen, der det l stenes forbrytelser, lot seg 

fikk jegaUerede den 17. mai var mange frontkjempere, hØre, - bl. a. fordi en der~ 
1945, da en av mine venner ble intervjuet anvendt i den ved kunne ta seg i vare for 

innfordringen av skatt, har her- orge. 
kaptein Galtung lærte oss i redskassereren i Lier skrevet til Natten 6.-7. april seilte de 
historietimene på underoffi- en rekke skattytere som har for- britiske fartØyer ut som skul
serskolen i Bergen i 1916: holdsvis store restanser. Her- le minelegge norske farvann, 
Athens uovervinnelige flåte redskassererens henstilling har og den 7. ap'ril foregikk i 

meatale torturs tjeneste. selv å begå noe tilsvarende. Från och med detta ogon- ~takk til meg en dagsaViS, 
Vedkommende politimester Men statsministeren rettet blick blev Bardeche politiker. d det to gJ·engl·tt et l'nter 

eir s - som med dette hadde gitt også en appell til alle gode 
De litterara intressena tvin- vju en svensk redaktØr had-
gades i bakgrunden. På sitt d h tt ddt e a me en av e nyu -fornla; livsområde har han 
fråmst gjort en insats som I nevnte norske politime,stre-
vårdare av svågems tradi- ne. - Om frontkjemperne 
troner. Han har givit ut de uttalte denne lovens gode 
sista dikterna, skrivna i fiin- nordmann, som inntil en 
gelset, en gripande samling, uke før hadde vært høyeste
som med sin medeltidsmiis- rettsadvokat, at deres dager 
siga enkelhet och sinkon~ er beseglet, deres dager 
kreta stil, dar de forskonan- er snart talte. 
de adjektiven niistan full- Frontkjempernes daværen
komligt Jsaknas, gor ett out- de antall var rundt 7000 og 
plånligt intryck på låsaren. deres nærmeste pårørende 
Brasillachs bæv och otryck- tilsvarende flere. rntervjuet 

gikk sin runde gj ennom den 
.------------. mest supernasjonale del av 

Kunnskap dreper frykt. 

Rolph Waldo Emerson. 

~--------------

den norske presse, og da 
først og' fremst Dagbladet, 
selvsagt. - I Elspeland fan-

imidlertid gitt SIIlllå resultater. og uttrykk for sin særegne inn- nordmenn om å ta vel vare var underveis hjem med sei- det er derfor forløbig'begjært Rosyth innskipningen av de 
stilling, sitt juridiske klar- på hatet, - da var sjokket rens søte druer, da den ble tvangsauksjon hos 10 skat~ytel'e. styrker som var tenkt land
syn og sin utpregedesinnsli- der igjen. overrasket av orroan og full- Flere begjæringer vil bli sendt, satt i Narvik, Bergen og Stav-
kevel\:t, ble et år eller to sei- Det virket også sjokke- stendig knust. Regjeringen hvis skattyterne ikke viser større anger. 
nere forfremmet til dommer rende da en av mine gode i Athen trengte sårt til syn- villighet til å betale sine restan·, Churchill hadde fått sin 
i Hø, yesterett. - Da fikk jeg b d å f d 1 de ..... "·kk' er. F10lkets kritikk ser, opplysr herredskassereren til vilJ' e, og han hadde strevet granner, en on e s re sæ IJU Fremtiden. 
sjokk nr. 2 ved tanken på at og rettskaffen som menne- over flåtens vanskjebne var 
mange fl10ntkjempersaker ske kan være, dØde av dif- nå;delØs: hva skulle den ved 
måtte antas å få sin ende- teri, mens leirlegen svor på CiciIia å gjøre? - Nå var 
lige avgjørelse i Høyesterett. at det bare var 3 dagers herredØmmet på havet tapt. 

At statsminister Elinar Ger- hJalssyke fangen hadde. Regjeringen kastet da all 

-< 1181 Volvobiler er solg't i 
Los Angeles og gjør stor lykke. 

- 500 russiske trålere fanger 
sild ved Grønland. 

hardsen i sin lste mai-tale Da jeg kom til Oslo i mars s~den over på; sjØDffisere-
1946 formante det norske 1946, ble jeg sjokkert over Forts. side 4 Vet du det? 
folk om ikke å glemme nazi- hvor mange mØdre og barn 

Best er den taler som kan 
få folk til å se med ørene. 

Arabisk ordtak. 

som brutalt var drevet fra 
hus og heim og ut i den svar
te elendighet og håpløshet, 
og det kom stadig nye be-

Sannheten er ,sterkest 
når den får lov til å råde 
alene. 

---- "":}-

kreftelser på den omseggri- '.:.. ___________ ' 

1. Hva er grunnen til at Basj
kir-området mellom Volga og 
Uralfjellene i dag blir meget om
talt i finansverdenen? 

2. Hvem er Olafur Thors? 
Svar på side 3. 

svært for det, så æresdoktor
graden var nok veJ fortjent. 
Det spØrs bare om han ikke 
burde fått den' med stjerne. 

Naturen er vidunderlig. 
For millioner av år siden 
visste ingen at vi engang 
skulle gå med briller, og 
aUikevel ble Ørene anbragt 
hvor de er! 

Politiken. 
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Lørdag 16. juni 1956 FOLK OG LAND 

___ FOLK OG LAND___ R d P H ff fO 140 000 k ~A.nsva_rligU~:_:k::~IJ:_~:::V~_Sringlebo_tn J e. · O ar , r. 
Enstemmig Høyesteterett Ett ord på vegen 00 FYLL O"P 

• 
" 

ED Df" Dorsk 
kri;rssituasjoD i 19411 fastslår at boikotten var urettmessig 

SHELL BENS.N \: 

NIETZSCHES SVAR. Vnder diskusj onen. om den 
svenske betenkningen er det 
fra sakkyndig og «velvillig» 
hold hevdet at hendingene 
utover i 1941 burde ha be
sinnet tenksomme:l1olk på at 
i lØpet av dette året hadde 
Norge gjenopptatt eller Vl;Lr i 
ferd med å gj enoppta krigen 
mot Det tyske rike. 

heller ikke visste Hærens 
Overkommando om la t det 
skulle gjennomføres til den 
og den tid. Den norske ma-

Høyesterett avsa lørdag enstem
mig kjennelse i saken om .typo
grafenes boikott av avisen «Sam
fundsliv». Norsk Centralforening 
for Boktrykkere ble dømt til å 

satte Eidsilvating lagmannsrett 
. beløPet til 125 000 kroner pluss 
7000 kroner i saksomkostninger. 
Senere ble kravet forhØyet til 
200 000 kroner, og saken ble nå 
prosedert i I1øyesterett med 
Norsk Centralforening for Bok
trykkere som den ankende part. 

Friedrich Nietzsche (1844 
-1900) var vel den bety
deligste og mest omstridte 
filosof i sin sam tid. Rans 
liv som filosof var så å si 
en uavbrutt kamp mot Kri-

MEDD(3~ 
,--,.~,~,~-, .•• , -·~~l.~c~·;~~, -,_.c:.,;.:.:,--~" --;_l"t:;;::i""-'-'~:'t';j 

Bjarne Swennin,: rine var blitt rådspurt om betale redaktØr Peter Hoff 140 000 

visse forhold, men var bare kroner med 4 prosent rente til 
rådgiver. De nOlsl~l~ deltage- betaling skjer. I s\tksomkostnin
re, 52 mann med Martin Lin- ger for byrett og lagmannsrett 

Rissa - Sørtrøndelag 

ge i spissen: var i engelske 
uniformer og utgjorde ingen 
norsk avdeling.» 

Dette var Svolvær-raidet, 

skal Centralforeningen betale til 
Hoff 7000 kroner. RedaktØr Hoff 
ble ikke tilkjent saksomkostnin
ger for Høyesterett. 

Ilensikten med boikotten var 
å forhindre at I10ff og hans me
ningsfeller kom til orde gjennom 
denne avis, som etter typografe
nes mening var et talerØr for 

Da typografene i 1947 nektet nazismen, men byretten anføde 
å trykke Samfundsliv i over et 

avkledd all rom.~mti.kk og le- år med den begrunnelse at den 
i sine premisser at det er de lov
lige myndigheters sak å ta seg 

var et naziorgan, gikk saken til av dem som misbruker Grunnlo
retten, og 2. febru~r 1951 ble vens bester.nr.nelser om trykkefri
avisen ved redaktør Hoff tilkjent heten. Retten fant å betegne boi-
50 000 kroner i erstatning. I 1953 I kotten som urettmessig. 

gendedannelse. Ingenting vis
ste regjeringen Nygaardsvold, 
like lite visste Hærens Ove'r
kommando, Den norske ma-
rine var bare rådgiver, kap- ~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~ 

stus og hans lære. Han 

uttalte at dersom Kristus, 
«denne nasareeren», som 
han hånlig kalte ham, 
hadde levet til han ble 
seksti år, ville han visselig 
ha kalt tilbakei hele sin 
lære som vranglære. 

Gløym krigen! 
Sov med dei 
kamerat! 

andre, 

I bygda mi var ein NS-mann 
festleidar for 17. maidagen. Han 
la og ned krans på grava åt den 
eine bygdekaren som fall under 

Toleransen har sin be

grensning i at den ikke 

kan tolerere intoleran-

sen. 

Piet Hein. 

Sovjets folketall har bare 

Den 4. mars 1941 ble det av 
britiske og· norske styrker 
gjort landgang i Svolvær, 
krigsviktige anlegg ble øde
lagt, 18 000 tonn tysk tonna
sj e ble senket, 215 tyskere og 
10 quislinger ble bortført som 
fanger. (makta - Norsk Kon
versasj onsleksikon, Oslo 1948, 
bind IT, spalte 3152). 

