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The A t l a Il t i c C h ar ter Gørings brev til Churchill etter domfellelsen 
Pokerpolitikere med trumfkortet i trøyeermet 

Ay Chr. B. Waage 
. I 

I billedreportasjen u;:1jcr I !L"meratskapet med Stalin __ I 
~iste verdenskrigs propaganda . ~c:;.n for anledningen ble fo!'
val' en publikasj c:n Eær:ig e:- vandlet til demokrat og men
fektfuil: Rocsevelt og Chilr- neskevenn og gjennom 
chill ombord på e ~ krig2,3l:1p 

ute på Atlanteren, sid,: ved: si
de med hv-c'r sin salme:)ok. 

vedtak S0111 b:e gj ort i Tel1e-1 
ran, Jalta o:; Po:sdam. I 

Vi hu~ik,e:: ennå <,<stem:nen» 

Det var riktig e~ billede .:fer fra L~ndon hver den skalv av 
det godtroende, naive mas- rØrelse over dette Cl1art8re':, 
semenncske, hvem det også SJm for alltid lØste all verdens 
var beregnet på, - I motset- politiSke fL::ker, skjenket alle 
ning til den «gudlØse» dili:ta- nasj oner frihet og sikkerhet 
tor Hitler sitter her to gud- og rett til verdens naturrik
hengivne demOkrater, ute på dommer - og fremfor alt 
det veldige verdenshav i bØnn fri het for fr y k t. 
og sang til den allmektige Dette var krigens mål og; 

For å knekke Tyskland had_ mening forklarte «Stemmen» 
de Churchill erklært seg villig - når nasjonalsosialismen og 

til å gå i forbund med selve Hitlerstyret var knust. 
djevelen. Og det var lykkes. Av gode grunner er det i 
Salrr..esangen skulle nå. brin- dag stille om. The Atlantic 
ge den siste stormakt inn i Charter-:-Polen, Estlarid, DetT:-
a Il i ans en. land, 

Det er ikke kjent hvem som land, 

Litauen 
Romania, 

og 0.3t-Tysk
Bulgaria og 

Forts. s. 8 . 
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hengnlngrOiLotuU!', :N'oi'itL da-gt" før skrev Hermann Goring et 
brev til WinstGin Churchill. Det har tidligere vært omtalt i bå
de engelske og amerikanske aviser, men naturligvis ikke n>ST
-ske; I dag, ... ta seli'.,.-de mest enfoldige kan se hvor Cbw"chill 
og Roosevelt har ført Europa, kan det være på sin plass å 
gjø,re også det norske folk k jpm med brevet. Vi gjengir det 
her i oversettelse, men må dele det i to på grunn av leng-

. er mester for ideen og isce
nesettelsen av skuespillet. I 

sin storslagenhet kan det ne
sten minne om lovgivningen 
på Sinai. 

den, ., 
Numberg~> 10, cktober 1946. 

Dagens «Hjalmar Ekdal»er 
Stortingsmann Wright forteller om Elverumsfullmakten 

Henrik Ibsen har i sitt dra-, og kaster seg ut i krig på et 
rna tatt <opp liys1Øgneren til selvmotsigende grunnlag som 
behandling. I dramaet heter kamp flor parlamentarismen, 
llan Hjalmar EJ:{dal, i hverda- så meget mer slom de «allier
gens strid i dag kaller han te» sloss om ganske andre 
~,eg selv «den gode nordmann!» 
Sem Hjalmar Ekdal er han 
dypt ulykkelig for hver livs-
løgn han mister, sur og gret
ten n,år han blir konfrontert 
med kj ensgj erningene. Det 

verdier. Heller ikke tror noen 
at her ville blitt mobilisert i 
tide, selv om Hitler selv hadde 
gitt beskj ed om dag og time 
for sin ankomst. Den del av 
Elverum er dØd. 

Herr Churchill! 
De kommer nå til å ha den 

tilfredsstillelse å overleve meg 
og mine ulykkeskamerater. 
Jeg vil ikke unnlate å gratu
tulere Dem med denne per
sonlige triumf og med den 
hensynsfullhet hvormed l)P 

har vunnet den. Både De og 
Storbritannia har dog fått 
betale en viss pris ,for denne 
seir. Hvis jeg anså Dem en
foldig nok til å tillegge denne 
triumf større betydning enn 
den av et skuespill, som De 
>og Deres venner skylder de 
nas10ner, som De har lykke
des å drive inn i krigen mot 
Det stortyske rike, samt De

hender ~atj, han syJst,ema.t,isk Men så var det den ærefulle res jØdiske og bolsjevikiske 
unnlater å svare på angrep. «fullma;kt». Det er blitt nokså' forbundsfeller, 'da ville den 

Han har vel ingen annen ut- stille om den. Den ble allerede 
vei. Vettuge folk tror i1{Jke forlengst påvist i dette blad 

Salmesangen til RlOosevelt 
og Churchill lØd neppe velbe
hagelig hverken for Gud eller 
ærlige mennesker. Den var 
ikke bare falsk, men blasfe
misk, et skuespill i løgnens re_ 
gi. Den erklæring de to «stats
menn» utsendte etter møtet, 
The A t.l ant i c C har ter, 
der det bl. a. ble lovet «en fred 
som gjenoppretter !Dig garan~ 
terer friheten og selvbestem
melsesretten for alle folk», 
var Slom så meget annet de 
befattet seg med, trikksogpo
litiske kunster, beregnet på å 
forvirre. 

The Atlantic Charter lenger på, at en regjering av å være et falskneri brukt til 
ble omsatt i praksis gjennom normale mennesker går hen å USkadeliggjøre polit~ske 

,~..."..~~ motstandere. Da det kom her
fra hadde det ingen synlig 
virkning. Hjalmar Ekdal skal 
del'for få det fra en av sine 
egne: 

Profetiske ord fra 

gravens rand~ 

forklaring s;om j eg tilstiller 
Dem i en av mitt livs siste ti
mer, i etterverdenens øyne 
fortone seg som unØdig møye 
kastet bort på en uverdig per
son. 

Min stolthet som tysker og 
som en av den tyske nasjons 
fremste ledere i denne ver
denshistoriske kamp forbyr 
meg å kaste bort noe ord på 
hele den nedsettende tarvelig
het i den fremgangsmå.te som 
nyttes av seierherrene, så 
langt det berører min egen 
persl)n. Men da den for alle 
åpenbare og tydelig tilkjenne_ 
gitte hensikt med hele denne 
rettsprosedyre er å bringe sel
ve det tyske folk i en tilstand 
av den mest forferdelige retts
lØshet, samt ved å rydde av 
veien den nasj onalsosialistiske 
stats samtlige ledende menn 
å berøve dette folk enhver 
mulighet for senere å forsva
re seg for historiens domstol, 
så vil jeg dog her anføre no
en bemerkninger til dette ver_ 
denshistoriske tema, slik at de 
kan vedlegges den dom som 
De og Deres forbundsfeller jo 
allerede hadde fast-satt på 
forhånd. 

Jeg adresserer disse be
merkninger til Dem, fordi De, 
slcjØnt De er en av dem som 
vet mest om den virkelige 

Stortingsmann C. P. Wright, 
som deltok i møtet på Elve
rum skriver i bladet «Varden» 
3, mai d. å, i anledning adv. 
S. Mustads bok «Utenlands i 
krigsårene» bl. a. fØlgende: 

Av flere av de redegjØrelser 
Forts. s. 8. 

. bakgrunn for denne krig og 
om de muligheter som forelå 
både til helt å unngå den og 
til å avslutte den på et sta
dium da det ennå fantes mu-

'Verd'enskrig til sa'~mesang. (Ff)1"ts. s. 4i. 
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Innbydelse til ferieleir 

i Østerrike 

Til ungdom hvis fedre omkom 

eller etter krigen 

IN MEMORIAM 

Trygve Gundersen 

Atter er en god og trofast 
NS- og Quislingmann gått 
bort. Trygve Gundersen hØrte 
til den gamle garde i Tele
mark, som tok opp kampen 

I 1950 ble det i Salzburg i I re!kke europeiske land, blant mot kommunismen yed å støL 
Østerrike stiftet en sammen- annet også endel fra Ncrge. te, i råd og dåd 'og 'ikke minst 
slutning «Soziales Friedens- ForSØket falt så heldig ut at Økonomisk, Nasjonal Samling 
werk», som tok sikte på å gå en vil gjenta det i år og Hjel- helt fra stiftelsen, Trygve 
inn for etterlatte barn etter ,peorganisasjonen for Front- Gundersen hØrte til den vel
fedre som mistet livet i kri- kjempere har fått i oppdrag signe de menn~sketype som 
gen eller i.den uhyggelige et- å formidle innbydelsen til aldri oppfattet tilbalce,slag 
terkrigstid. Etterhvert utvik- norsk ungdom hvis fedre falt som nederlag. Motgang vakte 
let sammenslutningens arbeid i krigen, eller omkom i eller bare større ',o,'ffervilje hos 
seg også til en positiv innsats som fØlge av etterfølgende ham. En dyktig forretHlngs., 
for Europatanken, for samlin- fangenskap. En tar sikte på mann, så energisk o~'fnitia,.. 
gen av Europa til forsvar av ungdom i alderen 16 til 20 år tivrik at det lykkedes ham fØr 
den europeiske kultur. Som et - uten at dette med alderen krigen å reise e~ ~v l~ndets 
ledd i dette dobbeltsidige ar- er så helt avgjØrende. mest kjente skipsassum'llse-

beid arrangerte sammenslut
ningen t fj or en ferieleir for 
ungdom i Kårnten. Her møt
te det i fjor ungdom fra en 

Ferieleiren Arriach ligger i 
Kiinltens fjell-landskap, ne
sten 1000 meter over havet og 
skal etter hva vi hØrer være 
et herlig sted for unge men-

forretninger. Den ,tol+ Jllan 
selvsagt fra ham,., fordi, ;han 
hadde vært en av de få.i\9m 
ved siden a v stor, ;Økonomi~k 
støte til NS også, hadde hjul-

...,.../"~ nesker som gjerne vil treffe pet alt som smakte av for-

Arsmøte i 
fyl keso rga nisasj O ne n 

Sør -Trøndelag 
Erling Okkenhaug valgt som ny fylkestillitsmann 

På årsmØte i F10rbundets 
fylkesorganisasj on i SØr
TrØndelag' ble Erling Okken" 
haug valgt til ny fylkestillits
mann etter Anders Skogstad, 
som etter mange års virke nå 
ba om å få sUppe. Han gikk 
dog inn som varamann og lo_ 
vet å bistå sin etterfØlger et
ter beste evne. 

