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FORSPILLET
TIL 9. APRIL Politikernes

Major h. v. Kjelstrup:

budsjettmessig~

ødeleggelse av Norges forsvar
m'D'"11 O·01;,.·. "k. f" J•gSå'. ren e

*

Den hele og fulle sannhet
om forspillet til 9. april vil vi
fØrst få når det blir adgang
til de hemmelige allierte arkiver og de beslaglagte tyske
a.r,kiver i London og Washington.
Hvorfor er disse arkiver
fremdeles sperret? Er det noe
som ikke må komme frem?
Noe som skal skj ules?

Allikevel fOlreligger det i
dag så meget autentlisk stoff
både fra alliert og tysk side
at det ikke lenger skulle være noen grunn for forfatterne
av historiebØ'ker fOlr våre sko_
ler til halstarrig å ture fram
med sin Ønske diktning om
Tysklands uprovoserte angrep
på; ;Norge:. ---- HvIs da iikke
hensikten er bevisst historieforfalskning.

Vi nevner bl. a. Liddell
Harts bok: S e e r e t s a b o u t
Nor w a y. Lord Henkey
Poli ties,
Trials and
E r ror s (oversatt til norsk)
Nor w el gen
~ w iS' c h e .n
England und Deu tseh• and (!oversatt til norsk).
L idd e 11 Har t skriver:
<Det er vanskelig å forstå Ilt

I

agitasjon «<det brukne geEnglanq. og
vær») og trusselspolitikk med
\I;
klassekamppa,role og propaFran~rike
kunne ha den
ganda for proletariatets dikfrekkhet å sette opp planIdag da Arbeiderpartiet~ gamle ledere er ivrig opptatt
leggingen og gjennomfØringen
(Forts. s. 6).
med
å skjUle sine skjebnesvangre spor på den vei som fØrav angrepet på Norge blant
te til katastrofen i 1940, kan det være gagnlig å konfron- ~~~"""
::;.nklagene i Niirnbergproseste re dem med deres egne gjerninger, eller kanskje heller
sen, :flor i det minste var de misgjerninger. Det var Arbeiderpartiets forsvarSpolitikk i
U
5
i dette tilfelle langt :lira å ha mellomkrigSårene, forØvrig godt hjulpet av Venstre og
uten alVIOrlig motstand fra de an.dre borgerlige partiers sirent mel i posen».
de, som var den direkte årsak til at vårt land ble hærtatt.
L ord Hen k e y:
«Med
Dret ville være galt å glemme dette i dag, så meget mere
hensyn til Norge har vi be- som det ikke manglet på advarsler. Denne artikkels forRett som deV,er fyller en av
sl Llttet det samme som ty- fatter skrev således i Norges Handels og SjØfartstidende i vå,re gamJe røde venner år
skerne: utarbeidet planer, git,t 1936 fØlgende profetiske ord: «Det kan vel hende at det kan og like hyppig oppdager vi at
ordrer og gått i vei. Vi er ene komme en oppgjørets dag, når landets ungdom må forblØ vi er for sent ,ute med de
under forsvar mot overlegent utrustede og øvete tropper, gratulasjoner som ikke bØr
og alene kommet for sent».
tog nasjonen må inregistrere skamfulle nederlag i sin krigs- mangle ved en slik anledning.
Dette må da sies å være historie, eller overgrep som må tåles uten kny». Major Kjel- Grunnen er natrurligvis f"t det
klar tale. Og Liord Henkey vet strup, som var sj~f f'or Forsvarsdepartementets budsjett-tikke er så lett å. k.i~nnftigjen
hva han sItriVeb om Ojenn61'h :'eg IØDlISkcmtøri 194Q forteller i denne artikkel om politiker- de gamle hjemmebolsjevikene i det anstendige og boret langt liv har han sittet i nes manipuleringer med forsvaret.
gerlige antrekk de nå har
regjeringen, i hele 20 år som
I tidsrommet 1920-1940 hånds kjennskap t:il våre le- trukket i.
kabinettsekretær. En så vidt var jeg som representant for dende statsmenns kvalifikaDen siste eir gamlle, !glode
mulig uttØmmende og objek- budsjettkontoret i Forsvars- sjoner og kompetanse, når Gull-Madsen som Quisling
tiv :liremstilling om !forspillet departementets hærstyre til- det gjalt behandlingen av et a vslØrte i Stortinget for hans
og hendingene omkring 9'1 ap-I stede under de skiftende re- så livsviktig anliggende som befatning med pengehjelpen
fra Sovjetsa;mveldet (tlilde
ril gir Øverstkommanderende; gjeringers behandling av for- Norges forsvarsberedskap. Re- nåVærende patrioter og samfor den. tyske marine i Nor-I svarsbudsjettet for hæren og sultatet var dessverre like funnsbevarere. Han fyller nå
ge, admlral Hermann Boehm kystartilleriet, og likeså un- nedslående i alle år, og be- 70 år og er blitt noe så pent
i sin bok Norwegen zwis- der den påfØlgende Stortings_ kreftet fullt ut - lom enn i og usedvanlig pyntelig og
chen England und Deutsch- behandling. Jeg hadde såle- relativt beskjeden målestokk farvelØst som stempelpapirforvalter.
land. På grunnlag av eg- des god anledning til å få lste
iOXenstiernas 'bekjente
Engang var han et stort
(Forts. s. 8).
ovd: «Hvis du visste med hviL rØdt navn, en frådende agiken uforstand verden regje- tauar for vold og fedrelands·'
forrederi, som ville henge sires».
ne motstandere i lyktestolpeDa jeg er eneste gjenleven- ne, men etter en statisrådtid
i 30-årene gled han stille og
de av de departementstjene- ubemerket ut av politikken
stemenn som ved deltakelse i og ble vedlagt den politiske
budsj ettbehandlingen i foran protoko~l som :stempelpapirnevnte år ble «inside» orien- tlorv~lter'. Han fikk lakksko
tert. er jeg blitt oppfordret til på hestlehoven og floss på de
små bolsjevikiske djevlehora berette lItti fra det makabre nene. Sic transit gloria munSisyfos-arbeide som 'her i en di!
lang årrekke ble gjenopptatt
ForØvrig skal heller ikke
med utrettelig energi hvert år ALfred Madsen mangle vår
i håp om å få det over i posi- lille blomst i all sannhetens
bladverk. Han har tross alt
tiv, skapende retning, tross
vært en rensligere type i all
ustanselige nederlag og tilba- sin met!te forvandling enn de
keslag.
opportunistiske akademiske
brØdjegerne fra Mot Dag, som
- Når jeg tenker på hvordan stortingsmennene måtte
Tidsånden var vanskelig. ikke bare ble :!lo["redere mot
skrangle avgår.de til Hamar og Elverum på 3. klasse den- Forsvaret ble av de kommun- sin ungdoms lære, men ogSå
gangen, så er .det da gått fremover. Til Trondheim til istlisk infiserte kretser be- mot det borgerlige miljØ de
som~ren blir vi kjØrt standsmessig i sovevogn·
t kt t som et maktmiddel Ikom fra, inntil de nå er vendt
- Får håpe dere ikke forsover dere da, for det er ikke ra e
tilbake til borgerligheten fra
tyske bombefly til å vekke i 1958.
mot dem, og derfor gjort til det bolsjevikiske vikingetog
- Nei, vi har engasjert Fjellbu til å foreta vekkel$en.
gjenstand for åpenllys, frekktil fremmed arbeiderland.
reg~eringene
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Den største hindring for en
objektiv historieskr,ivning er
politiske sympatier og antipatier hos forfatteren. Fa.rmålet blir ikke å finne frem
til den Virkelige historiske
sannhet, men å finne et slags
beviser for det han rent fØlelsesmessig og a priori vil skal
gjelde for sannhet. Kjennsgjerninger som går imot hans
Ønsker - og interesser - skyves mer eller mindre ubevisst
og - hva verre er - endog
bevisst til side.
I
politiSke og religiØse
spØrsmål er rett og urett
sannhet og lØgn elastiske' begreper hos den rettroende.
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Albert Wiesener:

-----

Hjemmefronten skal stoppe kommunistene!
gj ort en prisverdig innsats
floa: §. samle Europa - men
riktign1olk. på kommunistisk
basis. Halvparten aV Europa
er allerede samlet a v Sovj etsamveldet. tlakk.et være disse
tomsete kommunistbekj empere,
Men hva ble vi egentlig
straffet for? Her i landet kan
veL ikke denne organisrusj 0nen få svært mange medlemmer, hvis vi skal dØmme etter Ide «herrer» som, i 1945
kom frem fra sine rottehuller, arresterte og gikk i festprosesjloner.
S. D.

Frontkjemperbarna ble snytt for livsforsikringen. - Selskapet tok imot premien men
I Notisen taler for seg selv.
nektet å betale
Men saken har en annen
I

side .som er aktuell også fior
lØpende forsikringer i dag:
Det kunne hende at både
frontkjempere. og 'andre 'NSmedlemmer hadde interesse
av å plasere sine fOIlsikringer
i et selSkap som ga litt mindre illusorisk sikkerhet for de
premier vi betror detl.
Jeg mener at vi har krav på
at selskapets navn blir offentliggjort slik at vi lmn unngå
å tegne nye livsforsikringer
der, og st~aks kan overfØre
aHe våre ris'iko:lioI1sikring€jr
til konkurrerende selskap.

Til våre

lidelsesfeller

SN

I Bergens Tidende finner
jeg fØlgend.e :
«Tre umyndige arvinger etter falne frontkjempere i .siste
krig, har gått til sØksmål mot
et norsk livsforsikringsseIrned krav om å få utbetalt en
forsikringssum som den nazistiske institUSjon 'frontkjemperklontoret under krigen teg_
net til fordel for de falne
frontkjemperes
umyndige
barn. I alt er det tegnet vel
hundre slike poliser og i forsikringspremie· er det innbetalt samletl ca. to hundre tusen kroner. Denne summen
betalte
forsikringsselskapet
etter frigjØringen til erstlatningsdirektoratet, men tok
forbehold om et regresskrav
hvis dett i fremtiden skulle ta_
pe en sak og måtte utbetale
forsikringssummen» .