En av «quislingene» var en 
o.r.sakfØrer. Han satt i fan
genskaI1 i England til Våpen
stillstanden i 1945. Nå har 

tein Linge og hans menn var 
i engelske uniformer, og «ut
gjorde ingen norsk avdeling», 
formentlig en omskriving for 
at det vlar en engelsk avde-

Farlir: lettsind 

EID. gang ble Nietzsche 
spurt aV" noen filosof-kol
leger om hvilket menne
ske han satte høyest i for
tid og samtid. Etter en 
klort betenkning svarte 
Nietzsche falst:\ ~istus! 
Nå, men hans kolleger vil
le vite hvorfor. 

krigen. Eg vil gjeme ha svar på Økt med 4,2 millioner fra 
om ein i dag finn atalt skal ve- 1940 til i dag. Det er 15 mU
ra gløYmt? Er det OK at ein 

ling. Men v i burde, da som 
han 'reist .sak mot staten med 

av Stortinr:et nazist er festleidar på nasjonal
dagen og legg ned krans på gra
va åt em som fall? Skal vi som 
var med! i krigen byrja sova i 
lag med dei andre, eller kva mei
nar lesarane? 

bestandig ellers, ha forstått land, sammenlignet med nå. 
Politikernes frekkhet var li-krav om en erstatning på kr. 

100000 for tapt arbeidsfortje
neste, og for tort og svie. Sta
ten har avvist erstatnings~ 
kravet, og statens prosessfull
mektig, advokat Hans Mi
chelsen uttaler til Aftenpo
sten: «Det har vært vanskelig 
å klare opp i forholdene om-

at det var oppstått en ny 
krigssituasjon, og fØlt gufsen 
fra straffelovens paragraf 86. 

Når det gjelder Måløy-rai
det 27. desember 1941, så opp
lyser «Fakta» uttrykkelig at 
det var en britisk landgangs
aksjon. Inntil videre får vi 

stole- på det. 

Avgiften på «hestens 
havre» forhØyes til 32 
Øre pr. liter. 

«Av alle de mennesker 
jeg kjenner til, var Kri
stus den eneste som vir
kelig levde slik han lær'-

te utviklet, skatteskruen ikke 

Stortinget har med 70 mot skruestikke og utplyndrin-
gen ikke finansvitenskapelig te», var Nietzsches svar. 

Svevnug, Sørtrøndelag. 

* 

kring raidet i denne saks for-
bindelse, men det er klart at * 

64 stemmer vedtatt å Øke 
den såkalte tilleggsavgift på 
bensin fra 28 til 32 Øre p'r. 
liter. Departementet regner 
med at avgiften skal gi en 
inn tekt pa tilsammen 144,2 

Lagmann Solems yndlingsar- mill. kroner. 
det ikke var noe norsk fore- Vi 1.1ar sagt det før, og Vi' gumep.t for at Norge fortsatt var 
tagende. Regjeringen had- i krig etter 10. juni 1940 var gjentar det: En bil i dag er 
de ikke noe kjennskap til nettopp det her omtalte og lig- ikke noe mer enn en hest på 
raidet fØr det var utført, nende raids. bestefars tid. Hesten ble fo-

Bladringen av 7. juni 
1956, stiftet J Oslo 

nette nr. av Folk og Land 
gikk i trykken onsdag 13. juni. 

t Emma I1aussknecht, Lamba
rene. Hun var Albert Schweitzers 

ret med havre, og våre da
gers hest med bensin. For
skjellen er bare at vi den
gang var et tilbakeliggende 

Til vern om Folk og lands trofaste medarbeider, og fØdt i legium ved Universitetet i Oslo. 
Tyskland som han. Ganske ung _ Professor Alf Sommerfelt 

oppgaver og interesser reiste hun til Schweitzers syke- slaev 11. juni en kronikk ti. M-

",..,nø~t.it_t.pl 

T.1.... f hus for" som hun selv har ut- tenposten om EuroparådetJs kul-
... >11 lokk Rkt.ivp vpnnpl' l'IV 

utbygget. A. D. 

Fellesreisen til Hamburg 

tegner til en ny fulltreffer 

Dette stod å lesa i Dagbladet 
mandag den 11. juni. 

En 40" - personers buss sansynlig 

Korleis var det uppe i denne 
«svevntunge» Trønderbygda : Na
sa NiS-mannen seg på stygg dik
tatorvis upp til festleidar på na
sjonaldagen, eller vart han på 

demokratisk vis vald til denne 
tillitsposten? Og vart· han vald, 
so var det vel avdi sambygdin
gane hans fann han skikka, og 

Da samtlige plasser nå er termiddagen. Det blir middag på so utan lyte at han kunne leida 
belagt på den først kontra- hotellet etter ankomsten, og festen og leggja ned kransen på 

kvelden kan deltagerne tilbringe grava til den falne sambygdin-
herte bil, ha~ Linnea Norsk 
Reiselag tillatt seg å Qppta 
forhandlinger om en 4o-se
ters buss. Vii regner med at 

. ~ ~ . 
dette ,'il gå i orden. Dermed 

som de selv ønsker. gen sin. Og lmrleis for manen 
LØrdag 7. dag: Etter frokost fram, skjemde han festen, sulka 

rundtur med buss i København, han minnet til den dØde? 
med besøk til en rekke av byens Eg har fått vyrdnad for denne 
seVerdigheter. Middag i National TrØnder-bygda. Denne gongen 
Scala. oiIn kvelden besøk- i KØ- var det ein Ns-mann som la ned 

stål' ytt~rligere 10 plasser til benhavns forlystelseshave Ti- kransen på grava til ein som 
vår ]·ållighet. Bare skynn voli. fall i krigen ---' neste gongen 
dt'g', så ,kan også du bli med. SØndag 8. dag: Det blir tidlig vert det kanskje heimefrontlei-

For ~rig skisserer vi her pro- avreise fra København denne daren i bygda som legg ned 

lioner lavere enn· de fleste 
befolkningseksperter i vesten 
hadde regnet med, og 12 mil
lioner lavere enn Oxford-at
laset over Sovjet-Samveldet 
og Øst-Europa, som nylig ut
kom i London, oppgir. 

Det britiske tidsskriftet 

Economist minner om en stu
die utgitt av Folkeforbundet, 
der det ble slått fast at uten 
tap av menneskeliv under 
krigen ville Sovjets folketall 
i 1955 være oppe i 240 millio
ner innbyggere. Vestli~e eks
perter tenkte seg et krigstap 
i Sovjet-Samveldet av fem 
millioner dØde og endelig av 
seks millioner i Økt barnedØ
delighet og nedsatt befolk
ningstilvekst. Dette mare
ritt av et regnestykke viser 
seg å ha vært altfor kortsik
tig, skriver ~cotiomist. Selv 
om en regner medsO'vjetfan~ 
ger som ikke vendte hjem da 
freden kom, viser det se'gat 
omtrent 25 millioner sovjet-
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Bladringen av 7. juni 
1956, stiftet i Oslo 

Til vern om Folk og Lands 

oppgaver og interesser 

En flokk aktive venner av 

vårt blad, 29 i tanet, hadde 

'--t'-------d'- h----- --------å--- d-- belagt på den fØrst kontra- hotellet etter ankomsten, og J."'''~'''ll u~ l"'~~Ja nea Kransen pa seks millioner i Økt barne dØ-
re· rne avre, og v re a- kvelden kan deltagerne tilbringe grava til den falne sambygdin-

Dette nr. av Folk og Land gers hest med bensin. For- herte bil,. ~r Linnea Norsk som de selv ønsker. gen sin. Og korleis for manen delighet og nedsatt befolk-
gikk i trykken onsdag 13. juni. skjellen er bare at vi den- Reiselag tiDatt seg å Qppta LØrdag 7. dag: Etter frokost fram, skjemde han festen, sulka ningstilvekst. Dette mare· 

tEmma Hlliussknecht, Lamba
rene. Hun var Albert Schweitzers 
trofaste medarbeider, og født i 
Tyskland ,som han. Ganske ung 
reiste hun til Schweitzers syke
hus for" som hun selv har ut
trykt, å tjene et høyere mål. 

Je'g våger i det hele tatt 
ikke å tenke på hva som har 
hendt i norsk presse etter 

gang var et tilbakeliggende forhandlinger om en 4o-se- rundtur med buss i København, han minnet til den dØde? ritt av et regnestykke viser 
ters buss. VIi regner med at med besøk til en rekke av lJyens Eg har fått yyrdnad for denne /leg å ha vært altfor kortsik. , 
dette ,'il- gå i orden; Dermed severdigheter. Middag i National TrØnder-lJygda. Denne gongen tig, skriver Economist. Selv 

. Scala. om kvelden <besøk i KØ- var det ein NS-mann sotn la ned om en 'regner med' '80' v' 'J:'e·t' f·an'. legium ved Universitetet i Oslo. sto tt li' e 10 lasser t'l 
, al' y er g re p I forlystelses:have kransen på grava til ein som 

- Professor Al,! Sommerfelt \'ao r Bare benhavns Ti- ger som ikke vendte hleDi da' - )'ål.lighet. skynn VOll'. fall i krigen - neste gongen 
skrev 11. juni en kronikk i M- f dk' d t t' deg', så kan også du bli med. Søndag 8. da.g: Det bll'r tidlig vert det karuskje heimefrontlei- re en om, VIser e se'ga tenposten om Europarådets kul-
turoppgaver. En undertittel For øvrig skisserer vi her pro- avreise fra København denne daren i bygda som legg ned omtrent 25 millioner sc)vjet. 
hadde han formet slik: «Hvor grammet jor hjemreisen og opp- dag, og turen går langs Strand- krans på grava til ein NS-mann. russere, militære og sivile, 
skal man trekke greIljsen for holdet i KØbenhavn: veien til Helgjngø,r, med det kjen- G. F. ble drept under krigen. 7. juni et samvær i Oslo, for 

å drøfte arbeidsoppgaver og 
opplegg. Bladstyrets for-

krigen. 
mann, bonde Anders Haf- Jens BjØrneboe. 