FØlgende distriktstillits-
menn ble valgt: Jens Bostad, 
Malvik, Olav Skjetlein, Heim
dal, Mi~kel Krogstad, HovIn, 
Sigurd Øie, S8knedal, Anders 
Hov, Alen, Ole O. Klingen, 
Svorkmo, Martin Herfj ord, 
Revsnes i Fosen, Arvid Skav
dahl, Indre Bjugn, Nils Buan, 
Stadsbygd, John BjØrkås, 
KyrksæterØra, Olav Bergan, 
RØros, Mikal Setsås, Selbu
strand og Kristian Fjeldvik, 
Trondheim. 

Det blir nå de valgte tillits
menns sak å sørge for den vL 
dere utbygging a v organL;a
sjonen til vern om de domfel
tes interesser og ettermc--le. 
De vil også gjø're en innsats 
for å Øke utbredelsen av Folk 
og Land. 

At arbeidet ikke ~r haplØst 
forteller en historie som er oss 
meddelt fra en hØyere skole i 
Trondheim. En lærer' utmer
ket seg der ved i sin undervis
ning å gå geo. for «det rcttfAr_ 
dige rettsoppgjør», men nan 
ble stadig satt på plass av ele
vene som ikke godtOk den 
gjengse fremstilling. Vår kilde 
sier at halvparten av klassen 
tar avstanclj fra etterkrigsopp
gjøret skjØnt ingen av dem 
selv har vært rammet av det 
det være seg personlig eller i 
den nærmeste familie. 

FOLK OG LAND 
sammen med likesinnede fra svarspropaganda i,p,lIe år fØr kaptein, men gikk i land l mann. 

i feri~tiden 

hele Europa. f krigen. For nåttdep"må Try~- 1905 for å ordne opp med Nor- Han fikk aldri samlet seg 
Hjelpeorganisasjonen for ve Gundersen stå &pm et ideal, ges frihet. Du holdt trofast pa til å skrive en bok, men hans 

Frontkjempere vil på sin S.idE! I fanatisk, an. tik~rmt~st og med det inntil du tok en fred_ eget liv var en eneste stlo,r, 

.gjerne medvirke til at ungdom forsvarsvenn. ',:' lig av,skjed med landkl;abbe- .tragi~ 1,".Qmat:l. per:a,v klangen 
Vi håper at riktig mange 

av våre lesere fikk et lUe som omfattes av dens arbeid' A1l4en vanlige mptg~p.g og ne, og gikk bort til den store ihans skildr:in&eravde bren-
kan få klomme med i ferielei- forfølgelse etter Lrecisutbrud- hvile; Den· har .du fortjent og nende .byer som han så, den 

sjo.kk' .da ,. J~~~n, ,~vi~,. ~pm 
VI

' VI'I J'.o ren og deltakere som tas ut det betok ikke på noe,~,tll ,tus~J3.y'~enn.,~~ fOf:ferpeI,ifre . uroit ... ·psm.~ .. ~til. " . forrige ~r~ag. . . ,,--:. 
vil derfor kunne regne med il Trygve Gundersen hans. farvel, " R. F. li. hvor .man fO,rnåm ba,nS egen 

gjerne ha følelsen av å væ- . 
. ' få dekket utgiftene til reise og kamprnot. Alltid ruktiv i sin * kvalfll11e, forpinte opplevelse 

re savnet av a\~le bra og for- .' . 
t '" d' '.' ' I til oppholdet av denne org.ani-[' utrettelighet,.hvor de. t.,gjelder s an 1ge mr~nnesker l dette . . 

l d
o. 'kke sasj on. Det er forøvrig ikke oppklaring av Q.Elle den l1isto-

an nar VI l som van-' I . .. 
. . meget den østerrikske stiftelse rISke og rettslige svindeL Alle, 

hg VIser oss hver uke. o • ,. 

G 
. . . beregner seg for oppholdet dem der ogsa ~. d,e senere ar 

runnen tIl at VI ikke ' . .. . 
k

. . 250 shilling eller ca· kr. 70.- p!~rsonllg ellel;sl.~nftllg kom l 
om SISt lørdag og at VI hel-' " 

for 10 dagers 'Opphold med kontakt med kaptein Gunder
ler ikke kommer neste IØr-

være. sI'.tik, men budsjettet 

full kost. sen, måtte bli inspirert også 

må skj e til /lHjellpeorganisa
sjonen for Frontkjempere, 
Postboks 1407, Oslo innen 25. 

latt .å komme med' n~~per
sonlige utsagn.), .. 

Egil Hartmann 
av l)lennesÆet, sQ~n lider. Ba
re. hans venI).er 3isste hvor 
forferdelig en opplevelse kri-

Egil Hartmann dØde lørdag gens gru var for ham. Han 
7. jUni av hjerneblØdning, var en sinnets adel:smann, og 
omkring 50 år gammel, på et midt i all tidens kaos og uro 
pensjonat i Osl~ Jeg har så han over seg selv. Livets 
kjent Egil fra han var liten gåter syntes ham meningslØ
gutk9g min siste samtale med se, men alliikevel lyste det all
ham hadde j eg dagen ifØr han tid en varm og vemodig glans 
dØde. Han virket da tilsyne- i hans øyne, som hadde et 
latende kjekk, og vi skiltes gjenSkjær av barnetroens 
med en felles avtale fior tirs- undring over tilværelsens gå-

Trygve Gundersen var' en dagen. Mandag morgen kom- ter. tillater dessverre ikke mere 
juni. Det er adgang til cLel

enn 40 numre i året, og da 
tagelse både for gutter og pi- snill man~. Han var en ...... av de I mer meldingen om hans dØd. Vi lyser fred over hans 
ker. Legg merke til at anm el- få som hJalp hvor rut:'), kun- Den store krigsreporter og minne! 

slØyfe annet hvert nummer -"0/'"' 
delsesfristen dessverre er me- ne komme til. Han a:rbeidet journalist som han var i sine Han uro er endt, og vi hu-

har vi funnet det best å 

i sommertiden da folk jo . 
h å t t 

get kort. meget, men virket alltid ut- beste Øyeblikk var innerst in- sker lYLre hans dype og fine 
ar s mye anne å bes ille. 
Som sagt, vi vet at dette 

vil vekke sorg og beklagelse 

------------. hvilt og fornØyd over tilvær- ne et fØlsomt og uhyre fint kameratskap. 

hos vår trofaste lesekrets, 
Kven er konge i Noreg? 

men vi har ingen annen råd Skull e det vera turvande å 

elsen. Arbeidet var for ham menneske. Han var helt ube
som en spennende lek. Han gripelig snill og ga gjerne bort 
dreven sort sps-,rtslig konkur- det han han satt og sta på 

Oi;'af Klausen, 

«Æresgjelden» ranse i forretning. Trodde at kunne han hJ'e'pe noen Han 
med det enn at leserne selv spØrre lom det? Alle veit då i • 

alt gikk godt, men hvis det ik_ hadde et s~orsyn som fO og 
benytter sommertiden til å vel at det er Olav V. han som . c . a, 

ke lykkes, så bare lo han og han sviktet aldri saken, s~~jØnt Det bØr nemi.last, at artik-
skaffe oss flell) abonnente~' no snart skal Jsignast til si lovet at neste gang så skulle han kunne kritisere så det kelen med denne overskrifta 
s~ik at vi kan få Økonomisk gjerning i Nidarosdomen? det Iliok lykkes. Han v~r den 
evne til å Øke nummeran- Men er no det så heilt sik- fØdte optimist, som derved 
tallet. kert? Når Forbundet sender 

kastet sol og lys over sine om
Neste nummer kommer eit alvårleg, personleg brev til givewer. Takk skal 'du ha for 

28.- juni og deretter hver Noregs Konge, så får vi svar det, Trygve. Du hadde også 

ukentlige numre igjen. 

fjortende dag, inntil vi utpå frå Kon g J ens. Jau, ein må meget motgang og hårde ti-
høsten kan ta fatt på de ha full rett til å sette fram der, men intet" berØrte din 

spØrsmålet: Kven er rette kjerne, det gode humØr og på-
kongen? T. E. gangsmotet. Du beiJnte din God ferie! 

LØ--R-D-A-G--1-4-. -J-UL--I--1-9-5-S-----F-O-Llt---:oa:--LAND--...---::7 karriere som Norge~ yngste 

svidde omkring ham. Fra gut- i «Folk og Land» for 3. mai 
teårene hadde han denne d. å., var sendt «Nationen» ca. 
ukuelige forte reisning som 1 månad tidlegare, men kom 
alltid fulgte ham. Helt vok- ikkje inn der. Såromsleg er 
sen ble han aldri. Han var en iklkje «pressefridomen», ikkje 
gutt med gutteårenes idealer ein gong i dette relativt he
og eventyrlyst. Besynderlig derlege bladet. Innlegg som 

nok fikk han fØrst i de senerej kan ~øre. ved den o demokrati
år realisert en av sine dype ske SJelefreden, gar utan bØn 
drømmer, den å: seile som sjø- ipapirkorga. T. E. 
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___ FOLK OG LAND __ _ 
~ UAVHENGIG UKEAVIS ~ 

Redaktører: 

ODD. MELSOM. ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

fJhnrchill's skyld 

Det er sjelden historien så klart og tydelig peker ut den 
skyl~ige i avgjørende og skjebnesvangre hendelser som når 
(let gjelder personen Winston Churchill. Han har vandret 
gjennom et langt liv sum en slags tlevende brannfakkel. Det 
grodde krig og nØd, blod og tårer i hans fotefar. Derfor kan 
denne Europas ulykkesfugl også i dag se tilbake på et knust 
imll,erium og et Europa på undergangens rand. 