Deres angrep på meg i «Folk tusjonelt ansvarlig for noon
og Land» nr. 12.
instans. Bare attentatmenn
Skulle man ikke nå ha lært kan trekke ham td.l ansvar. Og
litt fmsiktighet med å slenge dog er dette noe. En demo•
ut billige forrederibeskyldnin- kratisk velferdsstat kan man
ger?
ikke engang skyte.
Vil De at NS-folk skal bli
Troskap er vel og bra. Men
IhØlrt med. at ld~ menlte att iallfall hos noen enkelte bØ,r
vel og hadde patriotiske mo- den være våken. Hva er restiver, så får De sannelig reg- pekten for en fØrer værdt,
innsats. Vi må huske på at det I ne med denne mulighet også hvis det: ikke i hans omgivelstore flertall av de som ble: hos andre _ for eksempel hos ser også finnes såpass resutsortert og dØmt som «lands_
svikere», samtd.dig ble Økono- de tyske oDfiserer som satte pektlØshet at noen tør bremse
misk ruinerte, og siden har seg opp i mot Hitler i juli t ham ,opp, ja slå ham ihjel om
fØrt en hard kamp for de~ 1944.
Idet trengs - hvis han for aL
daglige utkomme. Dette virAnsvarlige passasjerer som vor går amok. Svikter en fØker lammende på evnen til å mener ao se at, en fØrerstyrt rer· sitt ege'"'LI tankeve·rk, og
arbeide for andre verdier, og
true'r 'han sitt eget folk med
det var det! våre motstandere vogn har en gal mann ved
visste da det gjalt om å tilin- rat,tet og går i villeste fart undergang. slik som Hitller
tetgjøre erkefienden NS'. Noe mot en avgrunn, kan ikke vitterlig gjorde i sin stigende
av det mest «geniale» ved innbringe saken for noen galskap, da er han ikke len«rettsoppgjøret» var nettopp rettsinstans. Men de kan med ger patriotismens og sine rene
de uhØrte store bØter og inndragninger.
livet som innsats prØve å slå tankers forpakter, Hederlige,
Vi må se realistisk på tin- fØreren ned og få satt brem- sindige og handledyldige folk
gene. For det fØrste tror jeg sene på mens det ennå er tid. kommer i motstandsrptt. Detvi må begynne å skille melEntjrrann står ikke konsti- te er såvisst: inge:l iivsfiendtlom virkelige motst~ndere, de
lig tr.nkegang.
som innbiller seg å være det,
Intet av dette, kjære herr
og endelig den vanlige, skikSeeland, står i! den ringeste
kelige nordmann som hele tiden har forstått det uholdbare
motsetning til hva jeg fØr har
i hele aksjonen med «rettssagt i andre forbindelser, det
oppgjØret». Vi må bli klar
være seg på forbundsrnØter
over at «rettsoppgjøret» var
DØden har gjort en svær e11e,r ellers· Det er tvertlom
en politisk utrenskningsak- hØst blant våre lidelse,sfeller i full konsekvens med mitt
sjon. og atl de som hØstet fruk- siden den såkalte«frigjØrin~».
tep:edkke.:tar.l1oenlsDm"llelst ,Men man skulle trlOi at' det eget brudd med 9tNsl.,iIlg i
notis av utredninger, doku- ikke Var så, da vi sjelden e1- 1937, fordi han ikke ville god_
mentasjoner og henstillinger ler aldri ser en dØdsannonse ta noen kontrollinnstans omfra oss. Humanitet: er et for- i vårt organ «Folk og Land», kring seg.
kastelig begrep innen denne sum jo er det eneste organ
Hadde vi i opposisj onen
leir, tesen «makt er rettl» er vi Slipper til i etter 1945. På- dengang fått vårt igj ennlom,
man derimot helhjertede til- rØrende av dem av våre lideL
hengere av.
sesfeUer som går bort burde hadde Quisling ikke kunnet
Av størstoe betYdn~g for fØrst og fremst bekj,entgjØre handle på egen hånd som han
oss er d~t a ko~me tIl full I det i vårt eget organ. Det er gjorde den 9. april. Han ville
klarhet l spØrsmalet om de på den måte avdØdes venner blittl bremset opp og hadde
egentlige årsaker til aksjlQ.ne- får vite det. La det nå bli en kunnet sitte med hele sin nane mot) oss etter. 1945. Er regel som de etterlatte fØlger
sjonale vilje intakt og overlatt
det delte meninger om dette for fremtiden.
til andre lå kompromittere
viktige punkt vil man lett bli
Opplending.
uenige om midlene. Og dette
seg. Det hadde unektelig bevirker Ødeleggende på kamptydd en annen sits for hans
moralen.
medlemsstokk
i dag, og lanLars Vingsnes.
det i hvert fall ikke. Det vet
jeg med ga.ranti. Han arbei- detls skjebne hadde blitit den
I ~
der 'med en roman og den samme - eller bedre.
~(Ke
xe
le an blir spektæskopisk fri for De kaller meg Brutus.
myklerier. stol på det.
Ærede redaksj on!
Finn BØ burde bes om å Gj erne det. OgSå han var
I F'. & L. nr. 9 på baksiden tmredsstille sin behagsyke på nemlig li motstandsrett: mot
forteller De, at en norsk for- annen måte, når han er på den temmelig forrykte Cæsar.
fatter arbeider med et skue- reise, så ikke vårt gode F. & L.
Oslo, den 31. mars 1958.
spill om Myklesaken. Det er htoppe,r på hans limpinne med
mulig at det kanSkje er Finn I samlede fØtter.
ALBERT WIESENER.
Kik.
BØ selv, for Axel Kielland er

O

Elt telegram i den dertil
innrettede presse Iforteller at
«tidNgf1re medJ~emme~ l, (av
motstandsbevegelsen» i de
forskj ellige land har dannet
en organisasj on for «å fremskynne og stØtte dannelsen av
et forenet Europa». Et av organisasj'onens formål er «å
stoppe kommunistenes forsØk
på å hind\re det 'europed.ske
samarbeid».
Vi for vår del har faktisk
oppfattet det slik atl disse heL
melf.rontfolkene
både her
hj emme og ellers allerede har

Svar til herr Karl Seeland.

Per Bradley.

Til Karl Seeland
og andre

Karl Seelands kraftige appell: «Våre dØde roper!» i nr.
Ut av t+JA-rO? 11 av Folk 'og Land, fristler
meg til å peke på noen fakArbeiderpartiets
utlen- tiske forhold. - Seeland spør
riksminister uttalte for en tdd om vi har begynt å gle:mme
siden. at det måtlte være slutt I begivenhetene: rettsløsheten,
på koloniveldet. Jeg var helt råskapen og humbugen som
ut enig med ham. Det var brØtl inn over oss etter kapinoe av det beste jeg har setlt tulasjonen? Ja. lom vi endog
fra Arbeiderpartiets fojlk. har glemt våre kjære dØde?
Når man er oppmerksom på
Jeg tror jeg tør forsikre
hvordan klolonimaktene fra Seeland at hver og en som i
Europa har turet fram og .en eller annen form ble ramfremdeles underkuer nasjo- met av «rettsoppgjøret», har
nalister i Afrika og Asia så alt i friskt minne den dag i
burde Arbeiderpartliet ogSå ta dag. - Det er ikke glemsomkonsekvensen av sin oppfat- het som er årsaken til liten
ning og melde seg ut av NA- ,aktivitet. Det er ikke viljen
TO inntil de europeiske mak- heller, men for de aller flestes
ter oppga: kolonier i Afrika og vedkommende mangel på
AiSia.
Opplending.
økonomisk evne til å gjØre en
2
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NKP HILSER ROBESON

Sapiens contra omnes arma fert , Gurn cogifaf ItI.Norges
Kommunitiske Parhar sendt Paul Robeson et
. . ..

hilsningstelegram på hans 60
års-dag med takk for hans
innsats.

"Den vises tanker ofte må
I kamp mot hele verden gå».
Av, sånne folk det finnes ikke mange
Blant utenlandske eller egne folk.
Og deres kår er stundom nokså trange

Gullbryllup

Hvis man forsøker seg som sannhet~ tolk:
Dels tidd ihjel, dels fraktet til Sibirien!

Da skjønner man, at nokså få det blir igjert!
l. Thr.

feires søndag 20. dB. av fabrikkeier E.l Grill Fasting og frue Rag",." 'na, adr.: Våler i Solør·
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UAVHENGIG UKEAVIS

En svensk røst
om atomvåpen-

Redaktører:
ODD MELSOM, ansvaplig

striden

ALEXANDER LANGE

Hold spillereglene!
Fra forskjellige steder av landet har vi fått melding om
I

at dømte N.S-folk nå i atskillig utstrekning innkalles til tjeneste i Heimevernet. Blant annet er det innkalt en mann som
ble dømt til 20 års straffarbeide for landsforrederi!
Vi burde naturligvisl fØle oss beæret over denne voksende
tillit etterhvert som situasjonen utad blir vanskeligere, og
bUl"de vel gripe til gevær og håndgranat igjren med stør og
ekte patriotisk begeistring. Men vi synes oppriktig talt det
må være l i t t anstendighret i alt.
Selv om: de bestemmende kretser i dette land har svevende
og uklare begl'eper om landsforrederi, så vil det naturligvis

not orisk er dømt og straffet for landsforrederi og blant annet
er fradØmt retten til å tjenest gjøre i rikets krigsmakt.

Vi kan. iallfall ikke uten protest delta i denne makabre
komedie. E r det så at makthaverne og det flertall som holder dem ved makten virkelig mener at vi er landsfor,redere, så
får de selv ta bøsseh på nakken og bekjempe både ytre og
indre bolSjeviker uten vålr hjelp.
•
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klare biffen selv. D a får ,de rette ut sine brukne geværer!

Men e r det så at ti.den nå el'f kiommet til å gjØne uretten

mot oSs god igjen, til å gi oss den nasjonale oPPl'teisning vi
har krav på, så stiller saken seg annerledes. Praktisk talt aUe
NS-folk har gjennom hele sitt liv vist at de ikke viker til-

bake fIla de 'Ofre fedrelandet forlanger, at de såvisst tok sin
rikelige del av innsats lOg besvær for det f'elles vel. Og når

det gjelder våre frontkjempere, så har de også frivillig i off'er_
!

villig kamp stått sin prØve med Norge i sine hjertrer. ISå sna:rt
vi.igjen er blitt likeberettigede borgere hvis fedrelandskjærlighet og ære ikke trekkes i tvil, vil vi selvfØlgelig og med
glede gjøre det som kreves av oss for det felles samfunn.

Inntil så er skjedd, må vi be dem som førte oss fram for
mt~d

falske anklager og lot oss summarisk fra-

dømme ære og fedreland 'Om anstendigvis ikke å blande kor-

tene. Skal vi fortsatt gjelde for landsforredere så er det makthavernes selvfØlgelige plikt å sørge for at vi holdes borte fra
landets vepned,e styrker. Vi er naturligvis klar over at samfunnet har midler til å tvinge oss inn i denne for alle parter
uholdbare og ydmykende Situasjon, men såpass anstendighetsfølelse går vi da ut fra at de Som Ønsker å holde komedien gående har, at en ikke gripter til drastiske midler overfior
dem som mener at like barn leker best og ikke Ønsker å være
soldat på nåde og uten ære.
Vi regner med at styremaktene inntil .det er funnet et
grunnlag for en omvurdering av ting og forhold vil sørge for
at de l)lilitære myndigrueter bolder seg til spillets regler også
når det gjelder Heimevern 'Og sivilforSVar.
LØRDAG
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I partner i S'oekarno.