Europa?» Han kan så spørre. Freda.g 6. dag: Etter frokost te Kronborg slott. Fra HelsingØr 
Europas politiske grenser nevnte starter vi på hjemturen Og rei- tar en ferjen over til Sverige og 
han overhodet ikke. Kanskje ser via' den gamle haDlSas,tad kjører nordover til GØteborg, hvor 
fant han det heller ikke mulig, LUbeck til Grossenbrode, hvorfra det blir .avslutningslunsj i Ho
etter Churchills mange og mer- vi fortsetter med ferje over til tell Palace. Etter et par timers 
kelige meritter under den 2. ver- Gedser i Danmark. opphold i Gøteborg kjØrer bus-

For å gjøre sannheten 
sannsynlig må man alltid 
blande den opp med noe Leserbrev 

skjold, Uer, ble bedt om å 

fungere som dirigent. Det var 

et allsidig utvalg av bladets 
faste lesere som deltok, man 
fant såvel arbeidsgivere som 
arbeidere, menn og kvinner, 
eldre og yngre, tilhorende 

hØyst ulike yrker, der var 
bønder, håndverkere, em· 
betsmenn, kontorfolk, kunst-

lØgn. Dostojevskij. 

M e 110m ven ne r deruskrig. Etter en vakker tur gjennom sen videre gjennom Bohuslen via 
_ Nyttig tiltak: En kinesisk det sydlige Sjælland, hvor vi et- Kungalv, Uddevalla til tollstasjo-

_ En lærd disputas om Q1uis- landbruksdelegasjon på 7 mann ter å ha passert den imponeren- nen ved ~vinesund. Etter å ha ISiist helg ble et nytt forsøk 
lings og Tel'bovens dragkamp i har forlatt Peking på vei til de Storstrømbroen kjØrer gjen- passert toll- og valutakontroll går på kontrarevolusjon fra pe-
1940 fant mandag sted på Uni- Danmark. nom Vordingborg og Køge, og turen gjennoInI Østfold tilbake ronistenes side slått ned med 
versitetet i Oslo. Det gjaldt forsk- - Forsvarsstaben har via den ankommer til København om et- til Oslo, med ankomst ca. kr. 22. militære midler i Argentina. 
ningsstipendiat Magne Skod- sovjetiske ambassadde fått inn- Regjeringen erklærte unnta-
vims avhandlitW \«OkkupasjoIliS- bydeise for tre norske offiserer nene med 157 prosent siden pa- gelsestilstand: i hele landet. 
styret i Norge fram til 25. se~- til å ovel'lVære flystevnet i Mos- rolen om kre41ttstramning ble Forbundet Opstanden brøt ut samtidig 
tember 1940», som han forsvar e kva 24. juni. Innbydelsen er ak- sendt ut. 

nere, offiserer, lærere og in- for den filosofiske doktorgrad. septert, og sjefen for flyvåpenet På Jareteigen, Barkåker, flere steder. og man regner 
- Vedprisen~ i sekkevis i Oslo 

geniører, bladfolk og tidlige- Universitetets gamle festsal var generalløytnant Birge!r Motz- har økt fra $5 til 122,.40 pr. holdtes 30. mai en vellykket at 4000 mann - for det me· 

Jeg leser at det på Ceylon fins 
4000 veddaer, en folkestamme 
som skal være den lavestståen
de i verden. Kunne ikke dette 
være noe for Sunde å ta seg av? 
Jeg er overbevist om at·han 
ville trives blant dem, og Cey
lon er jo sånn vakker øy. 

Even. , 
• re politikere ikke unntatt. fylt av studenter, historikere og feldt vil sammen med to offise- favn. Siste tal8-stekniske påhitt sammenkiomst, hvor gård- ste sivilister - dannet kon

En interessant og givende tidl. NS-folk, blant dem nevner rer fra flyvåpenet reise til nevn- er at man i enkelte forretninger bruker E. SChiØtz ønsket vel- trarevolusjonens støttropper. 
meningsutveksling fant sted. vi i fleng fylkesmann Hans H. te stevne. må kjØPe koks for å få ved. Men komrnen og hvor reiesekre- I åpningsfasen vant de fram- På en kulturaften for årets 

Jacobsen, sekretær Franklin - Vest-Tyskland har 67153 dette er ulovli~. russ i Universitetets aula 8. juni 
Fra såvel bladeiere som red
aksj on ble det ytret ønske 
bm et konsultativt råd til 
støtte for den videre oppbyg
ning av Folk og Land. Det 

Knudsen, forfatteren Johannes okkupasjonsbarn, derav har tæren Schlytter-Henrichsen gang, men motstanden ble talte forfatteren og journalisten 
- Bermuda og Jamaica i bri- 10 tt d 

Hestmann, kand. jur. Solveig 37261 amerikanske fedre, 10194 tisk Vest-India har rettet et redegjorde for aktuelle . sa.- s a ne ved daggry. Revol- Jens Bjørneboe. Han innledet på 
Stang, Halldis Østbye, postme- franske, .8441 britiske og 1768 fristende tilb~ til britiske, re- ker. MØtet var godt besØkt, ten var konsentrert til Bue- følgende måte: Man har bedt 
ster Svendsen, forbundssekretær belgiske. Hva Øst-Tyskland og derier om et "nesten skattefritt og vertskapet har all ære av nos Aires, L,a Plata og Santa meg om å tale i dag og man har 
Helge Gvønstad, disponent Aage Østerrike har av barn med rus- tilfluktssted, IWis selska.pene vil arrangementet. Reisesekre- Rosa. E,uer standrett ble 200 vel ment noe med det. Jeg skal 
Berg, tannlegene Olaf Maamoen siske fedre sier hiistorien ~et flytte sin vir"~omihet til di h tt Slkåne dere for de vanlige ord i 

vedtokes å medvirke til et så- l' "1 sse tæren har siste uke besøkt personer enreet og 2000 og Martin Kjeldaas" direktør om, men det løper nok opp kolonier. dagens anledning .. 
dant, og hele åtte personer '" Id' t Porsgrunn, Skien" Gvarv og arrestert. Andresen, stud. phil. Ottar Røn- mang~o 1ge usen. SunnmØl'smannen Karl Jeg skal ikke holde noen fest-
ble bragt i florsl'ag. Blant neseth, redaktØ'r Einar Syvert- - Landets prisfordyrere kan Straume har ~tter oppdrag av BØ. tale, det har man andre til. Lan-
dIsse vil bladstyret sammen sen, rådmann Kahrs Budde, rek- nær sagt ikke en eneste dag Stortingets presidentskIlip malt INGEN FLUKT det vrimler av, festtalere. !)et er 
med redaktør Kringlebotn tor Volle, forretningsmennene holde fingrene av fatet. Nå et bilde av d~ kjente politike- Statssekretær Karl Trasti FRA LANHS,BYGHA et yrke i dag, det å være festta-
velg'8 sitt råd, bestående av Aslak Svandalsflona, Achton sist gjelder det pils, bajer og ren og stortin~annen Jon Ner- og byrettsdommer Odd Galtung Vi har i dag i realiteten ingen ler for «staten», «fOlket», «sko-

Aall samt overrettssakfØrer eksportøl. Avgiften til statens gaard fra 1\J-e og Romsdal. Eskeland er beskikket som nye flukt fra bygda. Det som skjer len», «'Vitenskapen», «demokra-
tre representanter med supp- k ·ull t .V.l.P' 

Sverre Helliksen. pumpever er fra 1. J sa t opp Nergaard var' en, framragende medlemmer av Forsikringsrådet. er fikke annet enn en naturlig tiet» , og alt det der. Det er etter 
leanter. Det vil bli lagt vekt _ Det var et meget rikt og med henholdsvis 20 og 30 Øre pr. agitator og spilte i sin tid en be- Eskeland er en yngre bror til utvikling av den arbeidskraft hvert blitt den intellektuelles 
på at rådet skal være lett og givende foredrag lærer og vakt- liter. Staten håper å ta inn 17 tydningsfull ro~e i bondepolitik- redaktør ØYstein Eskeland, Bes- som frigjøres ved jordbruket et- rolle i samfunnslivet å være sta
raskt å sammenkalle. mann H. A. Aasmundsen holdt mill. på det. ken. I 1830 utga han et lite agi- tun. Forsikringsrådet er et of- ter hvert som mekaniseringen tens håndlanger og lovsanger, å 

1956 om Blix-salmene på siste sesong- - GodtgjØrelsen for stortings- tasjonsskrift ~m med sine 32 fentlig organ SOnli førerl tilsyn skrider fram, sa landbrukssjef være makthavernes hoffnarr. 
Bladringen av 7. juni møte i Kristne Venner i Oslo. menn på reise er også satt opp. små sider kom:'til å få a.vgjø'ren- med. norsk forsikringsvirk1som- Karsten Baardset i en festtale 

er et tiltak som lover godt _ Dronning i salen og dron- Dette kan dekkes ved at Ola de betydningfor de følgende het. ved Telemark Landbruksselskaps 
for bladets framtid. Vi hå- ning på scenen: Elizabeth av Nordmann i sommer hengir seg stortingsvalg. 'Det hadde som _ Følgende er oppnevnt som årsmøte. Vårt landbruk pro- - Stalins datter Svetlana. del-
per det vil fØre til dannelsen Storbritannia og Aase Nordmo mest mulig til pils og bajer. titel «En odeWn,anns tanker om medlemmer av et utvalg til ut- duserer mer i dag enn noengang tok i festen for Tito. 