Når vi skriver dette, er det naturligvis ikke fordi vi Øn
sker C!turchills hode på et fat. Europa har hatt nok av 
Niirnbergdomstoler. Voksne" meningsberettigede mennesker 
vet at folkeførere av typen Churchill, Hitler, Mussolini og 
.Roosevelt til syvende e'g sist bak ,~tt personlige initiativ 
bare er ekslIonenter for noe som rører seg i folkedypet. Det 
er like forbrytersk og tåpelig å straffe .dem personlig som å 
la hevn og opphisselse gå ut over andre gisler. 

Også på dette område representerte Churchill det værste 
i sitt folk. Ikke siden Djengis Kbans dager har en seiren~e 
fart slik frem mot de overvunne. Naturligvis har Østlens 

og Vestens - sOvjets og USA's - uridderlige og ueuro
peiske tankegang hovedskylden for det uhØrte som skjedde 
rundt i Europas land etter krigen, men Churchills store an
svar er det at han likke talte de uteneuropeiske bØdler midt 
imot. 

Det er imidlertid ikke denne side av Churchills ansvar 
Goring kommer inn på i det brev han sendte Churchill 
noen dage før han ble tvunget i dØden, og som vi gjengir 
på annet sted i dagens avis. Han kunne i sannhet ha grunn 
til å beklage seg peI'son~g, men 'det er'Europas og .Tyskl«nds 
skjebne som opptar hans tanker i de siste dage mens den 
amerikanske bøddel tvinner sitt tykke rep. Det er også på 
dette område han retter sin hovedanklage mot Churchill 
i de profetiske ord han etterlot seg. Han stevner i dette 
brev Churchill for en upartisk domstol, for historiens. 

Goring beskylder Eng'land for å ha villet krigen. Det var 
Churchills og hans meningsfellers iherdige bestrebelser -
dlette ueuropeiske drag i engelsk karakter - som kastet Eu-, . 
ropa ut i tilintetgjørelsen og utleverte Aftenlandet til østens 
og 'Vestens nåde. Det er Churchills store skyld at Europa) 
må kjempe sin skjebnekamp med østen - den være seg 
kold eller varm - ved Pyrenæene istedenfor ved Volga. 

Heldigvis er det i det forunderlige, mangslungne enge}
ske folk - som både Hitler og vi andre som kjemper for et 
samlet Europa under nordisk førerskap iklre kan ta være, å 
beundre og elske tvers gjennom all vår forakt for dets sel
viske og brutale spill med EUropas skjebne - også andre 
og mere sympatiske trekk enn de Churchill representere;~. 
Det er for eksempel befriende ovenpå all den lumpne og 
forlØyete propaganda å lese de objektive og lidenskapsløse 
bøker av militærskribenten LiddeH Hart, og det er int~r
essant il slå fast at i sin bok «The other side of the hill» ~ak
tisl~ bekrefter Gorings fremstiU:ing og viser full florstå
else for Hitlers forSØk på å komme til en ordning med Eng
land. 

LiddelI Hal't snakket personlig med alle de ledende tyske 
g,~neraJer etter sammenbruddet og de var a:le enige om at 
det var Hitlers ulykkelige kjær!ighet til det germanske bro_ 
del' land England, og hans Ønske om å komme til en fredelig 
forstådse med dette land, som reddet de brHllske tropper og 
EngSau? selv i 1940. Og, generalene understrekli~t som sll1da
ter at dette var meget mot der es Ønske. Det var Hitler 
sem personlig tvang igjennom at de tyske tropper stoppet 
foran Dunkerque og slapp de slagne engelskmenn hjem igjen 
ov,er h~vet. Det var også Hitler som saboterte forberedel

l hans stab at «hans mål var å I 
slutte fred med Storbritannia 

/ . 

på et grunnlag det ville kunne I Frankrike på nye veier 
anse forenlig med sin ære». 
Derfor ville han heller ikke I 
tilfØye det stolte England et 
nederlag· som kunne skade og 

forbitre det fremtidige forhold I 
me>~lom de to land, som sam
men skulle stå i spissen for 
det nye Europa. 

Slik tenkte og talte altså 
dren mann som propagandaen 
har gjort til et uhyre som ville 

tilrive seg «verdensherredønL I 
met»! Han var ti! og med på 
dette tidspunkt, da England I 

var nede for te:~ing og de ty-I 
ske tropper ,sto som seierherrer' 

I 
på ~ne slagmar~er, villig til å 
gi avkall på de gamle tyske 
kolonier for freo:ms og frem_ 

tidens skyld. 

Etter en langtekkelig drag
kamp har general de Gaulle 
nå installert seg som en slags 
diktator i Frankrike. Dermed 

Men Churchilil og hans er da den temmelig ublodige 

krigsven~er v i Il e krigen. ne 
v i Il e bekjempe fastlands_ 
makten Tyskland om de så 

reVOlusjon forbi og de Gaulle 
har fått noenlunde samme ut
gangspunkt som Hitler hadde 
da han startet sin diktator

'skulle måtte alliere seg med bane. iNå er naturl&gvis de 

den onde selv, som Churchill 
sa. Og Hinmannr.en krever 

Gaulle ingen Hitler. Han har 
ikke dimensj oner til det, men 
hans forakt 110r det parlamen

alltid sin betaling. Europa er tariske narrespill med folkets 
iferd med å betale Englands interesser later til å være 
krigsskyld i dag. Og for en I sund og ~k~e .. Og så dukker 
gangs skyld må også England det kanskJ e l tldens fylde opp 

. . en mann i F'rankrike som kan 
selv stå. ~)hdarISk med Eu- tre støttende til når forholde-
ropa. For ~i atomtidsalderen ne ligger bedre til rette. 
kan ingen flåte beskytte øy-
riket. 

Og slik har da historien al
lerede feit sin dom og tatt 

Mens den franske nasj onal_ 
forsamling, som har bragt 
Frankrike så megen skam og 
skade, nå er sendt hjem på 
en forhåpentlig langvarig fe

den offentlige anklager Gor- rie, skal vi rekapitulere hen-
delsene, Slom sannelig ikke 

ings påstand tilfØlge der den tjener parlamentarikerne til 
lyder' mot oss fra den annen ære. 
side av' graven. 

høyre til ytterste venstre. Det 
var et sam h o l d en ikke 
hadde sett sidestykke til siden 
krigens tid. Men enigh(~ten 

gjaldt naturligvis ikke bfl
krete spørsmål, men bare ff), . 
svar på det parlamentariske 
system som etter krigen har 
fØrt Frankrike til sammen
bruddets rand, på samme må_ 
te som det iførte ,Frankrike 
rett inn i det ærelØse og full
stendige nederlag i verdens
krigen. 

Den fØrste som sto fnm I 
nasji~nalforsam 'ingen og kr2-
vet en (fo'ke)front mnt <<den 
felles fiende» var naturligvis 
en Mc!')kvakommunist. Av 
nasjonalforsamlingens 600 re_ 
presen1;anter var det hele 475 
stykker som 21. mai uforbe
holdent ga regjeringen PfHm
lin sin stØtte. ««Til alles L)r
bauselse stemte komnnlni::;tc_ 
ne for regjeringen Pf'imlin:>. 
sto det i en redaksjonell ar
tikkel i Aftenpos~en. Men bla
det forklarte ikke hvorfor 
ikke kommunistene skulle 
støtte et styre og et system 
som hadde gjort delI~ til 
Frankrikes største parti og 
gitt dem 125 representanter 
i nasjonalforsamlingen. Et 
system som de regnet med vil
le bringe den endelige makt
cvertrukelse med ubØnnhØrlig 
sikkerhet. 

Dette «demokratiske» sam
hold forplantet seg også til 
pressen og nyhetsformidUn
gen både innen Vestens de
mokratier og østens demokra
tier. De var aUe skjØnt enig 
om åta parti for den demo
kratiske regjering i Paris og 
like u1lorbeholdent å ta av-

Militærkupet i Algerie fØrte stand fra opprØrerne i Alge·· 
i første o~gang til en. under~ rie. Norge var naturligvis in
lig «nasjonal samlmg» l 

I 
Frankrike, en samling av alle; gen unntakelse. 
partipOlitikere fra ytterste I Forts. s. 7. 

sene til landgang i England i tilknytning til nedermget på 

Kontinentet. Som forkIartingsa han til generalRundstedt og .. LØRDAG 

Partipontikerne demonstrerer mot de Gaulle fØr kapitulasjonen. 
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Djelpeor;:anisasjonen 
for frontkjeDlpel·e 195~ 
Der inr:kom i bidrag ialt vel 23.000 kroner og styret 
takker alle bidragsytere hjertelig for hjelpen 

Det har vært holdt general
forsamling i Hjelpeorganisa
sjonen for Frontkjempere. 

Arsberetning og r~gnskap 
ble g:::dkjent og s~yret med
delt ansvarsfrihet. 

I årsberetningen heter det 
blant annet: 

Organisasj anen har siden 
siste årsmØte fortsatt sitt 

teser og behandUng, en hjelp 
som etter behovsprØving og
så kan innvilges av de lokale 
helseråd hvor vedkommende 
invalip !or. 

I tillegg til de 84 som har 
søkt hjelp fra Vest-Tyskland 
har vi mottatt 20 andre sØk
nader' vesentlig fra pårØrende 
av falne. 

Dødsfall 
Påny er en av våre gamle 

kampfeller plutselig. vandret 
bort; Nils J ø n t ved t. 