Imidlertid forfØyer han
over hverken det', tekniske fDrvaltningsapparat eller
de tilstrekkelige politi- og miI litærstyrker
til å smi den
mangfoldige øyverden sammen tlil et javanesisk. impeVåpen. Hertil svarer den norrium. Særlig Syd-Molukkene
sl~e regje.ring med full grunn
.
(KrydderØyene) motsatte seg
at Norge allerede har aksepstadig
å underkaste seg og
tert denne mulighek,tidligere.
erklærer seg fremdeles i dag
For Øvrig er Vest-Tyskland
som en uavhengig republikk
fra NAT0'S'ssynspunkt vikmed ;egenl utenrikspoilitikk.,
t,igere enn Norge. Hvorledes
Også de rike og store øyer
det stJiller seg fra nDrsk, må
SumatJra og Celebes er oppman derimot avgjøre i Qslo.
rørt over den j avanesiske
Det vest-tyske sosialistparØkonomiske utbytning. De
tis l1arsØk på å. få istand en
rett-tvoende muhamedanere
folkeavstemning i spØrsmålet
og mange militære ledere, selv
synes imidlertid å s'trande.
Ble det noe av Em slik avSåvidt vites er det ennå på Java, er urolige over at
stemning, ville vel resultatet ikke falt noen avgjØ'relse i kommunistene er trukket
ikke bli annerledes enn i kampen mellom Dj akarta- inn i Dj akartaregj eringen.
Bbhnriksdagen.
SpØrsmålet troppene lOg DpprØrerne på Oppløsningen av Indonesia
er dessuten feil stillet. Om Sumatra Dg det er vel også begynte-samme dag det ble
grunnlagt, eller rettere sagt:
Vest-Tyskland blir atombom- tvilsomt om det vil være mu- det har overhodet; aldri bemet eller 'ikke avhenger av lig å få noen militær avgjørstått som noen enhet.
helt andre faktorer.
else.
FDr et par måneder siden
Som
en
orientering
for
våDen indre stabilitet i Vest...
Tyskland, spesielt på det Øko- re lesere gj engir vi nedenfor førte Soekarno etter forslag
'11omt«~ldmr~6e,' 6r <'tniidJ.&r.. en,.,artlkkel av. J.ames 13urn- av kommunistene, som jo har
tid blitt befestet ved at den ham i /Nation aJ) Review flolr god erfaring når det gJe1der
slike fDrholdsregler for å avpl~nlagte Ruhrstr.eiken nå er noen tid siden:
Når det tales om Indonesia, lede oppmerksomheten fra
bhttavverget gJennom en
overenskomst Slam gir arbei- tenker vi på en nasj on i indre vanskeligheter, et slag
derne en ikke uvesentlig inn- amerikansk elleT europeisk mot hollenderne, idetJ de på
forstand, noe i retning av den måte håpet å kunne sam_
tektisØkning.
Brasil
eller Frankrike. Sann- le alle stridende elementer i
Derimot tiltar de amerikanske depresjonstendenser, yt- heten er imidlerttid at Indo- kampen mot blekansiktene.
terligere skjerpet ved den al- nesia ikke er nJoen nasj on og De fikk Visselig bort den siste
minnelige nervØsitet. Eisen- har heller aldri vært det, hver- hollender, men samtidig ble
hower har påny sett seg tvun- ken i geografisk, etnografisk, også IndDnesias Økonomi noen
get tål å si et manende og ad- kulturell eller politisk hen- grader dårligere, slik som
varende ord. Minnene fra kri- seende. Det er i virkeligheten kom.munistene hadde plansen i 1930 årene virker skrem_
lagt Slom Ønskeverdig sidevirk3000 øyer spredti over 5000
mende, selvom en vet at mot- km. Det eneste felles denne ning. Men manØvren var så
forholdsreglene nå ville bli rasemessig blandede befolk- åpenbar at det ikke ble noen
andre og mere effelk:,tive».
ning har, er at alle stammer samling uta v den.
I Sumatra er det dannet en
~llmU!iI'.I.Ii.IlIl.III11. i lØpet 'av noen generasjoner
har vært under meiTe el~1r motregjering, som ikke ubeUNGARN IKKE ATOMFRI
mindre felles hollandsk kolo- tinget vji]le bryte ;ned Dj akarta, men stillet fØlgende
Ungarn var som bekjent niforvaltning.
ikke tatt med i det polske
Da hlo~lenderne tlle tVUill- krav:
forslaget om en atomfri sone. get til å forlate øyene - me- a) Fjernelse av kommunistleDet hadde sin gOlde grunn. re på grunn av amerikansk
ne i regj eringen.
Deutsche
Soldaten-Zeitung påtrykk enn på grunn av b) Større selvbestemmelses_
erfarer fra pålitelig kilde i Bu- stedlige oppstander - opprett for de enkelte øyer,
dapest at det er gjort istand stOl det ikke noe befrielses- c) Innsettelse igjen av antito utskytningsramper fDr mel- problem, men problemet med
kommunistien Hatta som
110imdistianseraketter av sov- å skape en nasjon. Den oppstatsminister.
jetrusserne i Ungarn. De be- rinneUge plan tOlk sikte på. en
finner seg i Stuhlweissenburg lØS fØderasjon. 801ekarno, som
Det ville være galt Dm en
og ved Tapolca. Ytterligere i personlig og politisk hense- holdt denne «halve» regjerseks ramper er under bygg- ende var et prDdukt av den, ing i Padang fDr en venn av
ing og vil snart være ferdig. mest overbefOIlkede, men på I eurDpeerne. Men så. meget er
Dekke.t av det nØytrale øster_! ingen måte rikeste Dg størst'e sikkert: Hvis splititeisen brer
rike fDrfØyer Sovjetunionen øy, Java, tok imidlertid seg vil Djakarta mer og mer
allerede i dag over innsatsbe- straks fatt med å gjennomfø- falle i hendene på kommuniredte rakettbat,terier, med re en halvllotalitær davanesisk stene, mens Padang vel med
hvilke de er istand til å Skyte imperialisme. Kiommunistene, eller mot sin vilje må sØke
helt til Ruhl'lområdet og til som satte de største forhåp'"" støtte hos Amerika og Vesten.
det norditalienske industri- ninger til Javas masser, un- HVis Padang ligger under l
område .. Det er den virkelige derstØt1Jet naturligvis disse kampen, lviI I kommunistlene
grunn .til at Ungarn .. mMte imperialistiske bestrepelser og med Sikkerhet: skritt for skritt
unntas fra Rapacky-planen. har alltid funnet en bekvem overta makten i Indonesia.

SN

Er det sa at VI er bermen av det norsKe folk. ·Qg·lk;Jterf,$1"
gang verdig ,en gravsten, så er det direkte uanstendig nå å
trykke oss våpen i hendene igjen. D a får etterkrigspatriotene

domstolene

Soekarnos «I ndonesia»

O

virke opprØrende på tolk med sunde nasjonale instinkter at
den ordinære hær eller Heimevernet skal fylles med folk som

RedaktØr Riitger Essen skriver i
den svenske ukeavis
<,Fria 0'rd» fØlgende, som også tø,r påregne interesse her i
Norge:
«Både i England og VestTyskland fortsetter massepropagandaen mot utrustlningen
med atomvåpen. Dessuten vil
en stor del av det norske arbeiderparti og andre norske
grupper nedlegge veto (!) mot
at den vest-tyske krigsmakt
får adgang til taktiske atom-

ikl~e
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\
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Deb
ff I· R·ea.,.IS·ff·øreningen
;.·aeA

ILaake omkring 2. april sa at
det nå
væ\"<3 på tide
å sende hjem noen mannska·
lJer, for nå begynte vironna
Han har Virkelig sagt det. .

k~nne

I·'

Gr'avstens-skandale.
•
I Dan'mark

Inn
gga v Alex. L ange, orIogs-I
I e
kapt·
S· J aco bsen ,Det
som slo meg til slutt i
eln Steen Og H ans.
dr, ~Æ.'dgaards foredrag, var