LØ b øtt . 17'". l' - En stoll skal slås i Joma- Norge'" nærv"';'rencl:<> "'orfatnm' g ed' ,.,nI 01 t o'k tidliger<>l. (Naturalhushold,.,;nlO"Ons - Sveits bygger en av \\ferdens av mange tilsvarende blad- IV erg «m es» l n.:ung 19a '" .., ,v J. l' rung av S ... ",rsma e om a Sl - '1 .~..,,~ 
O . St kh 1m hIn som feltet i Grong. Dertil er bevilget tilligemed en samtale innehol- re avsetningen av jordbruksva- tid for vårt jordbruk er :forbi, vi kraftigste akselera,torer. 

ringer omkring i by og bygd. peran l· OC o e ge 1,8 mill. kr. 
var. «Don Carlos» sto på plaka- dende veiledning for bØnder til rer: Professor O. Aresvik, As er gått over til et forretnings-

-------~. ------ ten. Aase spilte dronning Eliza- - De svenske vestkystskippe- en riktigere fremgangsmaade ( (formann), forskningssjef Odd jordbruk, der de små br:uk ikke 
beth av Spania og sang seg rett re skaffer seg stadig større bå- ved udkaare1slm av valgmænd Aukrust, ~sk (nestformanIn), lenger høver. " 

All oppblåst storhet står ter i (T l k A "be d inn i det prominente publikums . og repræsentanter~>, men ble beSt gårdbruker Hallvard Eika, BØ i e emar D-L' i erblad.) 
hJ·erter. MålselV har nå to navn - Norges Bank har Økt utlå- kjent under na,vnet «Ola-Boka». Telemark, stortingsmann Hans Baardset har neppe uttalt 

Gud i veien i hans a,rbei-
med verdensry, Sverre Stener- - SivilingeniØr Hans W. Giertz Borgen, Fet, stortingsmann P. O. seg slik om de små bruk. Me-
sen og vår nye 'store sangerinne. Det er en grense for ved det svenske treforsknings- Lindberget, Braskereidfoss, Hed- t ge avhenger av hva de bru-

- Magister Arild Haaland er stigning, men ikke for fall. institutt i Stoekholm, er utnevnt mark, sekretær Klaus Kjelsrud, k t· es Il, og hvordan det gjø-
for sin avhandling «Nazismen i Friedrich HebbeI. til professor i treforedlingskjemi Oslo, ekspedilSjonssjef R. H. Bær-
Tyskland» kreert til doetor phi- ved Norges Tekniske Høwskole i Øe, Oslo, direktør Aasmund Ber- res. 

• _____________ ' losophias av det akademiske kol- -7:.:'\i.i);;~.~c'~;,~,,;;.;;Wt';ø.;.,;4'~,.,;,:,;'!'f>'? Trondheim. dal, Oslo. I 

de for menneskers frelse. 

Th. stenseth. 

Red. 

Den som ikke har funnet 
fram til bøkenes verden, er 
i virkeligheten ikke våk. 
net av den søvn han levde 

i fØr han ble fØdt - ja, 
han er simpelthen ikke 
fØdt ennå! 

Arnold Bennett • 
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·iBIe som står til rest med kontingent for 1956· bes sende 
denne snarest til Forbundets giro 150 28. Hurtig innbeta
ling hjelper oss med fram mansj en. Og er hjelp til .selv
hjelp. 

Forbundskassereren. 

Juel Hanssen 

i Odda 
Juel Hanssen dØyde 1. juni. Han 

var ifrå Østfold, men kom i un
ge år til Stavanger. Flytta så. til 
Odda som kontormann på fa.
brikken. Han var uvanleg flink. 
Seinare vart Hanssen tilsett i 
kommunen og gjorde godt arbeid 1---:--------..... -----------=1 dor. Undor 0_0"""" gje-. sta han stundom Gestapo, for å 

Vidkun QUiSI_iD_O .......... __ Jonas . Lie få greia på saker og ting i bygd 
og by, set~ med tyske augo. No 
hende det at RØde Kors i Odda 
leigde eit kjellarrom der det 

I anledning aven artikkel Minister Jonas Lie var som skulle lagra tilfanget sitt. Ge-
1 «Morgenbladet:. om Quisling kjent sØnn av forfatteren stapo fekk mistanke om at ikkje 
søm «forræder:. ble jeg så Erik Lie og Kathrine Lie, dat- alt var som det skulde vera og 

braut seg inn. Men del fann in
harm at jeg bestemte· meg ter av presten Dons. gen forbindingssaker eller medi-
for å sende inn til Folk og Kathrine var en niese av siner, derimot handgranatar og 

Land fØlgende: Ragna Nielsen og var en av gevær og slikt som: flygemas1:tiner 
Føir krigen kjente jeg Quis- de 19 elever som hun begynt~ hadde slept ned På fjellet, _ og 

ling bare av navn. Særli~ la sin skole med. lister over dei folk som heime-
jeg merke til de stadige for- Kjathrine var den hele tid vernet hadde lov å likvidera et-

t tt f vår klasses erklærte yndling ter ordre frå London. Forman-fØlgelser han var u sa or. nen for RØde Kors 'Vart arre-
Min tanke var da: Den man- på grunn av sin ualminneli- stert og send til Bergen til for
nen er meget verd. gd re t t ska f Di e h o l d- hØyr. Um nattl fekk han upp eit 

Jeg undersøkte forholdene n ing og sin vennesælhet. vindauge, kasta seg 'Ilt og vart 
nærmere og bestemte meg Hun· var også. meget intelli- funnen dØd um morgonen, BO 

for å melde meg inn i hans gent, i det hele tatt et strå- han slapp å verta avhØyrd. Han 
t iende menneske. fall sjØlvsagt for sitt land. Men 

,.. par 1. ~_"" t k d t· 
Kathrin ikk d so var SpiUri>UUUe ven e var 

Senere var jeg i et selskap . e var e ave' som hadde gjeve GestBJ)O mis-
hos en lege i byen, og der klassekamerater dessverre tanke til den RØde Kors-kjella-
hadde jeg ved siden av meg jeg senere i livet traff; men ren. Mistanken fall ei tid på 

ved middagsbordet en tante hun har alltid stått for meg Juel Hanssen. Men han fridde 
av Vidkun Quisling, enke et- som et forbilde på god het seg, og det spursmålet er ikkje 
ter major Q., som var en bror og ed e l het. uPPklåra den dag idag. Juel 

Hanssen var ein meistar til å av Vidkuns far, presten Quis- Jeg hørte senere ofte om svara for seg. Enno minnest 
ling.. hennes arbeidsomhet, både I mange hans svar og lYnvitti-

Hun fortalte meg at hun åndelig og legemlig, for å ge merknader, som ofte gjekk ut 
som enke hadde pleiet sin· holde hjemmet Økonomisk over hans motstandarar. Det er 
svigerinne, Vidkuns mor, un- sammen. Hva; der enn kun- då ikkje noko å undrast på at 
der henneS sykdom, til hen- ne pekes på av feil ved hen- han fekk seg noue månar feng-

. sel i konsentrasjonslegeret 19:45 
nes dØd. Og hun sa. «Min nes sønns politikk, er det en --46. Enno er telToren BO sterk 
svigerinne var det fin e ste ting j eg må få loV å sette so han torde ikk,fe vera Ungar 
det edi e ste menneske fingeren på: Den rettskaf- på Folk og Land. Men der er von 
jeg i mitt liv har truffet, og fenhet, den ærlighet og den um betting, No etter Juel Hans

Vidkun har arvet hele hen~ kjærlighet til sitt fedreland sen vart sjuk, so samla arbeids
nes sinnelag og karakter- han må ha arvet fra sin far . kameratar seg og sende ei gild 

styrke.:. og mor og sine besteforeldre, :-~~l han. Fred me~. ~ 
Jeg traff aldri Vidkun Quis- må ikke glemmes. 

ling, har heller ikke truffet Han har nok som Vidkun 
hanS frue, men jeg har aldri Quisling v i Il e t det gode. 
kunnet. glemme hans tantes Anne Ulrikke Strand. 
utta.lelser, og synes det er 
riktig av meg å gjengi hen
ne~ ord her. 

Marie Ulrikke strand. 

- Sovjets nye politikk er farli
gere enn Stalins brutalitet, hev
der Nixon. 

Hvem har 
ansvaret 

FOLE OG tAM) 

Bondelaget vil ha 

ny beregning av 

prisinde~sen 

La det ikke bli 

med talemåter! 
Kv:artalsskiftet står for dØ

ren, det gjelder å nytte an-
Norges Bondelag o~ Land- ledningen til å skaffe Folk 

brwkets Sentralforbund har og Land flere abonnenter. 
sendt Statistisk Sentralbyrå en eller flere, alle monner 
et brev med anmodning om drar! f" 

lIR 
Jec 1Ø.l'&r alle eie kjeate 

SYeitsen:nerker som Omega, 

~es, CeriiDa, Cyma, 
gir ikke noe representativt 'Døøot. Revue, ADtiDla og 
bilde 'av prisutviklingen for 
hele forbruket, heter det i ADspOl't. 

S.t det snarest mulig blir fore
tatt en omlegning: av bereg
ningen av levetostnadsin
deksen. Vår nåv~rende in
deks bygger på forbruket hos 
et utvalg :av arbeJ,derfamilier 
i byer og tettbygde strØk og 

brevet. 
De to landbruksorganisa

sjoner hevder at matutgif'te
ne blir overvurdert i indeksen 
og at relativt små endripger 

. \ 
i prisene på jordbrUksvarer 
gir et uforholdsmeSSig sterkt 
utSlag i indeksen. Det klages 
i brevet også. over at de for
skj ellige skiatteflOrmer ikke 
blir behandlet p:å samme må.
te ved indeksberegningen. En
dringer i indirekte skatter og 
subsidier slår ut· i indeksen, 
mens det ikke blir tatt hen
syn til de direkte skatter. 

- Fetsild-salget innenlands 
skal stimuleres. 

- Norske redere har p. t. 400 
skip under bygning. 

----
Er du «nazi» 

eller «nazist»? 
Så lenge har den jøde-betonte 

Dette er en tDHUa.k. 

De bUr ikke skuffet hver-

køa OVel' pris eDer kn.Utet. 

R. Gjessing 
UBMAKIIB 

DRA.MMEN 

Telefon 256'1. 

TumIæce 

MARTIN KlBLDAAS 

Hain8teeD8lt. 2 
Tlf. 4476.54 

Annelise Parow 

TANNINNSII\ftD'N 
Tronclhel'm 

Gisle Jobnaon.tøt. 5 - V. La.de
moen kiJ:!lIe - Voldsminde 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
Telef. 444333 

propaganda spydd ut ordet «na- HAN O SKO MAI/ E B E 11 
zist», at folk flest bare svelger' . Il ,. Il 
unna, uten å tenke. 

Selv: blant tidligere NS-folk Neuberggt. 15, Oslo 
fins det enkelte som tror at de Opphører inntil videre 
har vært «nazisten. 