JØntvedt har gjennom år
rekker drevet literær virksom
het på nasj Gnal basis og har 
vært utrett.elig i sin kamp for 
å få det nc:rske folk til å for
stå det skjebne::vangre spHl 
skjulte krefter drev med fol
kets dyreste interesser. Hans 
penn var skarp og hans fond 
a v kunnskaper nesten over
v2ldende. Hele Europa over 

hjelpearbeid for krigsinvalide Innsam:i.ng av pengemid~er: hadde han venner blant dem 
og krigsrammede frontkjem- For å skaffe midler till1jeL 
pere og falne frontkjemperes pearbeidet har vi innrykket 
etterlatte· opprJip og annonser i avisen 

Det utfØrte arbeid har be- Folk og Land. I juni og no
stått i å bistå med gjennom- vember har vi fått sende post
fØringen av den tyske hjelp til giro-innbetalingskort med 
proteser og behandling (ope- avisen, hvilket har fØrt til go_ 
rasjoner) i samarbei~ med de resultater. Kombinert med 
Norges RØde Kors, å bistå s;,i- personlige henvendelser har 
kerne med råd og veiledning innsamlingen i lØpet a v 1957 
og yte direkte økonomisk resultert i en samlet bidrags
hjelp i form av bidrag og lån. sum på kr. 23462.82. 

Styret..s tidligere formanE Av ytelser er det i 1957 ut-
Frode Halle har fremdeles betalt ialt kr. 16967.34. 
permisjon på grunn av uten- Generalforsamlingen valgte 
landsopphold. E. Saxlund har som nytt styre: Frode Halle, 
derfor i det forlØpne år fun- Eivind Saxlund, BjØrn Jo
gert som formann. Den valgte hannessen, Odd Behn og Tor 
varamann T. Arntzen har Arntzen med varamenn: In
møtt i styret istedenfor Halle. geborg Brunæs, Ralph Fossum 

Arbeidet med råd og veiled· og BjØrn Østring. Revisl~T: 
ning har li det forløpne år Egil Lindholm. 
bestått i personlige besØk, * 

som har gått i spissen i kam
pen for virkelig nasjonal fri
gjøring og mot de nedverdi
gende hekseprosesser som et
ter internasjonal ordre ble 
satt i gang i alle Europas 
land etter verdenskrigen. Han 
førte en utstrakt korrespon
danse med alle disse og så det 
som en oppgave å bringe de
res tanker videre også til det 
norske folk. I vårt blad var 
JØntvedt lenge en skattet 
medarbeider inntil han ble 
rammet a v sykdom. Vi hapde 
na truffet nye avtaler med 
ham om fremtidig samarbeid, 
men dØden kom anså i v'~ien. 

Vi senker våre faner for en 

Fhv. statsadvokat blir departementssjef 

And reas Cappelen 

har fått sin b~lønning 

Em av de siste Motdagister 
som ikke er kommet i topp
stilling er nå snart på plass 
som sjef for Kommunaldepar_ 
tementet. Deterden fra «opp
gjøret» så bekjente statsadvo
kat ad bic. Andreas C a p p e
len. «FØdt til Laburett», skri
ver Dagbladet. 

Andreas Cappelen hadde 
det riktige og karrierebefor
drende grunncyn: De som 
bar meldt seg inn i NS - ikke 
for å spi()uere på partiet -
men fordi de trodde at dette 
var til landets gavn, de skal 
straffes strengt. 

SkipsrederT'hs. .Scheen 
F' a l c k jr., den dyktige leder 
av Bergenske DampskipssseJ
skap, ble av politiet i Bergen 
innstillet på tiltale for lands_ 
svik. Vedkommende naive 
politimenn trodde nemlig at 
kriteriet på straffbarhet lå i 
omfanget og effektiviteten av 
militært samarbeid med ty
skerne. 

Falck hadde blant annet he
vet 29 mill. kr. på tyske sjek_ 
ker i N/Jrges Bank under ok_o 
kupasjonen, han var av ty-

heller. Men da faller j o alle 
NS-medlemsskapenes straff
barhet sammen som korthus. 
F'or hvilket NB-medlem har 
overhodet ytet en slik bistand 
til tyskerne som B. D. S. un
der den dyktige, og vis a vis 
påtalemyndigheten mektige 
Falck. 

Vår hyldest i dag gjelder 
ikke den fremsynte Falck, 
men den flinke Andreas Cap
pelen SQm skrev så overbevi
sende: 

- «Når næringslivets menn 
med tilslutning a v de faglige 
organisasjoner i k k e valgtoe 
den brente jords politikk, var 
det konsekve.1sen aven linje 
som innebar tilretteleggingen 
aven Slags samarbeid med 
okkupasjonsmakten» . 

Hvorfor en slags? 
Man må hilse med glede 

forfremmelsen av denne flin
ke Andreas Cappelen, som 
gjorde hele rettsoppgjøret til 
en absurditet! 

Potemkin. 

~~ 

samtaler og korrespondanse. 
Hjelpen fra Vest-Tyskland: 

Av de innkomne 84 "søknader 
om hjelp fra Vest-Tyskland er 
13 stykker sluttbehanqlet i lØ
pet aV 1'957~ De.rmeder 20 
søknader om hjelp fra Tysk
land avsluttet. I et par tilfelle 
er pengebeløpene ennå ikke 
utbetalt, men RØde Kors eller 
Hj elpeorganisasj on en har fJ'r
skuttert vedkommende belØp· 
Resten av de for tysk hjelp 
innkomne sØknader er stillet i 
bero, dels fordi de ikke kan 
innvilges etter de nåværende 
retningslinjer, dels fordi sØ
kerne ikke har funnet det 
umaken verd å utfylle de nØd
vendige skjemaer. Den hjelp 
som ytes fra Tyskland er jo, 
som kjent, bare hjelp til pro_ 

Styret vil gjerne gjennom glod kampfelle, som ikke bnr~ 
F::k og Land takke alle bi-
dragsytere hjertelig for hjel- hadde meninger, men også si-

skerne gitt myndighet som 
Deres «Vertrauensmann», og 
ifølge «Friheten» skulle sena
tor Otte ha uttalt: «Ingen 
frontkjemper har gjort oss 
tilnærmelsesvis så store tj ene
ster som direktØr Falck i Ber
genske)). Bergenske fraktet 
sement for den tyske kom
mando f.or Bergensavsnittet 
-- 200 000 tcns - for fest
ning,sbygging, likeledes be
sørget B. D. S. transport og 
spedisjon av tilfØrsler av alle 
slag til A.S Nordag. B. D. S.s 
spedisj onsa vdeling arbeidet 
blant annet med å istandbrin~ 
ge tyske luftvernsstillinger 
ved Blåmannsfjellet. Etsetera, 

noen som kan hindre Dem i 
å tale eller fortie akkurat som 
De Ønsker. Men De kcmmer 
likevel til å stå makteslØs 
overfor de korrigeringer som 
den utvikling av begivenhe
tene De selv har satt i gang 
kommer til å foreta, Det blir 
da Deres sak å gi nasjonene 
svar på de spØrsmål som De 
ikke besvarte innenfor Deres 
egen skinndomstol, og som, De 
nå vegrer Dem for å gi - ikke 
oss, som ikke Ønsker å ha noe 
å takke Deres edelmodighet 
for men den historiske 
sannhet. 

Avslørende ord 
av Trygve Lie 

pen. 

Gørings 
(Forts. Ira s. 1). 

ligheter for Europas fremtid, 
likevel vegret Dem ved å mØ
te som vitne under edlig for
pliktelse innenfor Deres egen 
domstol. Derfor vil j eg ikke 
unnlate nå mens det ennå er 
tid å stevne Dem for histori
ens domstol· Jeg sender Dem 
nå min forklaring fordi jeg 
vet at denne domstol, histori
ens domstol. en gang kom
mer til å betegne Dem som 
den europeiske statsmann 
hvis ærgjerrighet, intelligens 
og dådskraft kastet de euro
peiSke nasjoners skjebne un
der de fremmede verdens-

- For oss gjaldt det å fin- malkters hjul. 
ne den rette t.onen, og det var Jeg slår fast i.nnenfor hi
ikke lett. I våre drøftelser un- storien at De er den mann 
der felttoget og nå ombord på som visselig hadde kraft nok 
Devonshire» var vi enige om at til å bringe Adolf Hitler og 

hans politiske verk ill faU, det var politisk uk:crkt ikke li 
men som ikke vil bli forundt 

følge de rådene vi hzdde få':t selv i den falne leders sted å 
om å vise resignasjon og fo:'- løfte et skjo:d sombe;;kyttelse 
siktighet i oppropene til det mot den asiatiske invasj en i 
norske folk. En annen hold- Europa. 

Det har vært Deres ærgj er_ 
ning vil:e gjØre avs~anden righet å opprettholde den tiL 
mellom folket i c'Ot okkuperte stand hvori Versaillestra..1d3,
N::,rge og Regjeringen stØrre. ten hensatte Tyskland. Det 
Vi sto ikke i den stilling at I kommer til å bli Deres ulykke 
vi kunne gi ordre om spesielle at dette lykke des Dem. De har 

. 'perls,mifisert Deres gamle en-
aksJoner. . . . O'eiske herrefolks 11årde og 

(Fra boken «Leve eller dØ - ;tedige kraft, men De har o~-
Norge i krig», side 2571)\. så personifisert dets senile 
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ne meningers mot. 

brev -
mctstand mot det siste store 
forsØk på en germansk kraft
samling som tok sikte på å la 
Europas skj ebne a vgj øres pa 
Asias stepper og dermed tfjp; .. 
ge Europas fremtid. De kom
mer dermed, siden mitt an
svar forlengst er blitt objektivt 
bedØmt i belysning av den 
kommende 'ltvikling av begi
venhetene, Lil selv fl. få bære 
ansvaret for a l den nå tUen
debragte blodige krig ikke blir 
den siste som må utkjempes 
på Kontinentets' mark for å 
bevare Europas li:vsmulighe
ter. 