Vi husker alle den makab- det ble gjort, ville menig(Fortsatt fra forr. nr.l)l
",lutnill l7spassusen, nemlig at re tid herhjemme da de kir- hetsrådet sørge for det. FI1ontlig for spranget mnt nord. d~t kanskje va~ bcs~ at det kelige myndigheter med 0810- kjemperens foreldre inntok
Hitler var også motIStander av ~Ikk som det gil~k. Det tror ~ispen i spissen nok var vil- det selvfØlgelige standpunkt,
Når det snakkes om Quis- det, fordi han håpet å kunne Jeg 6clv dr. Mldgaard har hg til å gi NS-folk en grav, at skulle det fjernes noe,
lings militære opplysninger sette i gang offensiven på sagt ~ær~est for å fremkalle men florbød gravstener. Det gravsten ellers innskrift, så
til fienden, så medfØr,er dette vestfronten allerede hØsten en. dls~uSJ~n om spØrsmal"t. later - til at en i Danmark fikk de som fØlte seg kom-'l l.laade vært forbere:it fremdeles befinner seg på petentle til det gjøre det med
etter flere forfattere ik.ke rik.. 1939. Den bile imidlertid utsat:t
makt.
tighet. Han opplyste selv i sin 17 ganger på grunn av ugun- l. god nei, og hadde sagt fra dette berggravske nivå.
til beg.ge parter a~ vi ville
En ung danske meldte seg
Den bolde prest har nå ogsak at han som general- stig vær.
Hadde tyskerne satt i gang sparke Imot, så tror jeg nok etter oppfordring fra det som så funnet sin baglerbisp å alstabsoffiser hadde kj ennskap til hvordan man kan denne offensiven på vest- det kan være grunn til å an- ingen har benektet var den liere seg med og har sammen
vente et besettelses:t101I'søk fronten, ville det ikke vært ta at t;yskerne vilL:: betenkt 10V'Jlge danske regjering til med biskop Beyer i Haderspå Glslo-området. Hvis han behov for ty-ske ubåtbaser på ~eg. Som det na var, kunne fronttjeneste i kampen mot lev rettet en henvendelse til
hadde rådet tYiskerne i nonskek~sten, for da ville de j ae b?gge på ov'=rraskelses- kommunismen. Han ble såret kirkedepartementet i sakens
spØrsmålet om hvordan de fått hele Atlanterhavskysten momentet. De satte bf..re iml i Kaukasus og dØde etter å anledning. Enten er kirkedemellom 9 og 10 000 mann, være sendt hj em. Foreldrene, departementet mere fIornufskulle tJa Syd-Norge, ville han til rådighet.
Når tyskerne allikevel tok spredt over flere steder pa en Niels Schmidt og hustru, Ør- tig og kristelig enn den poliikke ha latt de store krigsskisted, lot reise en stø'tte på tisk nidkj ære prest og hans
pene kjØre sakte inn gjennom Norge, er det! klart at det for gang.
Dette fremholdt jeg en gang sønnens grav med innskrif- biskop, eller også får de to
DrØbaksundet, der en norsk dem gjaldt å hintif'e at EnglØytnant, som senere har mi- land satte seg fast der. En for statsråd Mowinckel i ten: «Dit Offer var til Dan- geistJiigel bemyndigelIse til :å
ta fatt med hammer og meistet sin stitlling, rettet inn ka_ annen sak er at de da også Stockholm. Der sa imidlertid marks Ære».
Mowinckel at det ville ikke
Ifjor fikk NieIs Schmidt og sel for å Slkj ende gra ven til
nonene som fyrte de drepende kunne få baser her.
Når planen om Norge kom ha nyttet oss når Hitler fØrst hustru ordre fra pastor Nissen den unge gutt som ofret livet
skudd. Hadde Quisling virkelig fortalt noe, hadde tysker- inn i bildet, er for Øvrig i hadde bestemt seg. Jeg tillot i Bevtoft om å fjerne inn- :fJor det Danmark som dessne kastet sine tropper, inn på den forbindelse også å bemer_ meg å tale imot, for jeg vet skriften på stenen. Hvis ikke verre bare levet i hans hjerte.
begge sider av Oslo-fjorden, ke at det dreiet! seg om et jo, at da BIiicher ble senket,
og Norges historie hadde fått gammelt spØrsmål mellom tenkte Hitler på å avlyse hele ....,.-_.......................;-O"..".....-...,.__....................;-O"..".....,....-"-J'''''''--......---..,.,..
stormaktene. I den norske Norges-feltitoget.
et nytt utseende.
tyskerne i å komme t!il· Oslo bok som er skrevet av denl tyEn annen ting er, at had- kl. 5 om morgenen og besetDet interessante nå er, at admiralstab før fØrste verske generaladmiral Boehm.
herr Midgaard er i absolutt denskrig, var man oppmerk- de tyskerne visst hViordan det te byen og ta Kongen, kom- Det er tJo måneder eiden den
mindretall blant historikere i som på mulighetene. En rek- Virkelig sto til . . . Jeg tror manderende admiral og re- kom, men avisene har ennå
sitt syn, at tYSkerne foretok et ke foredragshOldere reiste i~e Quisling var særlig heJ- gj eringen til fange, og lam- ikke nevnt den. Dr. Scharffolkerettslig uproViosert an- rundt og sa ati når verdens- dig med sine ,opplysninger. me landet.
fenberg kommer med en angrep på Norge. Det hevder in_ krigen begynner så blir det Han .fortalte om befestininger
me[delse av den i Farmand,
gen lenger. Det ble hevdet i tale om et kap~løp mellom i Oslo-fjorden, men nar tymen norske aviser har ikke
1945, men ganske snart kom England og Tyskland om å få skerne gikk opp som de gjoranmeldt den. Boehm var en
engelske, franske, tyske for- sette seg fast i Norge" for de, gj ennom Drøbaksundet
også av englenderne så aktet
skere, også den norske for- trinsvis i Kristiansand. Det med sakte fart, så var det formotstander,at da de rykket
s~er, dr. &harffenberg, som ble ilkke noe av det - ingen diAexar ,~e~eligwe ~å
Det ·er med den største be- inn i SChleswig Holstlen, møtherr Midgaard har fått grun- vet hvorfor _ og tyskerne, at det Ikke VIlle bli lØsnetl et klageIse vi så at marinekap- te det opp 12 engelske soldadige salver av, og hevdet noe som hadde mest grunn til å eneste skudd. Det ha?de den tein Steen ikke fikk stillin- ter foran hans hus. Han trod_
helt annet. Scharffenberg har gjøre noe slikt, gjorde det i daværende tyske marmeatta- gen som landets offisielle mL de selv at de skulle arrestere
sje i Oslo fortrult siste gang
også etterlyst de dJokumenær aUe fall ikke.
han var i Tyskland fØr 9. ap- litærhistoriker. Er det noe vi ham, men de ble postert der
som angår en hemmelig avtatrenger i Norge, så er det ob- som æresvakt i 36 timer, forVi vet også at både Churle mellom den norske og bri- chill og Reynaud straks var ril. Detite er blitt bekreftet jektive historikere. Jeg vet, di englenderne hadde lært
tiske regjering om besettelsen klar over den norske kysts over:f)o~ meg. Han ble nemlig ingen som i likhet med 8t:een! ham å kjenne som en anstenetter 8. april kalt tilbake til
av Norge.
strategiSke betydning. Chur- Tyskland, og trodde han skul- mestrer stoffet så godt og dig motstander.
Hvis noen av herrene var chill ville jo allerede like etsom også tør si sin mening.
Med hensyn til Quislings
til stede ved doktordisputasen ter at han var b[itt marine- le skytes fordi han hadde gitt
Min
kompliment
også
til
kup-bemerkninger
.fra januar
til professor SklOdvin, festet minister legge ut miner i nor- feila.ktige opplysninger om Realistforeningen for at den 1940, så var det Scheidt som
de seg kanskje ved at både ske farvann for å provosere Norges stliUing. Han hadde holder et, åpent møte som kom med dem, og ikke QuisSkodvin, professor Steen og t,yskerne til å foreta mot- vært oppe hos meg og spurt dette. Det har bare vmrt tre Hng selv.
dr. Omang uttaltle seg meget trekk.. Han sier også :selv i hva vi ville gjøre i tilfelle av slike moter etter 1945. Ikke
Alt det, som ble levert omdempet om disse ting. Disse sin bok, .i fØrste bind, at de et enge~sk angrep. Jeg svarte engang Studentersamfunnet kring Rosenbergs kontor,er
selvfØlgelig
at
vi
ville
skyte.
forhold er nå under sterk to admiraliteter sØkte den
Senkningen hindret altså vågpl' å ta ~n o~fentli~ debatt ikke noe særlig å holde seg til.
omvurdering. Man kan ikke samme lØsning med hensyn
om disse hIstOrIske tmg. Jeg Det er bedrØvelig å se at disse
lengre innbille skolebarna at til Norges strategiske stilling
foreslo . professor SUn~berg Rose.nbergske beretninger skal
tyskerne foreuOlk etl uprovosert under den annen verdensfra g~erIge som foredragshol- innta en så bred plass i befolkerettslig overfall på Nor- krig.
der, sl~en han h~r skrevet en; dØmmeisen av Quisling. Det
geo
utredmng om tmgene, men er reaIpoIit,isk sett nokså uveJeg tror nok at dr. Middet V8r ikke stemning fOr det. sentlig.
gaard undervurderer de oppVi har i Norge i dag en kamalysninger tyskerne satt inne
rilja som tar sikte på at det
Jeg henstiller til dr. Midmed om de britiske pla'1er.
skal være taushet om saken gaard å la sitt foredrag trykDen britiske minelegging kom
_ om en rekke ubehagelige ke, slik at det kan bli anledting.
ning tH en saklig imØtegåelse
Med hensyn til Wegeners nok overraskende på dem,
Foredraget til dr. Midglard av punktene på et ugjendribok - den kom forøvrig ut i selv om de brukte den senere
vil jeg d var mel' interessant velig plan.
1927 - gikk den ut på at 1 sin propagand8., men påsta!1den
om
at
det
tyske
overTyskland under den fØrste
enn c,bjektivt, og men for
Det var en bedrØvelig avverdenskrig burde ha besatt: iall kom like overraskende pa
gymnasiaster enn for stuåen- slutning på f1.oredraget, at
visse punkter i Norge, av hen- englenderne, har neppe så
ter, mfn det ga jo atskilli b «kanskje var det best atl det
syn til ,sin ubåtkrig. Det meget for seg. - I"Ørst om
stoff til ettertanke.
gikik som det gikk». SelvfØlgjaldt kun fØrste verdenskrig, morgenen den 8. april, forsto
Med hensyn til grunnen til gelig kunne vi vært bombet
og ikke med hensyn W en ny vi, Sa Churchill, at vi hadde
at Norge kom inn i krigen så sØnder og sammen istedetfor,
krig, fordi forutsetningen for trukket ulykkesloddet i Norer det en kjennsgjerning at men vi har også en annen ting
det
var i hØyeste grad i Tysk- som er vesentUig, og som er
den annen verdenskrig var geo
tI'1 det. som
en ganske annen. Tyskland
Med hensyn
lands interesse at vi ikke kom et ulidelig sår på det norske
hadde ikke lenger marin.e- var nevnt om våronnas rolle
med. men derimot i både ell- folkelegeme, og det er at 4stridskrefter nok. S'toradmi- i dette spillet, kan jeg nevne
gelsk. og fransk interesse at vi 500000 nordmenn har fått
. J:'at~eder var meget engste-at kommanderende general
ble trukket inn. Jeg beklager stemplet «landsllorræder» på
at dr. Mldgaard ikke nevnte seg 1 forbindelse med oppgjøl~.
APlUL 1958 (DeutseheSoldate1t~). a.. ~ klare og objektiTe ret etterp&.
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A~gen.tina etter valget Ærlig
Ogsa perønlstenl ble dømt
t -I b k · k d
I ..

etter

a

eVlr

en e lover

Interessante opplysninger
fra en

argentinsk kilde

kan bli Ødelagt ved en ny revolusjon. Det ser imidlertidj ut
til at Frondizzi har satt seg
grundig inn i denne sak og
akter å opptn forhandlinger
på vennskapelig basis med
yankeen. Eisenhowetr ble således invitert til hans tVOIIlbe,st'g
l else 1 . m ai ,men meddelte
at han dessverre var forhindret .fra å komme. Imidlerttl'd

manns tale
I Ikke alle amerikanske soldatetr har med forsett begått
Ivigrusomheter.
Det samme kan
vel innrømme når det gjel-

Krigen avg.°ør ikke
hvem som har rett

der tyskere og japanere. Krigens nØdvendighet krever
mange såkalte fombrytelser,
og de fleste andre kan tilskrives d
'el r
. en sJ
eIge forvirring
som kngen
fremkaller.
Vi har
imidl
t
'
er id offentliggjlOlr,t be.
ret runger
om umenneskelige
handlinger av våre motstiand ere og sensurert og undertrykt
alsk· alt om vålre egne morefeiltrinn.
J
eg har for eksempel spurt
soldater hvorfor de, eller retI'

sier den

I'

amerikanske
hIOst-r.oker
...