«Arbeidernes LekstkonJ»J gir 
følgende forklaring· ~.der .stikk
ordet Nazis~». «Fork. for tysk Na
tionalsozialist, nasjonal-sosial
ist.» ,- (Merk fOr øvrig forskjel
len mellom den sosialist som er 
nasjonal og har et fedreland, og 

Mjøuvald Kafe 

Brandau, Hadeland 

anbefales 

så np.n int.ernJ'l.<:innalA nu -Føn __ I TÅ"" l'InpkkAl'fnl'n n... ..,.onU .. 

Lørdag 1G. Juni 1956 
'''''~''''''''"-·s- it: _.-:, ..., , ~.= __ u_ .... ~. 

Ernst O. Asmann 
statsautorisert eiendoms

megler 
Postboks 4007, Oslo 

Telefon 44 49 51 

Omsetning av faste eiendom
mer, forretning og pantelån. 

Gårdsbestyrelse. 

Ekstr-a .. arbeide 
Import og agenturforret

ning sØker hjelp til arkive
ring, bokføring m. v. Helst 
dame med øvelse fra lign. 
forretning. 

Bill. mrk. «System». 

SALONGER 
sovesofaer, lenestoler, diva
ner og ellers alt i stoppede 
mØbler. Jeg mottar også om
stopning og trekning a v 
mØbler. 

(Avbetaling innrø:mmes.) 

Sig. Renberg 
N. ,Sltorgt. 57, Drammen 

Tlf. 4070. 

Til avisens lesere i Oslo 
Vestkantbeboere kan (let

test få kjØpt Folk og Land 
hos 

ELIMA. 
Tobakksforretning 

i Ole Vigsgt. 12, inngang fra 
Industrigt. 

SOMDESER 
leser De selv denne lille annonse
Andre vil gjøre det samme. Aver,. 
ter i Folk og Land. 

Daglig 
friske blomster 

K!RANSER til alle priser. 

. Synnøve Lie 
Blomsterforretning 

Frognerveien 30, Oslo 
Tlf. 442230 

Et værelse 
ønskes leiet av ung ordens
pike (frisørelev) , helst i strø
ket onikring ~jorstuen. 

Bill. mrk.: «Nu 1956». 

Transportører 
(gruslessere ) 

stØrrelser 7 - 8 -- 10 og 
12 mtr. 

Lev. med bensinmotor -
elektro motor (trommelmo
tor.) 

Be om brosjyrer. 

Betalingen kan deles. 

H. SlN'APRuD & 00. 

Kongsberg. 

Maskiner· redskaper. 

Tlf. 885 • 248. 

« Hygge log nytte» 
Er det nokon som vil bruke 

ferien sin til mot god beta
ling å berge llJoko av høyav
linga på ein vakker gard? 
Høve til fjelIturar lOg aure
fiske i storslagen natur. Skriv 
om det De elles vil ha opp
lysningar utnl. 

Per Tønder, 

adr. Dyrdal i Sogn. 

RODELØKKENS 
\ 

ST ANSEVERKSTED 
SNIPPEN 3 - OSLO 

TELEFON 37 44 35 
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~~;~k;.:-----O --- I ~;L;;~~a. ;~"'s~~ v;e;;;f~;~l;~, gåva til han~ Fred med h~ns unna, uten il. tenke. 
minne! J M Selv blant tidligere NS-folk Neuberggt. 15, Oslo 

Opphører inntil videre 
Jeg traff aldri Vidkun Quis- må ikke glemmes. . . fins det enkelte som tror at de 

ling, har heller ikke truffet 
hanS frue, men 'jeg har aldri 
kunnet glemme hans tantes 
uttalelser, og synes det er 
riktig av meg å gjengi hen
nes ord her. 

Han har nok som Vidkun 
Quisling v i Il e t det gode. 

Anne Ulrikke Strand. 

_ Sovjets nye politikk er farli
gere enn Stalins brutalitet, hev-

Marie Ulrikke Strand. der Nixon. 

Den norska 
rattsuppgørelsen 

(de svenske vitenskapsmenns hovedutredning om 
etterkrigsoppgjøret i Norge) 

er nå å få kjØpt i Forbundets sekretariat, Kierschows 

gate 5, Oslo. Pris kr. 30.0.0 pr. ekspir. Boken kan .også 

fåes tilsendt mot innsendelse av kr. 30.00 (+ kr. 0.60 

til porto) til adr. Forbundet, postboks 3214, Oslo. God

hetsfullt unngå postoppkravs-bestillinger. Under de 

rådende forhold medfØrer dette et betydelig ekstra

arbeid for ekspedisj onen. 

Professor Sundbergs utdrag av hovedutredningen -

«e kst rak ten» - i norsk oversettelse fåes på til

svarende måte for kr. 2.- pr. ekspir. Utdraget egner 

seg fortrinlig til spredning til l>.retser der kunnskap 

trenges. Send inn et belØp samt navnelister, så be

sørger vår ekspedisjon forsendelsen uten angiveils~ 

av rekvirentens navn. Prisen inlduderer i dette til

felle også portoen. 

Merk! 

--

Hvem har 
ansvaret 

for den politiske fargleg-
ning i NRK? 

Bladet Nationen foreslår 
meget riktig at NRK bØr ta 

en navneforandring under al-
vorlig overveielse. Norsk ,re-
gjeringskringkasting vilie pas· 
se betydelig bedre, å dØmme 
etter det utvalg av indrepo
litiSIk stoff den bringer fra 
Stortinget og ande skusplas
ser. Det ferskeste eksempel er 
Kringkastingens referat av 
ordskiftet i Stortinget om de 
polske krigsgravers monumen
ter. Det ble bare gitt et ut
drag av interpellantens inn
legg og utenriksministerens 
svar, ikke ett ord om Ber
gesens forslag, ikke ett ord 
om avstemningsresultatet, 
som grundig desavuerte re
gjeringen i denne sak. 

Svar på 
målene 

spørs

s. 1. 

har vært «nazister». 
«Arbeidernes Leksiko1ll»~ gir 

følgende forklaring~der stikk-
ordet Nazis#». «Fork. for tysk Na
tionalsozialist, nasjonal-sosial-
ist.» ,- (Merk for Øvrig forskjel-
len mellom den sosialist som er 
nasjonal og har et fedreland, og 
så den internasjonale og fedre
landslØ5e! ) 

Medlemmer av det ;norske po
litiske partiet NaSjonal Samling 
var i k k e medlemmer av det ty-
ske nasjonal-sosialistiske arbei
derpartiet (NSDAP) og har alt-
så intet med denne forlkortelsen 
<<nazi» å gjøre. Vi var og er NS
medlemmer, d.V.5. Nasjonal Sam
lings medlemmer, nordmenn som 
kjempet for Norge under Quis
lingS ledelse, og tilnavnet «quis
linger» bærer Vi gjerne" Men 
«nazisterpl har vi aldri vært -
og ikke blir vi det heller. Det var 
våre argeste motstandere innen 
«kretsen» og «kirkelfronten» og 
<<hjemme-fronten» som leiflet 

Mjøuvald Kafe 

Brandhu., Hadeland 

anbefales 

TØrr snekkerfuru og vanlig 
hØvellast kan leveres utover 

sommeren og hØsten. 

SVARVERUD BRUK 

LUlldeby p. å. 

Trondheim 
Madsens Bladforretning 
er tilflyttet Øvre Ba'kk
landet nr. 60, like ved 
Gamle Bybro. Anbefales 
kjøpere av Folk og Land. 
Hver uke nytt nummer. 
Tidligere nr. has på la
ger. 

INGRID RISTAN. 

med de tyske nazi'ene for å ska
de det norske parllet Nasjonal 
Samling»! - Og de leflerne som 
drav maskepi med de tyske, -
de var mer «naziste"f> enn noen 
innen NS. braiske opprinnelsesen av «nazi»-

Den jØdisk-hebraiske opprin- ordet gir grunn til mange ref1ek
nelsen til <<nazi»-ordet er lett å sjoner. 
påvise: på hebraisk! betyr nazi: Den tyske nasjonalsosialismen 
sjef, fyrste, prins, president, re- gikk jo ut over de tyske jødene 
gjerende person (fører); oppsti- i særdeleshet, og at de på sin 
gende damp; sky eller tåke. side har gjort sitt til å få «nazi»-

l. Innen Basjkir-områdene i Slektskap er sannsynlig med betegnelsen innfØrt i presse og 
Russland er det i lØpet av fem fØlgende hebraiske ord og rØt- daglig tale over hele kloden lig
år funnet 20 oljefelter. Produk- ter: Nasir - nasarlt, gud - hel- ger det snublende nær å anta. 
sjonen er nå hØyere enn i Baku liget; fyrste, prins. Nasi - lØfte Og propagandaen har virket så 
ved det Kaspiske hav. opp, opphøye; prøve. Nasih - fortreffelig at bare få i Norge 

2. Olafur Thors er statsmini- seire, lede, føre. NaS - (spott(e), i dag vet forslk,jell på en Nazi, et 
ster på Island og befinner seg forakt(e). NaSi' - presse, klaq1- medlem av det tyske NSDAP og 
foran valget 24. juni i hØY grad me, trykke. et medlem av det norske parti 
i sentrum av begivenhetene. De Sprach-Brockhaus-leksikonet Nasjonal Samling. 
utenrikspolitiske SpØrsmål har gir fØlgende definisjon: Nazi,-s, Som spotte-navn peker «nazi»
skapt en stemning som etter koseform; von IGNAZ. der Nazi, betegnelsen på en som er nazaritt 
hvert er pisket opp mot de store 1) Scherzname des Qsterreich- eller nasaritt, d.v.s. en tilhenger 
hØyder. Olafur Thors er av dansk ers, 2) Nationalsozialist. av Gud og Kristus, en som ikke 
ætt, fØdt i Reykjavik i 1892. Det engelske leksikon Webster fØlger den store hopen eller flm'
Han har deltatt i det politiske New sier: NAZI i plur. NAZIS tallet. 