De kommer altså t1l å få 
svare for at gårsdagens blod
bad i morgen kommer til å et
terfØlges av et enda større, og 
at Europa kommer til å bli 
tvunget til å kjempe for sitt 
liv ikke ved Volga, men ved 
Pyrenæene. Det er mitt lev
ende ønske at De iallfall far 
oppleve den dag da verden og 
fremfor alt det vesterlandsl;;:e 
folk får den bitre forståelse at 

etsetera. 
Statsadvokat Andre'as Cap

pelen fant ikke dette straff
bart. Det var det sikkert ikke 

over de britiske øyer. Jeg er 
overbevist om at den dagen 
også vil bringe Dem alle de 
skremmende overraskelser 
som De denne gang har unn
gått dels på grunn av krigs
lykken, men dels og<>å på 
grunn a v den tyske krigsledel
ses UVilje mot å la kampen 
mellom våre stammebeslekte
de folk utarte fullstendig. Det 
er kjennskapen til bes;kaffen .. 
heten og rekkevidden av de 
nye våpen og krigsfØringsme
toder som var forberedt a v 

De mener sikkert å ha 
handlet meget behendig når 
De har utlevert denne histo
riske sannhet som et tema til 
behandling etter kvasijuridi
ske paragrafmetoder, med 
all den spissfindighet som 
kan utvikles av noen ærgjer
rige streberskikkeiser fra jur-

Forts. s. 7. 

o ma be Vi 
de av våre abonnenter som 
står til rest med kontingent 
for 1. eller 2. halvår om å be_ 
ta:,;,! den inn straks. Vårt blad 
er avhengig av de lØpende 
kontingentinnbeta~inger for :cl. 

kunne holde driften gående, 

det var Dem og Deres "enn ess, som nå - for en stor del sa vi t,~r våre lesere ikke å 
Ro:::sevelt, som solgte Europas på grunn av Deres militære utsette å gjøre sin Plikt. 

Vi benytter anledningen til fremtid til bolsjevismen for hjelp - er blitt et bytte for 
en biUig triumf over det na- den rØde hær, som setter meg 

å takke de mange som ved si_ 
sjonalsosialistiske Tyskland. I i stand til å uttale denne pro·· 
Den dag skal komme hurtigere feU. den av kontingenten etter ev .. 
enn De ønsker og trass i den De kommer sikkert slik som ne gir en støtte til bladets 
hØye alder De har nådd, kom- ~ere~ var:: e: ikke til å unn= I drift. Jo flere det er

o 

som. hj.eL 
mer De sannsynligvis da late a skn v-e mteressante me per oss på denne mate JO be-
fremdeles til å være istand til moarer, og De kommer til å . ,..' .. 
å fatte hva det betyr når skrive dem så meget bedre I dr~ kan VI naturilgvls gjøre 
denne blodrøde dag også gryr som det ikke lenger finnes aVisen. 
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Kon rad 

«General 
«Han tror 
for dette 

Sund/o: 

Johannessen er sprøyta gæln!» 
jo Norge engang skal få bruk 

forsvaret sitt!» 

H. Frank/in Knudsen: 

Vi glemmer ikke lett 
Et samfunn, som det nor- inntil nå er offentliggjort om flirtet en del med oss i NATO 

ske, var i alle fall av de fle- de tiltak som ble truffet, for på grunn av vår strategiske 
ste av oss og de utlendinger, å sikre oss vår nyvundne po·- beliggenJlet, 1),,'r ikke unØdig 
som kom i kontakt med våre sisjon, er av samme barnslige å såre våre fØlelser. 
forhold, regnet som en sivili- natlur, som en rekke av de 1905, som i Norges historie 
sert stat. En rekke nordmenn ting vi inntil den seneste tid markerer det store selvsten
hadde på åndslivets område har opplevet når det gj elder dighetens år, er det kun i 
bidradd til den felles eur'J- å hevde Norge utad. navnet og ik.ke i gavnet. De 
peiske kultur i en utstrekning, Nordmenn har ikke forstått statsmenn som den gang stel
som vi med god grunn kunne at utenrikspolitikk alltid har te med disse for nasjonen så 
se på med stolthet. Riktignok vært et maktspØrsmål! Alt viktige ting, og som selv had
er det så, at vi gjorde det annet er Ønsketenkning, og er de bidradd til å skape den ånd 
best, når vi presentertes i ut- kun anvendelig innenfor lan- i folket, som fikk svenskene 
landet ved det vi ytet, uten dets grenser. Våre store me- til, uten krig, å g,Cidta vårt 
selv å møte personlig opp. ninger om mange ting ute, brudd i koptrakten, led den 
Nordmenn har vanskelig for som vi ikke lilker, betyr muli- samme skjebne som 9. april
å bii verdensborgere aven gens noe for oss selv, men de,t poli'tikerne i 1940. Vi flytter vi 
rekke naturbundne grunner. blir med det. De rent infantL to, sa nissen og lo. Slik var 
Vi skal i denne forbindelse le drag på dette område kan det i 1905 og 1940· Det er der-
stemme ned vår kritikk over- være rØrende i og for seg, men for ikke å undre seg over at Som medlem av NATO har få anlagt batterier i Ofotfjor-
f'Cir det tyske folk, hvor det vi har ikke rett til å vente at vår nasjonalisme og vår feNorge nå rustet opp gjennom den. Herr Sverre Hartmann 
gjelder dets mangel på de elet store utland skal ta oss dreIandskjærlighet har fått mange år og for mange pen- har ganske rett når han i «Vi 
ting som vi selv også i stort alvorlig. Det gjør man heller et særegent drag. ger og alt skulle således være lVienn», nr. 7 for 2. april skri-
mon savner. Manglende evne ikke, selv om man nok har i den skjønneste orden. Men vel' i sin artikkel «General-
til å glemme sauerkrauten, 

så opplevde vi et sjokk for en staben avslØrer»: 

(Forts. s. 6). 

tid siden da f,:;rmannen i «Mange timene varer det gjeitosten og mors kjØttkaker. 

Norges Forsvarsforening, herr he!ler ikke fØr ,staben (Gene- F'ra 1905 og frem til krigen Kon gre s S 
Wright, under et foredrag ut- raI Dietls stab) via no,rske kom til oss den 9.. april 1940 
talte at vårt militære forsvar kontakter har skaffet seg be- var landets utvikling preget 

Europeiske Socialrørelsen 

av i dag er relativt dårlige,.'e kreftelse på at der hverken av usikkerhet. En usikkerhet, 
enn det vi hadde 9. april 1940. syd eller nord for innlØpet er som vi tross alt ikke hadde 

Dårligere enn i 1940? Da mfl. plasert noe' batteri, _ til tross grunn til å skamme 'Oss over 
det sannelig være skralt. For for at kommandanten i Nar- Vår såkaldte frihet stillet sto--
9. april 1940 hadde jeg vært I vik lenge fØr krigen har gjort re krav til nasjiclllen. Vi var 
regimentsjef i 7 - sju - år prisverdige anstrengelser fo r ikke vant til å styre oss selv, 
uten en eneste gang å ha sett å få dem l' e Ls t». og dertil kom at vi ble IØsre-

mitt regiment! Og likedan Da situasjonen ble mer og vet fra Sverige på et meget 
var det med alle landets øvri- mer lummer utover hØsten og ugunstig tidspunkt. De store 
ge regimenter. De var i disse vinteren 1939-40 likte jeg krig:er og revolusjoner (som 
årene aldri inne til Øvelse. mindre og mindre uttrykke- få nordmenn forutså den-

Regimentsjefene hadde na- ne «nØytralitetsvakt» og gang) lå flJ<r baugen på det 
turligvis gjort hva de kunne. «nØytralitetsvern». Etter min I nye. norske statsskip. Uklar
De skrev og maste - men de oppfatning ga ikke disse be- heten o~ 1905: som ennå ved
kom ingen vei. Således heller nevnelser det riktige billede varer, gjorde Ikke saken let
ikke jeg da jeg bråket om å av den situasjon vi var oppe tere. Vi oppnådde et brudd 

Ord av 
i. Så 17. februar 1940 skrev med Sverige og dets uten
jeg slik til min divisjon: rikspolitikk ved \;ppIØlSingen 

milorgsjef, major 

o. H. ~angeland 

«Som regimentet sa tidlige
re i hØst: Vi bØr ikke innrede 
oss 110,r nøytralitetsvak.t, men 

av unionen uten selv fl. ha 
gj ort OU'; opp n!cen mening 
om hva vi skulle bruke frihe_ 

- Det vil oppstå en pussig 
situasjon hvis en lærer gir sin 
1. gymnasieklasse fØlgende 
stiloppgave: 

for det sannsynligste: K l' i g». ten til· Norge hadde ingen 
utdannet elite, ja ikke engang 

«Fol~ets takknemlighet» kom 

«Hva skulle den norske re

til uttrykk over,for meg da jeg 
høsten 1945 bl«1 anbrakt på 
MØllergt. 19 idet en av be-

gjering ha gjort i 1940 om den tjentene møtte meg med disse 

hadde vært betalt av Hitler ordene: 
- for å bringe Norge i 'han;, «Jasså, er det Du som er 

vold?» Sundlo? Det er jo Du som har 
Den mest intelligente gut- ødelagt ~orsvaret her i lan-

ten i klassen vil da skrive: det!» 

«Regjeringen skulle ha I Nå ja. Man burde kan3kj2 
gjort akkurat det Nygaards-I bH støtt, ikke sant? Men det 
vold og Koht gjorde. Den er jeg ikke. Betjenten repre-
hadde dog neppe turdet gå 
så langt i retning av å legge 
landet åpent, for det kunne 
vakt mistanke om forrederi». 

senterte j,] bare tidsånden og I 
han var ikke verre enn den 
ansette TromsØ-borgeren sam 
snakket til meg om ge
neral Harald Johannessen 

brukelige amatører til å leg-
ge kursen etter å ha kuttet 
trossen til Sverige. Det som 

Interessante foredrag og resolusjon mot atomvåpnene 

Den såkalte Europeiske 80-
sialrØrelsen har i pinsen holdt 
sin kongress i Malmo, forØv
rig sammen med Nysvenska 
RØrelsen. Per Eng d a h l 
valges til kongressens presi
dent, til visepresident for
mannen i den tyske SosialrØ
relsen, Karl-Heinz P l' i e -
ste r og til kongressekretær 
Bengt-Olov L jun g ber g. 