I

FIIOndizzi om kort tid til
Edgar Jones
gig av oljespØrsmålet. Arge'Y\- reiser
S
Fra en argentdnsk forbin- tina utvinner selv olje, men
'-L
tatene
og
han
vil
vel
da
få
l
delse har vi fått fØlgende in- lY. P. F. (Statens Petroleums- an edning til en prat med sin
teressante redegjØrelse for si- kompanL)J har aldri klart å mektige kollega.
tuasjonen i Argentina ette!l"
Denne vil isåfall ganske
°
utvinne nok, slik at en iste- sikkert gjøre sin sydamerivalget:
Med hensyn til tingene her den har måttet importere ~ _ 'kanske kollega forståelig at
i Argentina, så ligger det om- ti e for 300 000.000 dollar åJrlig. h
11°
°
tre t l'k
Den arge'ntm'ske sta,+'n.fl.åte
an må velge mellom øst og
nSI an: Etter revolu..."
,vest og at de dille tan tiske
v
sjonen
det rettsoppgjør, jernbanene etc. går også med ØklOlIlomiske forbindelser som
tere sagt vi Innretter fl'amog de mest fremstående pero_ dundrende underskudd.
militæmegjeringen innledet
mekasterne slik at de fiendtnister ble straffet etter lover
Som fØlge av Argentinas med
S'ovjetsamveldet
må
lige soldater brenner opp
med tilbakevirkende kraft fOr Økonomiske
situasJ' on og de+" opphøre. Saken er jo den idag
m'storikeren Edgar Jones langsomt
og kvalfullt iste:t: k
d f
landsforræderi! Mange ble
t for fremmed kapital er at det er USA som kan stille skrivetr i det amerikanske en or straks å drepe dem
forvist til et Øde sned i Sydbare nr. 3 av de la- betingelsene, fordi det er Armed full ladning av brennen.
Argentina, hvor tusenvis ble l' tmam. erlkanske stttter komt.
«Atlantik-Magazin» i februar de olje. Var deti fordi de ha- •
gen IDa som trenger hjelp av 1946:
t t f
holdt i konsentrasjonsleir. mersleit sett, noe som aldri storebror og ikke omvendt,
e ienden så grundig? SvaMen forskjellen mellom latl' _ har hendt fØr i landets histo_ slik som mange argen1Jinere
VI' amerikanere h
ret var enstemmig: Nei vi had
nere' og nordmenn er at rettls- rie. Venezuela og Bmasil lig- fremdeles tror.
ar en tet ikke de stakkars skapninsansen er mere våken blant ger foran. Argentina har hatt
far!1ige tendens i våir interna- ger enkeltvis, vi hatet bare
de :tørstnevnte, og justimini- en bØlge av streiker: jernbasjonale tenkemåte at vi alltid hele det fordømte kram og
steren med de tilba:kevirkende nen, Y. P. F., havnearbeidelrne
hioJ.der oss for bedre enn
.mutte la vårt :raseri gå ut
lover fikk snart en hard med_ og sist av alle en langvarig
dre. Vi holder oss for mere over noe. Sannsynligvis av
ifalrJt og hadde vanskelig for å bankstreik. Alt dette har lamsamme grunn har vi båret
forsvare seg moten opprørt met forretningslivet og iforårJa, visste vi det ikke! At det renslige og anstendige enn de sammen lik av fiender, skåopinion.
saket inflasjon. I de siste må- egentlig er t:1s:kerne som har skyl- andre folk og mener oss av ret Ørene av dem, brutt ut
Alle peronister ble fradØmt neder err pengeomlØpet: Øket den )for den !Ufyselige militære den gJrunn berettiget til å av- gulltenner til suvenirs m. m.
retten til å inneha stillinger, med ca. 2000.000.000 pesos.
innretning som heter den iran-gjørehva som er rett og urett. Men alle slike flagrante
men de ble ikke fradØmt sine
Det. kan forØvrig i denne ske iremmedlegion også. Det er l verden.
,overtredelser av alle moralske

Amen kanerne var
ke gl de kngs fAr bry-

.o~

b~e

tere slm'm.tstanderne

lA:)
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l~ndet ~å

Ja, de tyskerne!

sætsborgerlige retrugheter. De forbindelse være interessant å nalJurl!gv!s
spIlte. derfor en stor l10lle under de siste valg i slutten av
februar. Det er nemlig en
mengde partier i A1rgentina,
men bare to som virkelig hadde betydning ved valget, nemli!5 U. c. R- (Union Civica RadlCal) del Pueblo og U. C. R
Intransigente, begg,e
partier, iallfall i navnet. U. C.
R. del Pueblo var det bare i
'navne ti, for det var et parti
som svarer ,omtrent til HØire
i Norge, mens U. C. R. er et
virkelig venstreparti, nærmest
med
Slosialistisk
tilsnitt,.
Balbin var presidentkandidat
for U. C. R. del Pueblo, og
Frondizzi for U. C. R- Intransigente. Balbinistene ville
gjerne fortsettle forfØlg1elsen
mot peronistene og var temmelig pågående fØr valget da
de V3Jr sikre på å vinne. De
sparket blant annet en meng-

venstre~

de folk ut fra sine stillinger
li administrasjon, politi etc. og

satte inn sine egne folk. Så
kom imidlertid valgene, og pe_
ronistene stemte på Frondizzi, som vantJ med en overlegen majoritet på 1600.000
stemmer over Balbin.
Argentina er under de siste
tol års militærregime gått helt
på dunken Økionomisk, og
Frondizzis hovedprogram er å
pasifisere
landet innad og å
rdn
O
e opp med Økonomien.
(Det kunne være et bra program for et parti i Norge også. Vår bemerkning). Det
sentrale spØrsmål er landetS

"kmlomI.
&Il!ll Igjen
er _ _
.
.

""",tbItoren

an~

Jover hØrer hjemme' det en-

notere (:leg at den . Vlirkelige: bladetS?ffi har æren for den~ . va slags krigfØnng mener nå uutforskede, område som
grunn til at Peron ble styrtet ne nyOppdage1se, og kilden opp- .sivilistene at v i har drevet? heter kamppsykologi. : Det er
var
han tvunget av nød- gis.å
en ung nordmann som
Vi har koldblodig skutt
hensikt å unnVendlghete~ hadde innlat seg ~ sm tlld meldte seg som soldat k:riigsfanger, ØdeiIagt lasaret- skylde vare daværende motforhandlmger med USA om l Fremmedlegionen, men som ter. senket, redningsbåter standere eller å bringe våstakk av igjen fordi det ikke lik- drept eller
re egne
i slett rykte.
oppgave er der- net mye på militærlivet her hjem_ lige sivilister, stukketi ned så- Jeg mener
at vi må
f?r ikk.e lett og han harr: vel me. Det var «udyr av tidligere rede fiender, slengt dØende'l forstå alle kngens redsler og
tIl syvende og sist heller ingen SS-sersjanter» som drev rekrut- en haug sammen med døde nedverdigelser fØr vi gir oss tdl
annen utvei enn å ordne seg tene, forteller Dagbladet i over- kolkt kjØttet av skallen på
å
e
med .yankeen
at de hjel- skriften, mens rømlingen selv ik-I re fiender på. stillehavskrigsKrIgen avgjør ikk: hvem
til med
av 01- ke ut1;ialer seg fullt så konsist: «Vi
for å lage smyk- som har re,tt. Den avgjør. bare
Jen. Han VII na.turhgvis ogSå ble trenet av sersjanter som bare kegJenstandell" til våre kjære- hvem som overlever. VI har
støte på ganske s1Jor motstand kan karakteriseres som udyr, de 'ster av den og skåret knokler
men ikke
fra
kretser, fleste tYiskere, antakeUg tidligere av våre fiender ut til brevå.pmen
n:en det fmnes mtetJ annet SS-karer».
neTe.
Ideer. Vår selr er mtet beViS
og hvis ikke ArSlik er det. Det er like godt
Vi har sattl kronen på vårt for at demokratiet er det beg.entma
seg pent med først som sist å markere ati en selvfOlrsvar ved å bombardere ste for verden, like lite som
sm mektIge nabo i nord, må trass i faneflukten iallfall er «god og brenne fiendtlige sivilister den russiske seir beviste at
det vel sikkert be om å få nordmann». Men husker vi ikke idet vi kastet atombomber på kommunismen er det ideeUe
«~en siste olje» fØr kommu- feil var det samme Dagbladet med t? nesten forsvarslØse byer og system for menneskeheten.
A d får gJrobunn også der. i jubelkoret over Fremmedle- saledes
ks
BaiI".e gjennom våre nåværmsmen
for alle tider lagetT et
v en grunn ler nok ogSå gionens herjinger i Nord-Norge e empel på massenedJslaktUSA .villig til å hjelpe, men 1940 - naturligvis ikke i 19'40 da ning.
ende anstrengelser for å hinVII ganske sikkert se tiden bladet var opptatt med å lØpe tySom seierhemer har vi for- dre en ny krig og for å brinhtt an .for å gardere seg mot ,""mos erind, mm ,tter at d,' retten til il dømme våre slag- ge alle folk stØrre frihet og
sette mn dollars og materiell hele var over i noenogfemti og ne mo,tstandere for deres for- sikkerhet, kan vi viSe de anl et fmetagende som muligens bragdene ble gjenopplivet ved ju- bryteiser mot mennes'kelighe- dre at vi kanskje er bedre enn
'
bileumsbesøk av alle de stygge ten, men vi bØr dog være så våre slagne motstandere.
vå~ venn
SS-folkene som nå øyensynlig har reaIistdske at vi begriper at -D'-D'-D'-D'-D'-D'-D'-D'-D'-D'-Dtatt makten i denne forhenvæ- hvis vi var blitt stillet for retn r e n d e demokratiske institusjon.
ten for brudd på internasjoEllers kan vi vel vente nYe opp- nale lover, så ville vi bHtt funsom idag, 19. april fyller 90 dagelser snart i fredens hjemlige netJ skyldig i dusinvis av
år er dessverre syk og senge- forkjemperblad - det som i sin punkter. Vi kjempet en lite
liggende på sin hedersdag. tid var så fredelig vg humant at ærefull krig, 'fordi det ikke
Han har fått lungebetennel- det krevet alle våre frontkjempere var så mye snakk om mo- RØster har hevet seg for at
se igjen og kan derfor natur- avlivet.
Kanskje det faktisk er ralen
under slaget.
t·~....
re kam
d Jo harde- prol,etaren TITO burde foreligvis ikke ta imotl gratulan- oY.".,ern.e som er skyld i fraIlBkpen er, estJo mindre
ter på Aulestad. Men Vi er sik.- mennenes· overfa.ll på den tune- plass er det for anstendighe- gå med et godt eksempel,
ker på at mange av våre le- siske landsby også. Det er vel en ten, og på stillehavsfronten så oppgi sitt landsted på Brionisere vil finne andre måter å eller annen SS-jrevel som har tatt vi menneskene nå de svartes-. øya, sin RolIs Royce og seks
glede ham på. Postadressen tommr.lldoen!
te dyp aT bestiallæt.
lav sine slotter og palasse
.vg
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Major Kje I s tru p:

Ødele ggelsen av No rg es lo rsvar

--

av sparelinjen. Etter ny opp- i siste regje,ringsomgang var Monsenb1e i Forsvarsdepa!rte- trykk for de fØlelser jeg VM
stilling
ble budsj ettlet så be- ,;forresten et nokså reelt mentet etterhvert «omvendt», fy>lt av fra mitt kjennskap til
tatur. Flere av A-partiets lehandlet
i regj eringen. Her var budsjett. Partiledelsen var men Våget ikke å bekjenne de ansvarliges uansvarlige
dende politiikere i krigs- og
forholdet alltid det samme. øyensynlig belært av' erfaring kulØr. Det ville bare sl{.ade forhold. Det ble herom anfØrt
etterk,T'igstiden gjorde seg beNår forsvarsbudsjettet sto for Jra lste gang (Hornsrudl), da hans «posisjon i regjeringen». bl. a.:
merket i denne kampagne, til- tIUr, dro alle statsråder fra de det ble hugget for sterkt inn. Torp sto mere fæitt og hadde
«Det kan vel hende at' det
dels ved lovstridig og straff- øvrfge departementer et let- Men senere ble arbeiderre- sine meningers ,motl.
kan komme en oppgjørets
Jeg fØlte en voldsom indig- d,ag, når landets ungdom må
bart forhold. De forsvars- telsens sukk, - nå skulle det gjeringens bUdSjettering sØrbli
spa,rlt
til
fordel
fIOl'
dem.
gelig
utlvannet.
nasjon
over politikernes uan- flOirblØ under forsva'r mot overvennlige levebrØdspolitikeife
Det var nesten ut['olig hva
For å illustil"ere den ufor- svarlige innstilling og mang-\legent utrustede og øvete
vek stJort sett unnav for den- man her kunne hØre a v insvarlige behandling av bud- lende forståelse av tidens t,ropper, og nasjonen må inne ånd som de burde bekjem- kompetente tnnlegg fra en- sjetttet skrev jeg i «Aftenpo- tegn. Etter å ha hØrt en rek- registrere skamfulle nedettlag
pet med nebb og klør. De ene- sporete
levebrØdspolitikere sten» en artikkel om «Ned- ke inkompetente representan_ i sin krigshistorie, e;l,ler overf,te lyspunkter var Quislings med skylapper begrenset til skjæringen av statsutgiftene» ter avlire ,etter manuskript grep som må tåles utlin kny.
resolutte inngrep som for- ens eget depaJrt.e!ll.~Ilti, - ofte med ette,1, fØlgende tabellariske beregnet på lokalpressen på "Heldigvis har ,man til e,nliterespektinngyp.ende også oversikt;
, hjemstedet omtrent Ukelyden- hver tid forsvarssabotørenes
svarsmin'i.ster mot Menstadm. h. t. form og fdwedrag. En'Opptøyene, og hans aksj'oiD. dog selveste statsministeren
mot den «underjordiske» sub- kunne være håpLØst inhabil
sidieforbindelse med Sovj et- m. h. t. forståelse av forsvaBevilget
Bevilget Hvor mange ganger
uni'Onen. Men ingen av de rets betydning og dets behov.
Administrasjousgrerier under:
1913/14
1927/28 større 1 1927/28
Når jeg tenkte tilbake til
borgerlige ,r,egje,ilnger'fØlte
enn i 1913/14
Kr.
Kr.
Holtfodts tid, slo detl meg hvor
seg sterk nok til å gå effek- galt det va.r - og måtte være
utenriksdepartementet
1115.802
ca. 3,2
3518.687
tivt inn for forsvaret.
- å ha en ikke-fagmann som
Kirke-og
undervisningsdep.
:
...
16290042
» 3,6.
590~12.099
Da jeg 'Overtlok budsjettlar- sj ef for det viktigste depa.rtleJustisidepartementet .: ......... 5 097.098 -16.272.550
» 3,2
beidet, 'festet jeg meg ved at ment, istedet for en som med
Sosialdepartementet . .. . . . . . .. 8497.643 40164.574
» 4,7
fagsjefenes og avdelingenes faglig innsikt :og personlig auHandelsdepartementet
18 177.948
»' 2;5
7264.158
,f'O:r:slag ikke kom f,ram i pro- toritet kunne få de blinde po, 3 4:69.946
22982,.1041
Lan,dbruksdepartementet
» 6,6
litlikere til å bli seende.
» 4,Aroeidsdepartementet
3748.747
14864.540
posisj onen" slik at Stortinget
På foranledning aven «ØkFrnansdepartementet inkl. renter
måt tese. Det kunne ikke sekomite» ble grensen for
av statsgjeld ............. . 17794.9';0 113 551.625x)>> 6,4
nytte, ble det .sagt\. De store budsjett,ets «bundne» utgifter
Forsvarsdepartementet hær og
krav måtte dekkes over for fastslått, med den fØlge at
» 1,6
26 09°3.580 , 43777.852
ikke å'«reta dj uren». Ansva- for&y:ar~iIli~tJrene, Jølte seg
ret for å' være med på dette' forpliktet til å holde seg nær x) Hera; renter 'av st1ts~jeld~n h~nhold~~is i2,40g: '83,6 nufi:~kr.'
denne, bunngrense. En gang
lqume ikke jeg overtla, og fikk
i en angiDepartemen,tsbudsJ'ette'ne d'e' ,ne'g,a,til've 'f"o"'re"dr''ag o' m de't 'navner i Stlortingstidende med
det till, at forslagene skulle tas !fOlrsv~rministeren
velig borgerlig regjering
møtopp i videst mulig omfang te 'Opp til regjeringsklonferan- var på f'Orhånd~jortl kom,.; livsviktige
forsvairsproblem, ordrett gjengivelse av de enved 1ste budsjettoppstilling, se med et slikt «barbert» og mensur~ble ved rok'eringer.
hadde jeg mere e.nn en gang keltes innlegg i forsVarsdebat«bundetD) bUd'sJ'ett, ble VI' mot':'
Når proposisjonen kom til lyst til å rope ut 'Over,Btortin- te.ne·
så detJ ble statsrådens sak å tatt av vedk. statsminister Stortinget ble det, ny pågang '
'
Isann
ht
get und
er b
de atten:
«Hvor
e, ansvaret er s t OiTt
Tedusere. Ennvidere skulle det med fØlgende temperaments- for sparing. Militærkomiteens har vi sakkyndigheten her? for de som har sabotert forredegjØres for behov og for- fullt avleverte t1irade: «Jeg f'Ormann, oberstlØytnant Mjø- Er det meninge~ at vi skal svarets interesser. Og delaktislag i proposisjonen, så Mili- fore'slår at vi overhode ikke en, spurte en gang - tilsyne- fo:rsvare oss, eNer ikke?» Sav- ge i dette anSV3Jr er de som
tærklomite og Storting aldri tar F'orsvarsdepartementets latende uvitende om, regjerin- net av et yrkesting med fag- har assistert forsvarets fienbudsJ'eUfolr'sla'g under ,be-I gen.iS sparesans når det gjaldt lig kompetente representanter der med å skissere organisaskulle kunne komme og si: handling slik det nå fore- forsvaret - hvorfor ForsvMS- var fØl elg.
l' s't ortingsmennene sJons
.
f ormer som er mIn
. d·re«Dette har vi ikke kjent noe ligger, men at vi for l ang er departementet fremla bud- Sven Nielsen, Moseid og I verdige militært sett, og
til». P,roP'Osisjonens tie kst ble _ for !l.a n g e r altså _ a.t sjettforslag i så nedskåret! Hundseid talte forsvarets sak, kun utmerker seg ved prisdessuten utarbeidet slik at al- det skal skjæres ned med stand· Dere vet jo at vi må ta og Hambro sa !Ofte det forlØ- billighet.
Organisasj!onsforle kunne lese seg til hvor me- minst 2 millioner». Det ble n'Oe».
sende ord som man satt og mer ,som forutsetter «en
gjlolrt, men måtte da selvfØ.IDen skadeligste form for ventet på. Underholdende var forutseende utenriksledelse».
get overslaget ville sVikte, hvis gelig gå ut over forbrukskonti, besparelser var den som gikk han også ved sin veltalenhet, enn behendig kamuflering
det ble påt.vunget et feila,ktig hvor pengene allikevel ville gå ut over øvelsene, og således og morsom ved sin slagferdig- av poenget som var at
var særlig nedbrytende for het overfor de klommunister fOl1svarsorganisasjonen ikke
beregningsgrunnlag vedrØren - me d .
Venstre- og Arbeiderparti- forsvarets brukbarhet. Regi- som angrep ham. Men ellers svarte til sin h'O ved o P pde behov som automatisk
måt t e dekkes (porsj1oll'1spris regjeringene VaJr som bekjent mentssamlingene ble slØyfet hendte det sjelden at forsva- g a v e, den å vært hurtig
de verste forsvarsnihilister og gang på gang, tildels ogSå rek- rets sak ble talt i Stortinget krigsberedt. Men vi må jo tro
f. eks.).
fant u1Jveitil nedskJ·ælJ."inger ruttskoiene, lOg rekruttilgan- på en særlig virkningsfull må_ at dette har værtJ nØdtvungen
Merkverdig nok ble det ikke selv om en skulle tro det var gen ble sterkt reduserti på for- te . En enes tOaen d e unn t
' t anse.
ageI
se aSS1S
reist innvendinger mot at umulig. Vedlikeholdsutgifter skjellig vis. Innstillingen hos var et historisk og nasj'Onalt
Det som har vært et mareforsvarsnihiIistenes
forhold til bygninger, etablissementer Stortingets største enkeltpar- betont og sterkt fØlt foredrag ritt for forsvarets venner i alpå denne måte ble belyst på og materiell satt'es ned om. og ti. A-partiet, og dets SekUn-j av hØyremannen Andresen, le disse ålr. ebter VerdensIkriåpen scene, formoden.tlig på om igjen, selv etter at det fag- dant, Venstre, var til enhver som etterlot forsamlingen i en gen er den håplØse blindhet
grunn av den tillit de h 1,dde lig teoretiske og erfaringsmes- tid avgjørende . Karakteristisk! nærsagt trytllebundet taush~t, hos de ansvarlige politiske le_
.
sige minimum var passert. De for A-partiets holdning var - en taushet som en marxlst dere oveI'!for den kjensgjert'l den parlamenta.riske pul- ;,;o~n kom etter kunne legge på F1r. Monsens uttalelse i 1939 til slutt fØlte det nØdvendig å ning at et brukbart forsvaJr i
verisering av ansvaret.
ig.iE'n, ble det sagt.· De visste om at «ingen skulle klare å bryte.
Men han
(Monsen)
var vare d ager i k kei ar seg
selv tydelig
påVirket
av foreEtter de nØdvendige forar- n'Ok at det motsatte ville bli tvinge Storting og Regjering draget.
i m p r o vi ser e. MØysombeide!r til budsjettoppstilIin- tilfeilet,
ved slike trav» som de miIimelig og målbevisst må forgen ble det holdt en lste
BudJsjetteningen ble som fØl- tære sjefer fremsatte. I sam- I mangel av adgang til å svaret bygges 'opp i fredens
«bamberings» seanse hos 1101r- ge herav ikke alltid reell, men me anledning ga' Nygaards- skrive ',under eget navn om dager, og årsklasse etter årssvarsministeren. Det var her. forsvarets regnSkaper var alli- vold uttrykk for sin sterke in.;. disse ,ting i pressen, skrev jeg klla:sse grundig oppØves inntil
selvfØlgelig endel forskjell på' kevel merkverdig nok de som dignfLsjon:' «Man kan bli iris. i noV'ember 1936 under dekk- alle 2 4 å l' skI ass e r i
de forskjellige forsvarsminist- svarte best til budsjettram- tet til ,fl, slå dØra igjen, låse nayn i, Norges Handels og linje og landvern står rede til
res innstilling, men aUe følte men. Arbeiderpart>iregjerin- den, og ~a nØkkelen ut ogSå». SjØfartstidende om «Vårt for-. ildprØven. Det er lett å regne
seg mer eller mindre bundet gens 1ste budsjett'OPpstilling
Det ble: jo oIIlSideren litt SVa!>~,;I:. denne ,llirtikkel t'OkJ eg ut, at dette normalt,vil kreve
anne:n:and i A-p,artiet før in- inn ,e,t avsnitt om am~V"aret fOr. 24 å r nledfulle Øvelser.,
etter år' må mat~rieilet
1) FOLK OG LAND - lØRDAG 19. APRIL 1958 vasj:o~~n, bare så altfor sent. forsvarets tilstand som ut(Forts. fra
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suPPleres og holdes på hØY - get mystisk og mistenkelig.
de med tidens krav med Regjeringen mente Øyensynlig
klar forståelse av at det som Monsen i 1939: «Enhver
OUn
er u for s var l i g å stole vet at vålrt land ikke ligger i
er tvers igj ennom Norsk og
på
forsyninger
fra
ut- brennpunktet,.
den er gOld.
landet ved fredsbrudd. UtlanUt på dagen den 8. ventet
Komplett delelager.
det! kan ha nok å ta seg av al- vi i departementetl med intens
likevel. Selv har vi imidlertid utålmodighet på mobiliserAutl. serviseverksted.
bare en våpenfabrikk og en ingsordren. Ved 15-tiden kom
Betalingen kan deles.
ammunisjonsfabrikk, fa- statsråden fra Stnrtinget med
brikker som vil bli m å l f o ,r ~pdrag til mitt kontor om å
f i end ens l u f t a n- beregne utgiften ved forgre p fra krigens første ster'kning av nØytralitetsvak&
dag».
ten på sø·rlandet med et par
Jeg fikk ikke denne artik- bataljoner. Da lovi i departe- MASJUNERkeI inn i «Aftenposten» som mentet, - en bitter hånlat- REDSIAPER
fant den for Slkalrpt formet. ter. Hå blinde kunne altså naFor meg var imidlertid dette sjonens ledende menn være, Kongsberg- - Tlf. 885 - 248
nettopp poenget, å vekke ved tross <<skriften på veggen».
å ruske opp de slorvende.
Og så kom da plut}selig daO
SIom representanti i Norge gen, da «den revolusjonære
for «Hollandsche Industrie- arbeiderklasse»
ifØlge Fr.
.
en Handels- Maatschappij» Monsen (i 1933) skulle reise
søker kapital for kjØp av
(I{rupp, kamuflert) fremla seg «for å slå makten ut av forretningsgård i innlandsby.
jeg tilbud på modernisering hendene på slike eventyrpoQiK:ompaniskap med intelliav det norske feltartilleri, tikere» som ville innlate seg gent/ dame har ogSå interesse.
men selvsagt uten resultlat. på en florsvarskrig. «KanoneBill. Mrk.: «Fremtid».
F'or å gjø·re hva gjøres kunne ne kan vi ikke bygge på» (Fr.
i min stilling som byråsj ef for Monsen i 1937V l
å forberede på krigsmuligheMen under flukten fra Oslo
tene, utarbeidet jeg nytt med en tysk avdeling i Il"ygli
U
klTigsregulativ, som ble fast-gen, oppdaget som bekjent Ønskes leid snarest av ungt
satlt ved kgl. res· i 1939. Det forsvarsnihilistene
omsider ektepar. Helst i nærheten av
gamle var fra 1915. Dessuten plutselig forsvarets betydning, FOirnebu.
ble utarbeidet et nytt admi- og dens «forutseende utennistrasjonsreglement for hæ_ riksledelse» b[e vel etterhvert
Bill. mrk.: «Ivrig leser av
1
ren.
også klar ove'l" hvordan og når Folk og Land».
Militærkomiteen måtJte ha det skulle vært mobilisert. I
sekretærhj elp fra departe- stedet for å ta konsekvensen
Arkitekt
mentet for å utarbeide inn- av sitt tidligere forhold, fant
stillingen: For om mulig å få regjeriingen at dagen og timen
vekket litt mere forståelse for nå var kOimmet for IregjerinbUdsjettet overtooc jeg ett år gen Ul å sette inn i kamp det
denne /Oppgave og tok da med «etiJketJte» forsvar, som takket BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN
i
innstillingen tabellariske være de flyktende koryfeer
Telefon 5561 29 - Oslo
oversikter, som bl. a. viste at var å an~e som «et hjelpeNOirge var det land i Europa lØst slaktoffer» overfair mosom ofret minst på fOirsva.ret.derne utrustet qg øye te .striqs.,- ... Ann e I ise, P a ro w
Denne innstilling ble betegnet krefteir (MIg. oberst J. PeterTANNlNNSETNING
som et «dokument» og tatt inn sen. Arftenposten 12. 1. 39).
i Generalstabens bibliOitek, Fullt så galt var det nå ikke
Trondheim
men førte ikke tiil noe resUil- i praksis. Bl. a. endte en al- Gisle Johnso~t. 5 - V. Ladetat av betydning.
vorlig ikamp mell/om ;norske
Jeg sØkte ved denne anIed-. og tyske styrker - ved Bagn
moen kirke - Voldsminde
ning å redde en bevilgning til i Valdres - med overlegen
en ~tridsViogn .for kavalleriet, nOl1sk seier i fØl1ste omgang.
- et forslag som jevnlig var 2 tyske bataljoner ble her av
stirØket i de foregående år. en norsk bataljon slått og
Halvparten av bevilgningen kastet tilbake til Hønefoss Brand-, maler- og skyvestiger
ble stirØket av statsråden, og med stort tap a;v materielL oljet, ml kadimerte beslag.
resten av regjeringen, men Batlaljonene var så opprevet
Inneh. ALF T. J.UNDE,
gjenoppfØrt av meg uten Øk- at de måtte treik.kes ut av
Mosseveien 8
ning av budsjettlet som hel- kamplinjen. Utvilsomt den
Tlf.
688817.
priv. 670779
bet. Som en særlig innrØm- beste militære prestasjon i
meIse overfOir sekretæren 10t forsvarskampene på norsk
MjØen og kOimiteen det halve grunn, når borbsees fra den
belØp bli stående. Slik gikk det franske fremmedlegions inntil at Nor g e den 9. a p- sats ved Narvik. Den norske
r i l 194 Ost o p a r a t t i l sty.rke - en bataljon av 4. Hermann Boehm:
«Norge
å ro ø TI e il n v a ~s j o:n EI n feltbrigade (oberst G. Østbye)
mellom England og Tyskmed be v ill g Iliih g t i ~ - fØrtes aven NS-offiser.
land».
en h alv
s tri d s vog n.
Men ellers gikk det stort
Innb. ler. 20.00.
Den 8. april reiste jeg inn Isetit slom det måtte gå. Innen J. McCarthy: «Den forspilte
til OIslo i fØlge med den sene- en halv mnd. var over 50 pst.
seir».
re generaldirektØ,r for Stats- av de norske styrker avvæpHeft. kr. 11.00.
banene, ingeniØr Vik, og sam- net. Et hell i uheNet var det, Brik Lærum: «Dansk soldat i
talen gjaldt naturligvis mi- at det ikke lyktes regjeringen
krig og fred».
neutleggingen. «Imorgen har å danne en stormaktsfront i
Heft. kr. 9.00.
vi tyskerne her» sa jeg, og Norge. Det ville i tilfelle ha Erik Lærum: «Suez-Ungarnreiste fra stasjonen til min ~ommet landet dyrt å stå.
Polen-Cypern».
leverand.Ø·r av hytlteproviant.
Det er fOirståellig at de anHeft. kr. 7.00.
Var det vanskellig å forutse svarlige pOlitliske charlataner V. Piirschel: «Rett kurs».
dette?
hadde en sterk fØlelse av beHeft. kr. 14.00.
Nei, det burde ikke være det. hov for propagandistisk av- Jens BjØrneboe: «Under en
ledningsmanøver med sikte
hårdere himmel».
Men så lite skjØnte folk
på å pense opinilcmens reak- Innb. kr. 25.00., heft. kr. 20.00.
inklusive
RegjeriIligen
og
stortinget - den gang, at sjon over på andre. A-fienP. THJØMØE
hvis 'jeg etter frigjØringen den fra 1932-33 var her selv~tbOks 122 - Stavanger.
hadde
fortalt
om
min følgelig velkommen som lynTlf. 21133 - Postgiro 64042 .
. skjønnsmessige slutning, vil- avleder.
Finn KjeIstrup.
: le den blitt betraktet som me-