STANSEVERKSTED 
SNIPPEN 3 - OSLO 

TELEFON 37 44 3S 

'f.' 
~Iln, OAI-Il~ "$' 

q; ;; 

NAMSOS - Telefon 2132 - 2817 - privat 2275 

V i an be:f a ler: 

Alleslags fiskeprodu kter - kun engros. . Vår 
spesialitet er nysal tet torskefilet leveres i ca. 
45 kilos kasser. Kan også levere; til private 
med tillegg av oms etningsavgift. 

EGET K.JØLE- OG DYPFRYSNINGSANLEGG. 

Kjøp ikke nyoverhalte 
Ferguson 

uten.å sikre Dem at De får en maskin som f.ortjener denne 
betegnelse. Sikre Dem også originale deler. Begge deler får 
De ved å benytte vårt speialfirma. Direkte import fra Eng
lands største leverandører. Traktorer leveres fra lager Oslo 
og Dokka. Full garanti. Avbetaling. 

BenSl1n - Parafin - Diesel. - Ombyggin.g til dieseldrift. 

Alt' i redskaper. 

Georg Stray 
Autorisert eiendomsmegler. 

Omsetning av bYl- og landeiendommer. Eapitalanbrin

gelse. - Representant for forsikringsselskapet VESTA. As

suranser tegnes over hele landet. Kontoradresse: Skipper

gaten 47. Telefoner 3334 - 2222. - Kristiansand S. 

Prisen på Forbun.dttR særdeles leseverrlige 1J'i'osjyre «§ 
104», som for øvrig er nevnt i den svenske utredning, 
er nå nedsatt tn kr. 1.- pr. ekspIr. (+ kr. 0.25 til 
porto). Send Deres bestilling - helst på flere eks
emplarer, slik at De kan gjøre også andre delaldige i 

denne avsløring 2,V det Økonomiske oppgjør - til For
bundet, postboks 3214, Oslo (postgiro 15028). 

For å lette ekspedisjonen ber vi om at man godhets
fullt skriver tydelige navn og nøyaktige postadres
ser. Etter at hovedutredningen er kommet fra Sve
rige, ekspederes nå tidl. innsendte bestillinger i tur 

og orden. 

liv siden ungdomsårene, studert (tysk forkortelse av uttalen av de Og dertil kommer fører-beteg
ved Københavns universitet. Han første to boksavene i Nationa.lso- nelsen i ord som sjef, fyrste, 
har vært utenriksminister og in- zialistiscihe (ParteD. 1) Medlem president, fØ'rer o.s.v. Og endelig 
nehatt statsministerstillingen av det tidligere National Socia- spottenavnet for kristne og fur 

, flere ganger. list German Workers' Party, Østerriker, samt for kristne kir
founded on facist principles in keledere med navn som Ignats, F,' n 
1919, headed by Hitler from 1921. Ignatius o. l. I sjangse for den rette mann 

En skotsk fisker lå ute vedkY- 2) An adherent of Nazism in En iherlig «suppedas~>, som 
sten. Plutselig dro han opp en another country. flertallet i EuroIPa og Amerika 
lommebok med 36 pund i. Det Disse definisjonene og. den he- har slukt tkiritikkløst! I dag et 
ryktet for viden om og allerede tegn på manglende kunnskap hos 
dagen etter mottok fiskeren 56 dem som bruker ordet om NS-
brev med spØrsmål om hva han 22.-23. juni: Norges pelsdyrlag fulk. 
hadde brukt til agn. holder årsmøte PIå Hankø. I ALEX GO,ALDE. 

Gift agronom SØkes SQm forpakter til lettdrevet gård 1 
Aust-Agder. Tiltredelse snarest mulig. Husforholdene meget 
bra. Lett adkomst. 

Henv. til dette blads redaksjon. 
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Bladet koster FOLK OG LAND V år adresse er: 
20.· kroner pr. år Kierschowsgt. 5, Oslo 

tit, .. • .. 'M-·.J·· 's a 

Hvem har 
ansvaret 

for at våre sjømenn aldri 
el" rimelig representert i 

vårt storting? 
En del skipsfØrere og styr

menn, 10 i tallet, har vært 

samlet til møte i BodØ for å 
starte et nytt parti, som har 
til hovedformål å ivareta sjø
fo~kenes intere~sell. Hensik

ten er mer enn god nok, men 
partiveien fører ikke fram. 
NS-programmet viste løsnin
gen, men ble underslått av 
det norske folk i 1945,. 

Åpne brev-
Forts. f,ra side 1 -----

ne, som ble anklaget for for
ræderi ved ikke å ha reddet 
flåten i havn (noe det ikke 

Og rettskvernen mol og 
mol menneskeskj ebner en 
gross, mens mange fant ti
den lagelig til å beite bra og 
bruke sesongens klatrestige, 
samstundes som ytringsfri
heten ble lagt på is. 

* 

trøste hverandre med 1 dag? 

-- For vi kan da ikke bare 

«la svive det:. og late som 

ulovog urett er je,vngod med 

Holdes tyske Rostock-dokumenter 
tilbake av amerikanerne? 

lov og rett etter at vi nu har 

Tyskland fullstendig suk- fått den usminkede sannhet Det amerikanske utenriks- når Danmark fortsetter det 

Hwem har 
an.varet 

ministerium har, som tidli- vanvittige spill av penger, sess i disse d.efensive for- å vite. Heller ikke kan vi av for buss-streik~n i Oslo? Den 
gere meldt, begynt å offent- som militamsmens overdådi- holdsregler.» hensyn til oss selv, de dnWv.te rammer 90000 trafikanter og Men tross alt var Guds )UlL" 

mølle heller ikke satt full- l:iggjØre dokumenter som er ge utfoldelse koster. og utlandet ha de svenske er til stor Økonomisk skade 
stendig ut av funksjon. Ek- røvet i :rtet !tysker utenr~ks- Derimot har man ifØlge Hvis de amerikanske pu- rettslærdes dom sittende på for byen og landet. 

sekusjonssalvene fra Akers
hus har forunderlig lett for 
å gi gjenlyd - såvel i fred 
som i krig. Og jeg forutset-

i ter at liver en~ste norsk 
, dommer som ikke søker glem
selens sovepute, nå har skaf
fet seg «svenskeboka» lOg 
studert den nøye. Om en da 
ikke tidligere har sett sko-· 
gen for trær, - blir en etter 
lesningen av den boken sit
tende igj en med en pinslig 
erkjennelse av at kongeriket 
Norge de siste år overfor en 
hel folkegruppe har bedre
vet det, største rettssvik i vårt 

ministerium. Man nøyes nlOk United Press, Washington, blisister har tenkt å bevare oss uten å foreta oss noe SOllU 

med å bringe dokumenter offentliggjort en ly'kkØnsk- et stenk av objektiv overfla- helst. 
som passer i amerikanernes 
kram, for ellers ~kulle det 
være merkelig om der ikke 
kom noe fram vedrørende 
den dansk-tyske avtale om 
den gnidningslØse besettelse. 
Det er vel ikke utelukket at 
amerikanerne bruker sådan
ne doklumenter som trusel 
mot danske po~itikere" hvis 
disse ikke vil innordne seg 
under de opprustningskl'la,v 
amerikanerne stiller til Dan-
mark. Nioe må der ligge bak, l 

Men kan hende Dommer- - at den i den ellevte tilm.e 
ning fva Molotov til Hitler i te, er det ikke smigrende ror 
anledning av besettelsen av dem at de ved offentliggjØ

foreningen vil påta seg å be- griper inn i situasjonen på 
Danmark og Norge. Det he- reIsen av Molotovs lykkønsk-

vise at det er de svenske eks- en måte som kan tjene til å ter: . l h l mng ar am være a ene 10m pertene som har tatt feil?- gjenreise respekten utover 
Molotov erklærte at Sov- å antyde de engelsk-franske Den absulutte taushet i dags- og tilliten innover. Fra s,elv
jettregjeringen forsto de bestrebelser for å besette 

pressen de ukene slOm er gått skyldnerne i regjering, stor
siden «svenskeb~a» kom til ting, påtalemyndjighet og 
Oslo, tyder ikke på at den er presse kan en ikke vente at 
lett 2. imØtegå. Vi kan visst initiativet skal komme. 

forholdsregler som Tysk- Norge og Syd-ISlverige. Denne 
land var blitt tvunget til operasj on, som v'a,r i full 
å ta. Englenderne var vis- gang mot Skandlinavia lyktes 
selig gått alt for langt, l'kke fordI' tyskerne hadde , . like godt fØrst som sist inn- t 
ettersom de ganske hadde noen timers forsprang, som Dommerforeningen bØr 0-
ignorert de nøytrale· mak- d f'kk d d f' f t j rØmme at dens innhold er reta seg noe der kan bli stå-

e l ve en rI ar g en- urokkelig fra pemn til perm 
ters rettigheter. Til sist nom Danmark. end.e som en lysende fakkel 

(jevnfør justisformann Lars 
sa Molotov: - Vi ønsker I Bladet Revision, Danmark. ned gjennom tidene, på det Ramndals angst da han in-

terpellerte i Stortinget). 
at det negative forgår, men 
det positive består, - ånden 
til ære og oss alle til gagn. 

hadde vært den minste sjan- lands historie. Jeg ,ser da syndebukk heller ikke. Og domstolenes bistand. Over- . Ute n domstolenes bistand For meg fortoner det 
se ti~1. bort fra okkupasjonsårene, hverken høyesterettsdommer grepene er skjedd i den po- ville det ikke være mulig å seg som dommerforeningens 