IngeniØr Oskar L o h ser, 
Wien gjorde rede for sitt syn 
på energiproblemet i det mo
derne næringsliv. Den kjente 
flamske nasjonalistleder, re· 
daktØr KarlD i Il e n, Antwer
pen talte om nasjonal frihet 
og europeisk solidaritet og 
fremholdt spesielt nØdvendig
heten av å bygge fremtidens 
Europa på prinsippet om fol
kenes like rett. Bare på det 
vis kan en fjerne de skjebne
svangre minnritetsproblemer. 
Generalsekretæren i den 
østerrikske SosialrØrelsen, Wil_ 
helm L and i g ga en inter
essant analyse av forholdet 
mellom den hvite mann og 
den fargede verden. Han kre-

vet avvikling av kolonialismen 
til fordel for et samarbeid 
mellom nasj onale krefter i 
alle verdensdeler. Dr. Roland 
Tim mel, Wien la frem en 
skarpsindig undersØkelse av 
begrepene folk, nasjon og stat 
og KarlHeinz Priester, Wies
baden ga sin sammenfatning 
av kravet om et europeisk for
svarsfellesskap et utsyn over 
Europas stilling mellom øst og 
ve3t. Han pekte på at Sverige 
og Østerrike hadde felles opp
gaver som frie stater i arbei
det for et uavhengig Eluropa. 
Per Eng d a h l understreket 
at kommunismen i dag er 
demokratiene overlegne på 
det moralske plan, og at der
for bare en moralsk gj enfø
delse kan redde Vesten fra 
kommunismen. 

En hilsen fra meningsfeller 
i Norge ble fremført av Einar 
J Ø n t ved t og fra Danmark 
av Arthur Ni e Ise n. Blant 
de telgrammer og hilsener 
som innlØp var også et brev 
fra Erling B j Ørn son og 
det ble mottatt med stormen
de bifall av kongressens del
takere. 

Kongressens hØydepunkt ble 
seremoillien for de dØde. Mens 
det· elektriske lys ble slokket, 
ble det båret inn sØlvkande
labre med brennende lys og 
plasert på podiet, fulgt av de 
deltakende nasjoners faner. 
Tyskland ble represen tert av 
det gamle svart-hvit-rØde 
riksflagg. Per Engdahl hyllet 
så dem som falt for sin tro, 
dem som ofret livet for at ver_ 
den skulle gå fremover. Det 
fulgte så et minutts taushet 

(F1orts. s. 8). (Fra boken «DØmmer ikke», 
side 45). Forts. s. 6· Utenf;!!" Stortinget 7. juni 1905 FOLK OG LAND 5 
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tyskerne t i I o a 
provo~erte V i glemmer ikke lett Vestmaktene 

(Forts. fra s. 5). viktige ting må skjules. Det 

Sier fø rstearkivar 

besette N o'rge 

Reidar Oniang Folket har et dypere in- hØyt besungne folkestyre kan 
stinkt, enn politikere ,flest kun eksistere for politikerne, 
er i besittelse av. De usynlige så lenge de er i stan9- til å 
tråder legger seg ~Om et ed- narre den lille mann. Det er 

i godt humØr. Av og til koster 
det så meget, at man må opp
ta lån for den takknemlige 
stØnadsmottagers regning. På 
den måte 'ordner man opp 
husbygning etc. Det er dog 
ganske fabelaktig, at folket 
kan la seg· narre år etter år 
ved de samme metoder. 

Førstearkivar i Utenriksde
partementet Reidar O man g 
har som historieskriver den 
hele tid sØkt å gi et nokså 
objektivt bilde av det som 
Skjedde i Norge før, under og 
etter den 9· april 1940. Dette 
viste .seg bl. a. i hans skar
pe innlegg som ordinær oppo
nent ved dOktordisputasen om 
professor Magne Sk o d v i n s 
avhandling om disse ting. Vi 
har tidligere i ~alk og Land, 
Stenografisk, gjengittOmangs 

~ korreksj on er til berr Skodvins 
for visse ennå bestemmende 
kretser mer behagelige «histo
rie»-skrivning. -

Utvetydig og usminket gir 
herr Omang i Dagbladets kro
nikk «Utenrikspolitikk og fol
kerett» for 29. mai 1958 ut
trykk for det utvilsomt histo
risk korrekte syn på hendel
sesforlØpet omkring 9. april, et 

. sterkt dokumentert stand
punkt, som den hele tid har 
av blant andre - vært hev

. det av britiske forskere, av 

Konrad Sundlo: 
(Forts. Ira B. 1). 

som dengang var min. divi
sjonssjef. En fullblods soldat 
som jeg hadde den største ak
telse for: 

«De 5und1o» - sa den an-
sette borgeren. - ,<Den gene_ 
ralen Deres er jo helt skrul-
lete!» 

«Hva» - protesterte jeg. --
«General JOhannessen skrul
lete?' Aldri i verden!» 
. 'i:J oda» - sa han. - (Han 
er helt skrullete. - Sprøyta 

overlege SCharffenberg - «8. 
Mai» og Folk og Land. 

,FØrstearkivar Omang skri
ver om det springende punkt 
blant annet: 

«Under den annen verdens
krig - særlig etter den briti
ske aksjon i JØssingfj:ord -
- hadde den øverste tyske 
ledelse glod grtlnn til å anta 

derkoppspinn over menig- å anta at vår type av demo
manns ansikt. Det fØles selv krati er den beste form. Det 
om trådene er tynne. Vår fri- gir størst muligheter for de 
het i 1905 ble ingen realitet folkevalgte til å holde folket 
u ten på 17. mai og andre slike 
festdage. Derfor gikk for-

at vestmaktene ikke ville re\S- svarsviljen, som utvilsomt var 
pektere Norges nØytralitet, og til stede ved Unionens opp_o 

i uvitenhet om, hva de dri
ver med. Selv sakkyndige 
kan ikke lenger fØlge med i 
vårt lovverk og administra
sjon, for ikke å snakke om 
fol'kets felles pengepung, 
stats finansene. Der holdes 
riktignok årligårs små opp
visninger i talekunst støttet 

at Tyskland kunne risikere et 
flankestøt over SkandInavia. 
Slike formodninger kunne 
ikke gi Hitler noen rettslig 

IØlSning samme vei, mens 
målstrev og indre kj egl tok 
til. Vi ble et kongedØmme i 

hjemmel ,for å skride til ok- en særdeles kastrert f'o.rm og 
kupasjon av Norge. Likevel ble 
det gjort, - «militære nØd
vendigheter» var sterkere enn 
jusen,som ellers ingen plass 

med en Grunnlov, sdtn man 
kappedes om, parlamentarisk; 
å uthule. 

av partipressen, hvor enke'.
te bagateller drø.ftes av de 

hadde i FØrerens sinn uten All makt skulle s,a,mles i fOlkevalgte i Stortinget. Man 
som skalkeskjul. Hensikten - Stortinget, som igjen tskulle velger da ,gjerne temaer, som 
eller den angive!liget hensikt representere folket. Det ble er enkle nok til å kunne for
- var å komme vestmak,tene som vanlig fremstillet slik_ stas a v dem, som ved sin stem_ 
i forkjØpet. . 

At ø t alit ts l . en Folket skal bære skylden .for me har satt talerne inn på ta-n yre reg ene I - " 

,For en tid siden fant de 
folkevalgte ut, at beskatnin
gen var for hård for deres 
eget vedkommende. Hva 
gjorde -de da, jo de reduserte 
skatten for seg selv, for så å 
Øke den en tanke for de an
dre. Av frykt jJo~ at folket ikke 
ville holde dem på taburetten 
inntil de falt i graven, så be
vilget man seg derfor meget 
rundelig pensj on· Langt be
dre enn den velgere, ved et 
langt og nyttig liv, kan opp
arbeide seg. For da ikke å 
snakke om dem, som forsØker 
å legge seg noe opp for alder_ 
dommen. 1nflasjlOl1lsspiralen 
skal trygt br~ge dem i alder_ 
domstrygdensfavn. 

kelte henseender virket til alt. Det samlæ hvert år for å buretten. (I den nyere tid For dem av oss, som kan 
fordel for tyskerne, ga ikke bekranse Eidsvollsmennenes overføres slikt i statskring- huske en del år tilbake, er det 
vestmaktene juridisk rett til å graver. Det er ganske inter- kastingen, så alle interesserte atskillige ting vi ikke glem
treffe militære tiltak på norsk essant å merke seg, at tråd- kan nyde godt av den nesten mer så lett. FØr det år, som 
te:mitA>rium, men viljen var nå er pyntet opp til ugjen
der av flere grunner. Hensy- trekkerne i et samfunn, alltid ubegrensede' visdom). Det står kjennelighet av .spesialistene 
net til folkeretten spilte en kjører på med ,frihetspropa- for meg som noe av det be- på den pOlitiske forførings
rolle som hemsko, særlig i ganda og det nusj anale, når synderligste at menigmann kunsts område, nemlig 1940, 
FOr~ign Office, - tyngre veL , ikke gjennomskuer det hele. så var det en rekke saker man 
de dog politiske hensyn, - • Eller gjør han det, men fØler var mindre begeistret for. 
hensynet til opinionen i De Disse viste seg nemlig senere 
forente stater, hvor folk van- "«Farmånd) sK:river;::l en le- seg evneløs til qpprør,etter meget' anveridellge;" Nr;, 1 >var 
skelig ville i,kunne fors~ et der 24. mai 1958. tusener av års undertrykkel- fedrelandskjærlighet, forsvar 
åpent rettsbrudd. se? Det er her i landet ingen og Kongehus og alt, som ito i 