J
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FrontkJ'emper 40 ar

Bøker tilsalgs ved Forbundet:
Prost A. E. Hedem: StatsIru:!ktenes re:volusjonære forhold
til grunnJoveiIl. Pris pr. stk. kr. 2.00.
Eivind Blehr: § 104. Pris pr. stk. kr. 1.00.
Alexander Lange: DØdsdommen over kommissarisk statsråd, professor R. S. Skancke. En gjennomgåelse. Pris pr.
stk. kr. 1.00.
!
Justus Vericultor: Den norske kapitulasjon. Pris pr. stk.
kr. 5.00.
Gustav SIDedal: Patriotisme og landssvik. Pris pr. stk.
kr. 3.00.
A. Olesen: DyrekØbt Hævn. Pris pr. stk. kr. 2.50.
Svenskeutredningen. Pris pr. stJk. kr. 20.00.
Den norska rattsuppgjorelsen. Forkortet resyme. Pris pr.
stk. kr. 1.00.
Olga Bjoner: Dette har hendt. Pris pr. stk. kr. 10·00.
A. Olesen: Fra utrykte kilder - (RostockmØdet) kr. 3.00.
NY'lT OPPLAG:

Trygve Engen: Jeg er ingen Landssviker. Pris kr. 5.00.
Forskuddsbetaling eller oppkrav.

Kapital I edi g

Hyl-el el. hybelle'lll' nhef

Konsulent Holtskog
Box 9, Nannestad.

O
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Småindustri og produksjonsideer finansieres.
Skriv til:

SN

HUSTAD

Oslo Stigefabrikk

leseverdige bøker

WELPEORGANISASJONEN

for frontkjempere.

Vi ber del" være med oss i hjelpen for våre krigsinvalider.

Send ditt bidrag, stort eller
lite, til:

Postboks 1407 V, Oslo
Postgirokonto 18070
Benytt postgiroinnbetalingskort, det er enklest og billigst.