Da var det Sokrates reiste som med sine særregne for- Erik Solem eller h.r.advokat litiske hevns Øyemed, hvor- gjennomfØre et så omfat- menn fremfor alle andre I motsatt tilfelle vil Den 
sin aniklage mot regjeringen, hold ,og forutsetninger ligger Sven Arntzen kunne ha pran- for det er hykled å kaUe tende lOg tØyleslØst rettssvik. «burde ha forstått» og satt norske l)ommerforening et
som svarte med il la ham utenfor sammenligningens get som fhv. ugild førelag- l10rge en rettsstat. Mange I stedet måtte vi da fått riks- hple sin flaglige innsikt, sin ter mitt SkjØnn og i folkets 
~Ømme giftbegeret. - 2500 ramme. - «Dansketidi» må mann og ugild riksadvokat. skammer seg over å være ju- rett, klare linjer og re elt stands ære og sin store au- bevisstheltJ bli stående soli
år seinere skulle vi altså få derimot tas med. * rist og nordmann, legger hr. rettsopgjø'r uten -gåse'Øyne. torltet inn for å stoppe' darisk med «Landssviklov
syndeblukk-systemet og det Selvsagt ville det ik.ke bydd Som den ærede dommer- Ueland til, og tviler på om Vi som stillet oss utenflor slmndalen ved f. eks. å fra- verket» og «rettsoppgjø,ret» og 
summariske ansvar spillet på særlige vansker med et forening allerede har lest i ooen norsk jurist fØler seg åsgårdsreien og forsø'kte å råde sine medlemmer å frem- dermed gå god for rettssvi-
om igjen på norsk scene un- reelt etterkrigsoppgjør der min avis og i F101k og Land, me en eneste urettvis sak .. - ket. For her gia det ikke 

kvalifisert til å Lmøtegå de opptre Siom bØlgedempere, vi plass til et både og, _ her der gjenreisningen av demo- hver den som hadde forbrutt 
kratiet og rettsstaten! - Re- seg mot lovene - ble dømt 
pressaliene overfor opponen- etter lovene. - Da ville rik
tene uteble såvisst heller tignok ikke hatet og hevnen 
ikke. fått sitt. De som trengte 

har o.r.sakfører Erling Ue- Og fordi dette dessverre ble 
land trukket de konklusJ'oner svenske folkerettslærde som gjorde fTal fØrst av regning må det treffes et avgjørende 

forsømt, venter jeg nå av 
ut ,av «svenskeboka», at det 
er .Øvd omfattende rettsover
grep i lovens navn og med 

valg. Det vil bli stående i hi-så kompromissløst har fj er- med domstolene, men dypt 
Dommerforeningen, der jeg 

net fikenbladene fra retts- skuffede ble vi. Og hva synes forutsetter at et overveiende storien. 
svikets bluse<J. l Dommerforeningen vi skal flertall har holdt sin sti ren, Toralv Fanebust. 

Av Kunt W. Nordal 
i «Verden idag». 

Krigshistorikerne har hittil 
vært påfallende tause når det 
gjelder et bestemt punkt i beret
ningen om årsakene til britenes 

støtet mot Berlin. I O 
Strateger har regnet ut at raIDa 

denne operasjon kunne ha bragt fra k · o \ Alle uten oberstløytnant Pinto I forretning ved den anledning. . rløsare ne synes å ha funnet mistanken for King Kong forrådte etter hvert 
~ løst fundert, og aksjonen: mot en rekke framstående motstands-

krigen til opphØ,r før jul 1944, 
h dd King Kong ble utsatt. Omsider foll~ og ledet sine ,kamerater i dalte hvis alt hadde gått etter planen. ned fra en forgremmet a e vært Arnhem, ble over seg med stolthet. Han skallOgså. 

morgenhimmel, ble de mottatt 7000 liggende igjen. _ en tid _ ha gjort god jObb fant oberstløytnant Pinto at ti- dødsfeller han selv hadde satt 
Hva kcunne i1~ke seks måneders den var inne, trass i alt, og om opp. Detior brukte tyskerne så. 
forkortelse av krigen ha betydd? med tette byger av .glØdende Det skal ha. vært et patetisk innen en bestemt gren av den formiddagen den 14. september ofte skarpskyttere når King 

ProsJ'ektiler. Hundrevis av dem syn, da restene av 1. fallskjerm- !'llegale flyktnl'ngstranolYV\rten tragiske nederlag ved Arnhem. Millioner av menneskeliv må ha ~.,~ 'var alt klart. King Kong ble Kong- var oå ferde. Han måtte 
ble drept mens de ennå hang i divisjon marsjerte gjennom NUe- nO' hh,l"",4- ~n~~" ~H~_~"""'~ Hvordan kunne det ha. seg at gått taot etterjulsvinteren Ol!: vå-
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'ikke. I fått sitt. De som trengte I grep i lovens navn og med I svikets bluseL 
J . -- - o -_. - -., ---~ IlUrUl.::;'t!VlJt!l' a~ e~ overveIende I ~VV~4"". 
I Dommerforeningen vi skal flertall har holdt sin sti ren,' Toralv Fanebust. 

AV' Knnt W. Nordal 
i «Verden idag». 

støtet mot Berlin. I O 
strateger har regnet ut at raBla 

denne operasjon kunne ha bragt 

dalte ned fra en forgremmet 
morgenhimmel, ble de mottatt 
med tette byger av .glØdende 

krigen til opphør fø,r jul 1944, 
hvis alt hadde gått etter planen. 
Hva kunne ikke seks måneders 
forkortelse av krigen ha betydd? 

tragiske nederlag ved Arnhem. Millioner av menneskeliv må ha prosjektiler. Hundrevis av dem 
Hvordan kunne det ·ha. seg at gått tapt etterjulsvinteren og vå- ble drept mens de ennå hang i 
tyskerne hadde så store og så ren 1945. Krigsoffikostningene fallskjermselene. Snesevi$ av 
vel forberedte styrker akkurat var forlengst nådd opp i astrono- tunge glidefly styrtet brennende 
der? Og da? Britiske etterret- miske tall som.ligger hinsides en i bakken med full last. Men de 
ningsfolk har åpenbart kjent vanlig skatteborgers begripelse. som kom levende ned opptok 
sammenhengen lenge. meni de Krigen kostet på dette tidspunkt kampen uten å nØle! 

Krigshistorikerne har hittil 
vært påfallende tause når det 
gjelder et bestemt punkt i beret
ningen om årsakene til britenes 

har nå engang for vane ikke å Storbritannia alene 350 millio- Ennå kunne kanskje krigslyk
~orsnakke seg. I dette tilfelle ner kroner pr. dag. Og vil en ken ha snudd seg ved Arnhem, 
har sikkert også politiske !hen- fortsette _ i for øvrig uhistori- hvis de allierte flystyrker hadde 
syn spilt inn for visse sider av ske tankebaner _ hva kunne fått sjangse til å gripe inn i 
Arnhem-affæren var av hØyst ikke en seier ved Arnhem ha be- kampen. Da var det værgudene 
delikat natur og kunne ha fått tydd for den politiske utvikling. ble stripet! FØr midda.g hadde 
uberegnelige indrepolitiske kon- Jalta-konferansen, som synes å de stilt seg til Hitlers disposi
sekvenser i Nederland i den la- ha ført til så mange feilgrep, sjon alle sammen! Skodda seig 
bile perioden etter frigjØringen, fant fØrst sted i februar 1945. tung og grå inn, fra havet og 
før landets ,politiske liv hadde Den ville sikkerlig fått et helt hang lavt over Nederland både 
falt tilbake i de naturlige folder. annet forlØp, hvis Tyskland had- den 17. september og de følgen
Men nå er mange år gått siden de kapitulert fØr de vestallierte de dager. En divisjon polske fall
begivenhetene fant sted. Hoved- representanter satte seg til dette skjermtropper, som etter planen 
aktøren er forlengst dØd, og han forhandlingsbordet. skulle ha vært satt inn som for
som avslØrte forræderiet, nyter Lykken står den djerve bi, sier sterkninger tidlig på formidda
sitt otium som pensjonert etter- ordtaket. Det stemmer ikke all- gen, kom ikke avgårde på grunn 
retningsoffiser. Tiden skulle væ- tid og slett ikke når det gjelder av værforholdene. Forsynings
re inne til en mer utfØrlig beret- slaget ved Arnhem. Alt synes å flyene fant ikke fram til de av
ning om det som faktisk fant ha mislykkes der. Men ingen har talte slipp-plassene, som ellers i 
sted ved Arnhem ti. de skjebne- til denne dag kunnet bebreide mange tilfelle alt var på fien

de røde djevlene for mangel på dens hender. En og annen pilot 
djervhet. tok en farlig sjangse og flØY inn 

Så lavt at lasten kunr.e leveres 

tunge septemberdagene i 1944. 
Men fØrst og fremst, hva var det 
egentlig som hendte? 

Ut over ettermiddagen den 16. 
september 1944 var det stor akti-
vitet i luftrommet over Neder
land. Britiske og amerikanske 
bombefly rettet voldsomme an-
grep mot luftvernstillinger og 
flJ'lplasser og rekognoseringsfly 
tok tusener av fotografier av de 

Ved daggry 17. september 1944 
hoppet 10000 mann britiske 
fallskjermtropper ut over distrik
tet omkring Eindhoven, Nijme
gen og Arnhem i Nederland. Det 
var den berømte l. diV!lsjon av 
de britiske fallskjermtropper som 
ble satt inn. De rØde djevlene, 
kjent for sin innsats under Ør- områdene som var utsett som 
kenkrigen, felttoget i Italia og landdngsplasser for fallskjerm
en rekke andre av krigens troppene. Fotografiene, som ble 
slagmarker. Hensikten med an- grundig gransket, viste ingen på
grepet var å bygge bruhoder over fallende aktivitet fra tysk side. 
elvene Maas og Nedre-Rlhin, bi- Alt tydet på at tyskerne ikke an
te seg fast og holde stillingen til te noe om det planlagte angrep. 
hovedstyrkene kunne komme dem Men da det tok til å mørkne ble 
til unnsetning. Hvis operasjonen det trafikk på landeveiene som 
hadde lykkes ville de tyske trop- fØrte fram mot Arnhem og Eind
per i Nederland blitt avskåret og hoven! Tanks og kanoner krab
alt vært klar til det store fram- bet fram fra sine skjulesteder, 

samlet seg i lange kolonner og 

så å si direkte i hendene på de 
omringede fallskjjermsloldatene. 
Mange av disse flygerne kolliderte 
med skorsteinspiper Og kraftled-
ninger og ble drept. 