Resultatet lJie en politikk - <l:Arbeiderbladet» fortel- andre enn familien og de nær_ forbindelse med disse ting. 
som gikk ut på å provosere ler at årsaken til krisen i me te Ø'" ",u.-", Da 9. april kom på stortings-, s venner som .~r no-
et tysk overfall på Norge, på Frankrike er Algerie. Man mennene, var det verre enn 
å fremkalle en situasjon som en av de valgte på Stortinget. rried «Julaften på kJ·ærringa». kan like gjeI7tle påstå at en 
ville gi den britiske flåte fritt storbramn skyldes fyrstikken ,Det er parti-styrene som Oppbruddet og flukten fra. 
slag. Det var det som skjed- Stortinget var faktisk med 
de». eller at QuiSling var årsaken setter opp listene. Og så dri- horisonten som mål, inntil 

til at Hitler gikk 'på Norge'og ves disse gjennom ved nomi- transportmidlene sviktet. Man gæln! Han tror jo Norge e1:1 f b . t . Hvor or are Frankrike, og: dermed utelate naSJionsmØ er, hvor Innpiske_ tok seg en liten rast og ori-
dag skal få bruk for dette for~ . ~ de betalende partimedlemmer entering på Elverum. Man la-
svaret sitt!~ baken~orliggend~, men.;f.Le- møt~r opp.' Ved lover det get den såkalte Elverumsfull-- - - Vest· Tyskland? vante faktorer, som regJ,enn- fastslått at man ikke engang makt, som ikke var noen ting. 

Alle voksne mennesker i Tysklandsfangene fra Norge har genes pOlitiske blindlQet og kan stryke folk av listen med Det gjaldt bare å ho!de de 
kra manglende torsvar.slyst. noen virkniI'l.g eller forandre fOlkevalgte sysselsatt for å dette land vet nå hvorledes - som bekjent - sendt v _____ - ____ ~-- ~ 

-c på rekkefØlgen. Man kan ik- dempe panikken. Man kunne 
det sto til med l10rsvaret og om erstatning for fangeoppholdet Til Nedenes' ":': ke forlange av de brede stem- like godt gitt dem et strikke-
forsvarsånden hos oss i 194i

). i Tyskland under okkupasjonen._, .. . meberettigede masser at de tøy. Men en ting for~to de ka .. 
rf d kr t 'l Sorenskr.ive,re, m. bede sk l . øt o • - Vi hadde ikke noen av de- Men hvo or bare sen e av l ame opp pa noml- rene, som nå var fordrevet fra 

1rne. - Og nerfor kunne o~- Vest-TY5kland? øst-'r1skland bØr har blant andre sØke<te meldt nasjonsmøter. De burde dog korridorer og kaffekopper, at 
kt C l A t H "'\ 1 J 'b" ha lov til å kunne stry- dette ikke var noe blivende så ca. 10 noo tyskere den 9. vel være like erstatningspli. ige, seg ar ugus an,:; aco_ 

ke slike pe1130ner på li- sted. De valgte ds. represen
april besette våre største kyst- hvis tyskerne plikter å erstatte GUlbransson, ~iirektØr for sten, som de ikke kan tanter for å snakke med ty-
byer og aUe våre ekserserr~a3- fangetiden med rede penger. Eller l Erstatningsd!r.. ekt<;>ratet. ,Det utj"ltå. Hele demokratiet er skerne om en ordning. Men 
ser og jage en forutseende, men er det ikke sendt krav til øst- får han nOlk,,' , som en fØlge av dette hum- det gikk som i 1905, de 150 
vettskremt regjering over alle Ty.skland fordi man ikke er så vel, Hans meddirektØr Wildha- bug, og med vilje ordnet slik utvalgte er ikke egnet aller 

situert som landet i Vest? Hvl.s g'en ble soretl.skriver i Holme- av dem som driver denne bu_ beregnet til å legge seg bort i hauger. - Vi b~bØver ;kke siness. Nemlig spekulasjonen d 
t 'f t t kland t d LucI·fer. store ting. De kan pusle me g'ruble om om det "ar engels'k- de da ikKe er or a ys s- s"ran . . folkets manglende evne ti' l 

v I rent lokale saker. Lage det 

fet, oss krigen på hal,sen. - - ler vennskap med øst-tyskerne? I Rettelser 
Saken er k~ar: Det var den', øst styrer kommunistene, men, Herr redaktØr! ?,2 

menn eller tyskere som skaf- fangene finner at de ideologisk fØ- direkte å ivareta sine egne mest mulig vanskelig å bli 

krav. Riktignok er det slik at enig nasjonalt om selv rent 
Stortingsmennene på sin side bagatelmessige saker. En lwn
påskjØnner denne evneløshet stant hus"kestue innad, ei' dem 
ved på forskjellige måter il. beste måte for de virkeli::;8 
bestikk,e velgerne. Dette fore_ trådtrekkere å få arbeidsfred 
går ved de aller enkleste triks, på hvor det går om de vesent
Simplere enn den tarveligste lige ting. Den gamle Koht har 
tjuv ordner seg. Ved beska';- nå skrevet bok om, hvor tom_ 
ning og alle sorter avgifter tar sete han også var da tingene 
man inn en uhyre sum, og hendte. Han må vel det stak_ 
klatter den så ut til de for- kar, selv 50 år etter 1905 hoI_ 
skjellige grupper i folket. des jlo det vesentlige hemmel!ig 
Selvsagt alltid mindre enn for 17. mai-talerne. 

norske na"jon selv som sørget man i vest styres aven borgerlig Vil få takke for at"De_tok inn 
for at vi kom med i den sto- blokk. Kanskje mener tyskerne i nr. 19 prologen je€).,sendte. Men 
re konflikten. Nonte var jo som så, at man her hjemme det va.r et par ord .l!om ikke var 
'k' I- t· t . fØr s t ·faor fel'e fo,r eg~~, dØr, fd. r blitt med og f1cr dfn sem har I~C. anncc enn e Fl ernasJo- '-o, '" 

det rytmiske i øye Of; Øre, vil det nalt kmrum som ctlÆrhvcrt man går til erst.atninger. Vi 
skurre i versene· Orda som mang-

lylies av tyskere, enS"elskmenn I hal' jo et fangeproblem. her hjem- ler er disse (uthevet): 
og russere som alle korn 10P-1 ~e også og fG.lk som har ~ r a v 1. linje 2. vers skulle være slik: 
ende til os.s for fredens skyld I pa er sta t nI n g :w Norge. Men går'n gatelangs o m kri n g 
og fordi de elsket oss så såre. Argus. osv. 5.llnje 3. vers skulle vært slik: 

Men vi spØr vel OISlV. 

S--FOr.K OG LAND - LØRDAG 14. JUNI 1958 I Lars Runningen. 
det man tar inn. Det koster 
jo noe å holde slike velgjØrere (Forts. s. 7). 
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Frankrike på nye veier Vi glemmer ikke lett 
satt sitt håp til tok makten (Forts. fra s· 6). på byllen. Den byll som har 
på Korsika trakk også den Riktignok var det så, at han har holdt Norge nede, siden 
stortalende Pflimlin seg tilba- hadde en samtaJe med den vi proforma fikk vår frihet. 

(Forts. <fra s. 3). 

ke. tyske minister (den varte Det er tragi-komisk at 

Norske fjellborr til Norske 
fjell. 

«steinbit» fjellborr garan
terer sine borr. Komplett la
ger av de fleste borrganger. 

H. SNAPRUD & CO. 

Men demokratiske partipo
litikere er ikke særlig pålite
lige tropper. De kan nok be
vare hodet og verdigheten så 
lenge bare fedrelandet er i 
fare, men ikke hvis det drei€r 
seg om personlig risiko. I AL 
gerie lot det til at generalene 
ikl{e lot seg dupere av de 
pa.rlamentariske krumspring. 
De krevet at regjeringen 
Pflimlin skulle gå av og er
.sta ttes a v en regj ering de 
Gaulle. Det b1e dannet såkalte 

Kommunistene forsøkte å ifØlge referatet bare få mi- NS og Quisling, som fØr og 
mobilisere arbeiderne til de- nutter) om en eventuell ord- under krigen kjempet for 
monstrasjoner og opptøyer på ning. Det ble som kjent Norges se~',~~tendighet skulle MASKINER

ingen . ordning. Det riktig- kunne brukes med slikt hell ~ gatene, men det ble ingen REDSKAPER 
større fres over det. Og mot- ste hadde vel vært, om til å tåkelegge 9. april 1940. 
standen mot de Gaulle smel- man, hadde overlatt disse Ja hva skulle man gjort uten 

" h dr f k l h ? I 19 Kongsberg - Tlf. 885 - 248 tet etterhvert i nasjonalfor- .lor an mger or e sempe, am. 45? Hvem skulle 
til den britiske ambas- man da kastet skylden pa"? samlingen som snØ for solen. 
sadØr. Han hadde sikkert L I· T dh· Den ene etter den annen av Allerede under krigen i øssa g l rOD eim 

partilederne sØkte kontakt ordnet det like godt. Men hvor 1940 d k 
ble det av de stortingsvalgte var ,er ster e krav i det En vil fremtidig kunne 

med generalen og til slutt nprske folk om grundig un forhandlere? De måtte,jo ut- - 1:jØpe F'olk og Land i lØssalg 
velferdskomitee.r over hele Al- fikk han da direkte i oppdrag sette sin virksomhet inntil d:rs~kels: og Riksre.t~. Te.nk I i Buvarps Frukt og Tobakks-
g'erie. av president Coty å danne ny sa ,pa 5 ars tysk mllltærdlk «Riksrådsforhandlingene» tok L .' - forretning, Jomfrugaten 7, 