De forenede jurister
Dr. juris

E. Reichborn

- Kjennerud

Storgt. 17. Tlf. 337014, 333206.
Tannlege
MARTIN KJELDAAS

TANNIÆGE MAAMOEN

Hansteensgt. 2
Telef. 44 43 33

Hansteensgt. 2
'l'1f. 44 75 54

E NBI B li O F I l SJ E lOE NHET
Ennu endel ekspl. av Martha Steinsviks

Frimodige ytringer
er tilsalgs i Forbundet, Kierschowsgate 5, Oslo
Pris kr. 10.00 (til inntekt for Marta Steinsviks minnefond).

nhT
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m~~TII medlemmene!
Vær vennlig å sende inn til Forbundet -

giro 15028 boks 3214 Oslo

din

medlemskontingent

for året 1958. De som fremdeles .... tilrest med kontin-

lfenten for 1967 mi være vennHc

'sende denne inn straks.
Porbnndskassereren.
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saUer mot franske politifolk
i hjemlandet!. Politiet hadde
allerede en rekke dØdsofre.
Imidlertid protesterte politiet
(Forts. fra 8. 1).
naturligvis ikke mot gruS1om- ne opptegnelser og innhete~e i Algerie, men for et ri-I hentede beretninger fra persokotlliegg som fØlge .av de~ soner som st'o midt oppe i
øked~ farke. Torlttu:enn~en ol begivenhetenes bvennpunkt,
Algene
an a sa ogsa pa .
o
denne måte komme Frankrike gIr han et førstehands og
dyrt å stå.
samvittighetsfullt autentisk
bilde av bl. a. hendelsene omFORNUFTIGE JAPSER
kring 9. april.
Det bekjentgjøres i Tokio
at uniformene for den japanUnder 1. verdenskrig hadske frivilligarme, som hittil i
likhet med for eksempel oss, de vi en dyktig og forutseenhar vært etter utenlandsk de utenriksledelse og et forPOLITIOPPTØYENE
mønster, nå skal ombyttes holdsvis sterkt og våkent
I PARIS
Imed typisk japanske unifor- nØytralitetsvern (<<Det bruk.Bakgrunnen for de store Imer. Den japanske overkom- ne gevær»s forsvarspolitikk
politidemonstrasjoner i Paris, mando begrunner dette med klam som kjent senere). En
som vi tidligere har omtalt II at det var blitt nØdvendig for
var at franskmennenes besti- at ikke de frivillige overrult krenkelse av vårt landt hØYalske tortureringer og mis- skulle bli skjelt ut som «ame- hetsområde dengang ville
handlinger i Algerie hadde' rikanske leiesoldater».
umiddelbart ha utløst mottiL
""'''''''''''''''''''''''''''VV\I\,'\lV\I'''\I'''\I\<,\",'''''''''''\I''''''''\I'''\I'''\I'''\lV\I\, tak fra norsk side. Allikevel
omgikkes Churchill (marine-

I

*

*

*

H
I "-z-rlgs
· or b rytere."
vern er
~

~

Umiddelbart rør den annen
verdenskrig gjorde den britiske regjeringen hemmelig
overenskomst med Polen, garanterte militær støttJe til Polen om det skulle bli clOverfalt» av Tyskland. Så ble polakkene hisset opp til det

drept eller deportert til sovjets slaveleire.
Avtalen lom denne krigsforbryteise var undertegnet av
Sovjetsamveldets, Frankrikes
og Englands representanter
samt daværende president
Trumann.

rene krigsvanvidd, Isamttldig
som de massakrerte henimot
60000 folke-tyskere i Polen
for å provosere Tyskland til
et angrep.
Etterpå lot England Palen
i stikken, samtidig som det
sammen med Frankrike fikk
sitt påskudd til å erklære
T~kland krig for å «hj elpe>
polakkene.
En hjelp som aldri 'kom, og
i 1939 befridde Polen for dets
selvstendighet. Den ene halv-

Deretter havnet hele Tsjekkoslovakiet B6hmen og Måh_
ren medregnet bak jernteppet.
-------------

SN

KONGEUG EVENTYR
Hele verdenspressen har
frådset i beretninger om den
svenske prinsesses eventyr
med en engelsk bar-pianist,
sOim heldigvis viste seg å være av adelig avst,amning. Pia_
nistens far, Sir Douglas-Home var imidlertid ikke så imponert som pressen over dette
kongelige eventyr. Han uttalt,e iallfall til en engelsk avis:
«Jeg er åpenbart ikke fin nok,
skjønt jeg hØrer til Englands
hØyeste adel. Det skal ingen
hemmelighet være, at minI'
slekt har spillet en rolle
Elnglands historie. Noen av
mine forfedre var fremtredende generaler i store kriger,
Ilioen ble dØmt for hØyforræderi, noen var politikere og
andre gikk tilbunns», for
egen regning hadde vi nær
tilføyet: på annen måte. Vi
noterer oss at det blant forfedrene til denne berØmme~ge
adelsmaim altså også finnes
en slags kolleger av oss.

fortsatt

funksjonærer fra østsonen tdl
vestsonen og tar dette naturligvis ti'! inntekt for det ø,sttyske regimes manglende tilslutning i folket. De forskjeL
lige vesttyske part!ier konlkurrerer på harde livet om aisse
nye stemmer på vanlig demokratisk vis. Deutische Soldaten-zeitung advarer mot for
stor godtroenhet her og spØr
om det ikke kan tenkes at all
denne «flukten» er arrangert
og at kommunistene på den
måte holder på å bygge ut et
helt; apparat i vesten, ferdig
'l'
t s n år dagen
t lInIlisa
. kommer .

O

SVART OG HVITT I USA.
Den innenrikske kalde krig
i USA går videre. Se:lv i armeen, hvor negersoldater i
visse enheter kan drive det til
å bli offiser og en enkelt endog ble general, viser klØften
mellom svart og hvitlt seg tydelig. Den amerikanske lØytnant William B. Morton må
i nær fremtid svare for Ikrigsretten i Frankfurt! for å ha
nektet å ta negerkapteinen
Carl J. O'Kelly i hånden.
Mlorton erklærte at han ikke
pleide å «shake hands» med
negre. Nå er han anklaget for
«ulydighe t».

*

Ingeniør Carlberg

I

*

O

*

heter. Dardanellerfelttoget: ble
en fjasko trass i de 130000
blodofre. Et angrep på nordiske land ville sannsynlig være blitt mØtt med innbitt forsvarskamp.
Det va,r den samme krigsglade og skrupulØse Churchill
Slom var den drivende kraft
i planene om besettelse av
Norge i 1940. Og denne !rang
~
hadde han intet å ris~kere.
Vårt største aktivum, handelsflåten, hadde han allerede sikret seg. Forsvaret og
forsvarsviljen var gjennom
årelangt nedbrytningsarbeid
ikke noe større å regne med.
I(Det er endog atSkillig som taler for/ at det fra ledende hold
lJoregikk et hemmelig samar-

minister) med planer om å beid med England). De gjentrekke Norge, Sverige og Dan- tagne nøytralitetlSkrenkelser
mark inn i krigen.
- «tekniske nøytralitetskrenVed begynnelsen av 1915 keIser», kalte Churchill det meldte seg flere strategiske var ba-rei en slags oppmykning
alternativer, skriver han i sin for den avgjØrende aksjou.
bok, «V e r den s kri gen s
For Churchill åpnet det seg
His tor i. e. «Skal vi bruke .store muligheter ved en besetvåre forsterkede flåter og de telse av Norge: Stlengning av
nye stQre armeene av 1915 til malm tilfØrselen til Tyskland
å oIDg-å tYSkernes hØyre flan- og om nØdvendig besettelsen
ke i. østersjøen eller deres av de svenske malmgruber.
vellstre i Svartehavet og på Baser for angrep på den sårBalkan? . . . Ska] vi ved en bare tyske NordsjØ- og 0steravgjørende aksjon trekke de sjØkyst og lettelse av tryksmå statene i nord og syd ket på vestgrensen. Tyskland
med på vår side i krigen for å måtte gripe til ffilOlttiltlak mot
få en snarere avgjørelse på den dØdelige fare som truet
den?»
enten de Ønsket deti eller ei.
«De små statene i nord» Det vant i kapplØpet .•
ble spart dengang, men ene
Dette er sannheten om
og alene fordi forseringen av «Tysklands uprovoserte anDardanellene bØd på større grep» på Norge.

DET KNAKER I
I ARBEIDE,RP ARTlET
Sprekken i Arbeiderpartiet
blir tyde~igere og tydeligere
Hva med alle dem i Sverige
for hver dag som går. Det
som har hisset mot
siste er at endel geskjeftige
tyskerne etter krigen?
herrere med den berømmelige
LØberg i spissen narret, med
seg ialt 45 av partiets storEtter hva det svenske blad
tingsmenn på en reSOlusjon part kom under Sovjet og den «Vågen framåt» meddeler er å forandre den betydning dissom i virkeligheten var et di- annen under Tyskland. Og ingeniØr C. m. Carlberg dØmt se begreper tidligere har hatt.
rekte mistillitsvotum til re- etter seiren over Tyskland i til 60 dagsbØter a 250 kroner, Man har påstått at tyskerne
gjeringens utenriks- og for- J945 kom resten av Polen un- for «hets mot folkgrupp». holder sammen mot omverdesvarspolitikk.
ReSOlUSjonen
Carlberg har distribuert et nen, at de har hatt planer om
'ftof rf a tt e t av den k jente verdensherredØmmet og atJ de
krevet at Norge skulle med- der Sovjets herredØmme.
sk n
finske industrimann, bergråd har hatt barbarisk ideologi,
legge vetJO» mot at Tyskland
Herlitz. Med citater fra jØdi- og man har .pålståvt det
t il forsvar av Europa og oss
Ved Potsdamavtalen i 1945 k
f
fikk atomvåpen. NaturligviS
IS .e for attlere sØker ~H'erLitz samme om Russland.
vil affæren ikke få politiske ble femten millione.r folke- a pa".vI'se at d et J'Ød'iS k· e f oIk
Dommen over Carlberg er
konsekvenser i fØrste omgang, tyskere i B6hmen og Måhren har en internasjonal sam- en tirussel mot trykkefriheten,
fårene blir nok drevet inn i (Tsjekkoslovakiet) jaget fra menslutning, at det står i vå-, mot retten til fri kritikk. Den
folden igjen også denne gang, sine hjem ranet for all eien- pen motlomverdenen, at det: stiller en viss folkegruppe i elJ.
.
. kl
. d en re
. tt·19h et er
men det hele Vlser
a t d en s t·,0- dom alle 'verdier fratatt sitt Ii nærer planer om verdensher - .I sær
asse, gIr
re, !kunstige !sekk Arpeider-'
, o
. I redØmme og at det gammel- som ikke talkjennes andre
partiet en vakker dag kom- leveb.rød, se~dt ut ~a vandrmg I testamentlige gudSbegrep ikke grupper, og opphever dermed
mer til å revne med et poli- inn J. et krIgSherJet og kao- kan forenes med moderne hu_ likheten :!1or loven. Om man
t>isk brak og dermed kanskje tlisk Tyskland.
mani tet.
med slike metoder mener å
også gi forutsetninger for reDe fordrevne hadde i årEn kan mene hva en vil komme antisemitismen til
nere politisk luft· i Norge.
hundreder betraktet BOhmen om disse iPåstander, \Skriver livs, tar en feil. Man gjør det
og Mahren som sitt fedreland bladet; - vi for vår del me- motsatte, slutter bladet.
MASSEFLUKTEN FRA
ner at de generaliserer ut fra
Tolv millioner nådde fram, tlO enkelttilfeller _ men å be- 'Vi har riktignok taptØST TIL 'VEST
millioner ble borte på veien, tegne det 'som hets, fornær-'men dessverre for mange ikke
Vesttyske aviser registrerer, sultet eller' frøs ihjel, ble meIser eller bakvaskelser er hukommelsen.

dømt for jødehets

Istrategiske log politiske muUg_

Chr. B. Waage.

FOLK OG LAND
Ekspedisjon og kasse:
Kierschowsgt. 5, Oslo
Telefon 37 76 96
Boks 3214

Abonnementspriser:
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50
pr. halvår. Sverige og
Danmark: kr. 29,00 pr.
år, kr. 14,50 pr. halvår.
Utlandet for ØVrig: kr.
33,00 pr. år, kr. 16,50 pr.

halvår. I nøytralt omslag lcr. 35,00 pr. år, kr.
17,50 pr. halvår.
Løssalg 65 øre

Amlonsepru :
32 øre pr. millimeter

over en spalte.

Bruk postgironr. 16450.
Utgiver AlL Folk og Land

Sambandstrykkeriet
ORk!