I lØpet av kort tid var Arn
hem-området innesluttet i en 
nådeløs, pansret knipetang. Alt 
tidlig må de rØde djevlene ha 
vært klar o!ver at ~aget var 
tapt. Men de fortsatte å slåss. 
I ni døgn holdt de ut. Da kom 

fra kri-;:~ao \ Alle uten oberstløytnant Pinto I forretning ved den anledning. 
~ re ne synes å ha funnet mistanken for King Kong forrådte etter hvert 

lØst fundert, og aksjonen mot en rekke framstående motstands-

hadde vært Arnhem, ble over seg med stolthet. Han skal også King Kong ble utsatt. Omsider folk: og ledet sine ,kamerater i 
7000 liggende igjen. _ en tid _ ha gjort god jObb fant oberstløytnant Finta at ti- dødsfeller han se1v hadde satt 

Det skal ha. vært et patetisk innen en bestemt gren av den den var inne, trass i alt, og om opp. Derfor brukte tyskerne så 
syn, da restene av l. fallskjerm- illegale flyktningstrallisporten, formiddagen den 14. september ofte skarpskyttere når King 
divisjon marsjerte gjennom NUe- og hjulpet mang~etter~Økte var alt klart. King Kong ble Kong var på ferde. Han måtte 
megens gater tidlig på morgenen landsmenn og nedskutte allierte innkalt til en konferanse pp. ikke utsettes for sleivete ma
den 26. september. 2136 hulØY- flygere ut av Gestapos fangar- Pintos kontor. Pistolen lå skinpistoler! 
de, skjeggete og barbeinte so~da- mer. Det gikk legender om hans skarpladd Og usikret på plass i Forræderen King Kong ble al
ter innhyllet i ulltepper og blo- dristige aksjoner som ut over skulderhylsteret, men King Kong dri stilt for noen krigsrett. Sa
dige bandasjer. «De var slått, våren og sommeren 1944 ble mer kom ikke. I itedet møtte to of- ken ble dysset ned og trukket i 
men ikke knekket», forteller en og mer fantastiske. Bare et få- fiserer fra de nederlandske hei- langdrag, insinuerer forfatteren. 
ameri.kansk krigsreporter, som tall ruv hans kamerater overlev- mest yrkene. De opplyste at King Da den offentlige opinion i 
overvar inntoget. En av de over- de disse aksjonene men den dig_ Kong var forhindret fra å møte. England begynte å presse på, ble 
levende skrev hjem til sin lfar: re King Kong syntes usårlig. Samme morgen var han sendt ut saken berammet. To dager før 
«Treffer du noen gang en kar Stopp litt, forresten! Våren 1944 i et meget viktig og særdeles krigsretten skulle tre sammen ble 
som forteller at han var med ble han arrestert av Gestapo i et hemmelig oppdrag som det ikke imidlertid forræderen ,f,unnet dØd 
ved Arnhem, så by ham en «flyktninglehotell» og fikk ved kunne gis opplysninger om. Se- i sin celle. Tvers over liket lå. en 
drink!» den anledning en kule gjennom nere fikk Pinto rede på hva det eldre sykepleierske, som også var 

_ _ _ den ene lungen _ ved en mis- gjaldt - King Kong 'Var sendt langt inne i veronaldØden. Så 

Etterretningsoffiserene i Mont- forståelse. King Kong ble inn- som kurer til heimestyrkene i ble det atter stille oIni King 
gome!'Ys hovedkvarter må ha lagt på et av Gestapos feng- Arnhemområdet for å. varsle dem Kong. 
fått sjokk da de leste de fØrste selvssykelhus. Tre uker senere om tid Og sted m. v. for Opera- Det har åpenbart ergret den 

h lik k tion «Market Garden». pensJ'onerte skaIPJ'egeren, oberst-
rapportene om utviklingen ved var an e spre og organiser-
Arnhem og skjønte at her var te sin egen flukt. Den ble dyr. Først flere uker senere kom de løytnant Pinto, at hans livs 
det ugler i mosen. Arnhem-om- Av de 50 heimefrontguttene som siste og avgjØrende ledd på plass bragd på denne! måten skulle 
rådet stinket formelig !liV forræ- deltok i befrielsesaksjonen ble 47 i beviskjeden. En nederlandsk forsvinne i glemselen .. Det er en 
deri. drept. Gang' på gang havnet spion tilstod at han satt inne av årsakene til at «8pycatcher» 

Dobbelt tragisk virker det he- King Kongs aksjonsgjenger i o.m- med opplysninger om Arnhem- ble skrevet. King Kong-affæren 
le når en får hØre at forræde- hyggelig forberedte baklhold. Ak- affæren. Tyskerne hadde fått har selvsa~ betydd et sviende 
ren faktisk hadde vært i søke- sjonene var åpenbart røpet på melding om den planlagte ak- slag og et betydelig prestisjetap 

forhånd og Gestapos skarpsJ.."t- sjon den 15. september fortalte for den nederlandske heimefron-
lylseU som mistenkt alt i flere ~ 
uker fØT slaget, og at han skulle tere la klar bak sine kikkertJsik- spionen. Oberst Kiesewetter, sje- ten. Alt for mange prominente 
ha vært knepet den selvsamme ter. King Kong, den største sky- fen for det tyske Abwehr i Ne- menn hadde gått god for den 

teskiven av d all 1. derladg satt inne med detaljer- store King Kong. Etter hvert 
morgen dal angrepsplanene for em e, ""om seg 

allt'd un M h f bruk te opplysnh,aer. Han ihadde dem skal legenden også ha bagatelli 
Operation «Market Garden» l na" en vor or _ 44.... U . -

(Arnhem) ble betrodd ham. He- te tyskerne rifler, når de hadde fra King Kong! King Kong ble sert hans villfarelser. Helter fo
mitraljøser og maSkinpistoler, og ØYeblikkelig arrestert. Det fan- rekommer så altfor sjelden, og 

le affæren kan tilbakeføres til 
mangel på samarbeide mellom 

hvem var det som underrettet tes ikke store nok håndjern i Ne- de en har må en fare fint med! 
G ta K · K . deriand. Han ble ISUl'ret med 

de forskjellige avdelinger innen es po om mg ong-gJenge-
de alliertes etterretningsvesen _ nes aksjonsplaner? stålwire og rørt til England i spe-

Vurdert med en nøktern for- sialfly. To uker senere kom ihan 
og en almenmenneskelig svakhet 
for heltedyrkelse. stand og uten noen tilsetting av 

Pimpernel-romantikk, var det 
mangt som kunne virke påfal
lende i de detaljer oberstløytnant 
Pinto plukket fram fra etterret
ningsvesenets arkivmapper om 
King Kongs virkisomhet. lang
somt fØyde ledd for ledd seg 
sammen til en beviskjedel som 
ble sterkere for hver dag. King 
Kong ble rapportert som suspekt 
formodentlig så tidlig som i be
gynnelsen av august 1944. 

i retur. Vaktene medbragte hans 
tilståelse. Den fylte 24 foliosider. 

Det er oberstlØytnant Oreste 
Pinto, tidligere britisk etterret
ningsoffiser, som nå har avslØrt 
hvordan slikt kan gå til. I hans 
livserindringer som i all enkel
het har fått titelen «Spioner i 
nettet» på norsk. (Stabenfeldts 
forlag) finner en også et avsnitt 
om Christian Lindemans, forræ
deren fra Arnhem, bedre kjent 
under betegnelsen King Kong. 
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Abonnem.ents~: 

ramlet i stilling bak hekker og 
kratt. Skarpskyttere med kik
kertsikter satte seg på <<nattkvist» 

retrettordren, og i ly av et natte
mØrke, som stadig ble flerret av 
lysbomber og bluss, svømte de 
gjenlevende over elven Waal og 
reddet seg tilbake til hovedstyr
kene, som hadde klart å presse 
en smal panserkile fram til den 
motsatte elvebredden. Men i 
parkene, hagene og i de ryken-
de ruinene av det som en gang Lindemans var en ren kjempe, 

beryktet for sine gateslagsmål, 

Så vidt en kan forstå har 
King Kong holdt sin sti noen
lunde ren til februar 1944. Da 
ble hans favorittelskerinne, dan
serinnen Valencia, arrestert. 
Samtidig begynte økonamiske 
sorger å plage den umettelige 
livsnyteren. For å skaffe seg gyl
den til sine orgier med' vin og 
kvinner hadde King Kong etter 
hvert underslått store belØP som 
var innsamlet til heimefronten. 
Så gikk han til Abwehr og solgte 
seg! Prisen var at Valencia og 
en yngre bror, som også satt i 
Gestapo-fengslet, skulle frigis, og 
dertil skulle tyskerne skaffe ham 
nok penger til hva en med rette 
kan kalle King Kongs driftsom
kostninger! 

Kr. 20.00 pr. år, kr. 1Q.00 
pr. halvår. Sverige, Dan
mark: kr. 24.00 pr. år, 
kr. 12.00 pr. halvår. Ut
landet for Øvrig: kr. 
28.00 pr. Ar, kr. 14.00 pr. 
halvår. I nøytralt 0JUla,g 
kr. 30.00 pr. Ar, kr. 15.00 

Den som bruker sin tid 

dårlig er den første til å 

klage over at den er for 
knapp. 

La Bruyere. 

i trær og på hustak. MitraljØse
skyttere grov seg ned bak busker 
og gjerder. Alle kanoner og ge
værløP ble rettet mot de jordene 
som var utpekt som landings
plasser for de britiske fallskjerm-
troppene. Og da de første av dem 

Ved hjemmet står din 
himmlestige, og hjemmets 
terskel er dens fØrste trin. 

J. S. Welhaven. 

elsket av kvinner og dyrket av 
menn. Han var en begersvinger 
av dimensjoner og eide en livs
appetitt av uforfalsket jungel
format. Før krigen hadde «King 
Kong» være et skjellsord, under 
okkupasjonen ble det et heders-
navn som Lindemans vedkjente 

Hvert menneske har 

egentlig sannheten i seg 

selv, man behøver bare å 

minne om den. 

'Sokrates. 

~----------------
Abwehr gjorde uWilsornt en god 

pr. halvår. 
~:5()øre 

ADnønsepris: 
U øre pr. millimeter 

over en ØP&1te. 
Bruk: postgironr. 1 M50 
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