Pflimlin, fØrte lenge det sto- regjering. til. Da var prisen Kongens talur. Hvor det VIlle frisket Trondheim. 
re ord - også etter at de Også når det gjaldt regjer- avsettelse. Var det en hevn på apetitten til et oppgjør 
Gaulle selv hadde erklært at ingsdannelsen hadde de Gaul- fra stc1rtingsmennenes side? med de folk som var ansvar-
han var rede til å overta le lært av Hitler. Han anbrak- En oorettiget reaksjon, som lig for at vi ble tatt på sen- Oslo Stigefabrikk 
makten. Han lot,erklære unn_ te en rekke av partilederne sparte dem for en helt opp- gen. 
takstilstand og den ikke som gisler i regJeringen på lagt Riksrettssak i 1945? Var Overlege Scharffenberg 
ukjente Jules M o c h ble opp- samme måte som Hitler blant det andre, som sto bedre til trekker av og til på en forsik
nevnt til en slags fransk Be- annet brukte Hugenberg m. fl. forskudd? General Ruge og tig måte slØret til side. Han 
ria, øverste sjef for alle sik- Til og med Pflimlin og sosiali- sikk~rt flere:må (etter hva de passer seg vel for å sette fin_ 
kerhetsstyrker, militære so~ sten Mollet måtte finne seg i selv.sier)'T I E og gå i graven geren på de lokale krefter, 
politiet. Han uttalte da også å fungere som diktatorens meq sin viten, La dem det, når som svinget Norge inn i ulyk_ 
omgående at «ingen unnfal- «statsråder». de . ikke føler større ansvar ken. Disse hemmeligheter må 
lenhet vil bli tålt fra noe ' . ' . lb e M h '1 . t ?VerfO~ folket. De mener øy- ~var s. er ensyn tI msti u-
hold». . Med b:tYdelig flertall ~Od_ ensynllg at dette er for dår- sJoner og enkeltpersoner enn 

Inneh. ALF T. LUNDE, 
Mosseveien 8, Oso 

Skyvestig'er oljet ml cadi
merte beslag. Takstiger av 
j ern, mal~rtrapper og heisba_ 
re loftstrapper. 

Tl!. 688817, priv. 670779 

Arkitekt Og under jUbelfanfarer frakJ~ntef sa dle tapre ~orkJem- 'lig til å tål'esannheten? HVior av hensyn til del norske folks 
den så.l{alte demokratis;ke pere. _or pa~"ame~tansmen og 'lllange generasjoner skal leve ve og vel. Derfor har det også 
presse i hele verden - uten ~artlstyret l naSJonalf~rsam- i dette lal1,d fØr det taes hull lykkes for vår nåværende HUS TAD 
.smålig hensyn tiL parti - tok hngen den mann hVIS hele ~ , maktklikk YTTERLIGERE A BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN 
den demokratiske Pflimlin- program var å sette di.ss~ po- ~, , SKYVE NORGE INN I STOR_ 
regjering fatt på å anvende Htikere utenfor. De eneste G .;' •.. ' ',- ' b MAKTSBALANCEN ENN VI Telefon 556129 - Oslo 
alle de me~od~r {som,epers konsel{vente val" kommuni,ste-" ør1ngs rev - TIDLIGERE VAR (uten fol-
vanligvis betegnes ,som «nazl- ne sorp. stemte samlet mot de , kets viten). Tannlege 

. terron>: .' fengsling, .. av ,nlJs- G:wlle - riktignok ikl{e av be- M ART I N KJE L D A A S 
tenkte, inndraguing av radio..: kymring for «demdkratiet». (Forts. fra s. 4). Hvis det var nØdvendig i 

__ ;~r .;,r~i~J-~tJ.l& h],i~".bn- :",;øenet.~,~;i-, cie,,'aau1l"e;b,. ar, '"':-ftt ~~f,l-~~"'~~t;>~w-,,~pgelsk- ~.905, å br:y~e_l~)~i"~H~~L~)L~~~Y?,. 
. , - bud mort offentli:ge møter og· mann og som statsmann .vet folket krevet det, sa ourde de 

f fl,i" nasjonalforsamlingens velsig_ l' t ts demonstrasj oner, . or, oY tinIng , ~ De dog altfor vel at folkenes ansvar 1ge s a menn ha for-
'neIse til å styre på egen hånd . :'av UØnskede personer, opp1Øs- '. ." llvsproblemer hittil aldri no- talt hvilken pris vi måtte be-

ning av ,nasjonale ,antikoJll- I?ed .fullmaleter. for et halvt ensi:o,ne:hver.ken har kunnet tale og hvilke kloTIsekvenser 
munistisk:e partier, som for a~s tld~ Med tIden.. ikaiIlvel klarlegges eller lØses på det dette sannsynligvis ville få!! 
anledningen ble kal, t, <~un.,der-I frlSte~ forlenges. , V.ldere har vis og heller ikke kommer til Da hadde det neppe blitt noe 
gravnings-organisasjoner», og han fatt fullmakt tll å fore- å bli dei'i fremtiden. skisma med SVerige. Et stort 
en pressesesur Slam det erlen- ta forfatningsendringer etter ' Jeg hat 'en', alt for vel be- og mektig Norden, spart for 2 
ge siden en har sett maken foretatt folkeavstemning. Og grunnet mening om Deres in- verdenskriger, hadde i dag 
til. Ingen frano9kmannfikk her var han inne på ~t ~i~- tellektueUe kraft og sluhet til muligens kunne reddet meget 
lov til å forlate landet uten dent punkt, som p~tlpohtl-å kunne il:;mbille meg at De for Vestens sivilisasjon. Når 
med spesiell tillatelse fra re- kerne .hadde vanskel.J.gst for å 'selv tror det, aller minste på nordmenn sel" med hån på sa_ 
gjeringen. svelge. te~ke seg tll noe så de vulgære fraser, hvormect telitstaters utenrikspolitiske 

For ytterligere å beskYltte udemokratISk SiDm å la folket D~L har forsØkt å motivere manØvrer og gir uttrykk for 
parlamentarikerne ble det sel~ få bestemI?e uten å g~ krigen mot oss, og nå forsØ- dette, så skaffer dette mange 
innkalt 50 000-60 000 solda- veIen om partlpampene! VI ker å, gi Deres triumf preget statsmenn en billig latter. sl 
ter, likesom politiet ble satt vet jo hvorledes alle de gode av et ';stort sirkusskuespill for tomsete har det lykkes våre 
~ aJarmbeT'edska.p. Det var demokrater i Norge med nebb massene. Som en av de frem- hjemlige trådtrekkere å gjøre 
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Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade-
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noe til demokratiSk livvakt. og klør motsetter seg ref.eren- ste militære, politiske og øt,..~ _ fOlket siden 1905, at det ikke 
.\UJ fortsette sin tilværelse i hen_ 

Med rørende åpenhjertig- dum og langsomt men SIkkert nomiske ledere i det Stort y- engang merket at da Unionens dene på lurifakser; for hvem 
he ,t skrev det demokr~tiSike forlenger «de folkevalgtes» ske rike forsikrer jeg hermed bånd brast, så fikk vi et hun- Norge alltid har kommet som 
norske Arbeiderbladet at funksj:DlIlstid, f'ormo?entlig ennå en gang så etterttykke'- dehalsebånd å bære. Vi måtte nr. 2. Deres egen maktposi-
,mnntakstilstand er inn- med SIkte på en gang a kun- lig jeg kan at den eneste lystre HIS MASTERS VOICE. sjon ,og velvære er det viktig_ 
fØrt som motvekt mot de ne ~nføre det. ideel~e demo- grunn til at denne krig ikke Vår Herre og Mester, den bri-
medlemmer av nasjonalfor- ~ratl med. hvsvange stor- kunne unngåes var den at tiske lØve er nå temmet. Den st~or slike folk var det selv-
samlingen som unnlot å gi tmgsmannsJobber. Storbritannias politi~., under danser, etter Suezvalsen, l sagt utenkelig at V I kunne 
Pflimlin tillitsvotum, d. v. s. Ellers er det påfallende a påvirkning fra Dem selv og samme cirkus som vi, med og gøre noe annet enn å være vi-
gaullister, poujardister og en- notere seg hvorledes de Gaulle Deres meningsfeller, på alle uten bas(ser). Gå De i graven sergutter for ,okkupasjons,
d.el uavhengige konservative»! etterhvert er blitt akseptert områder var urok:.l{elig innstil- general Ruge med Dere,:3 vi- makten, eller at vi hadde re-

Noe til dem:)krati, får en si! også blant de norske parla- let på å sperre veien for det ten, der ligger mange der før ne motiver. I den krets, som 
Nå viste det seg dessverre mentarikere og i den norske tyske folks naturlige utvikling Dem som tiet med sannheten dØmte oo9s, er viserguttbegre-

at ingen andre l!Clt seg skrem_ presse, som til å begynne med i overensstemmelse med dets om Norge. pet ikke helt ukjent. Det væ,-
me enn partipolitikerne selv. kalte ham både det ene og det livsinteresser, og at De, fylt Det fo-lkeelement, som re seg med tidligere ansetteI-
Da generalene i Algerie be- annet stygge og ral3te over av senilt maktbegjær og av hadde kraft til også fØr 9. ap- se i Moskva eller London. Der
gynte å bli utålmodige og et- overfallet på «demokratiet». forestillingen om en gitt bri- ril 1940, og som under kri- for også den store forbrØdrmg 
terhvert truet med å gripe En ting er det å ærskjelde en tisle lederstilling, hel~er tok gen gjmde sitt beste for å i 1945, og vår utrenskning. 
inn med makt, samtidig som fransk general fØr han har den annen verdenskrig enn å kjempe for Norges frihet og Sannheten er sterk, den seirer 
de deputerte ble foreholdt det fått makten, noe annet å pir_ akseptNe en stac\ig streben selvstenåighet, det hadde ikke til slutt. Det vil også våre bØd
personlige ansv~r, viste det ke på Frankrikes nye hersker, fra var side etter et ærlig opp- lik i sin nasjona!e last. Det ler komme til å erfare. Øksen 
seg at alle de faste forsvarere som blant også bestemmer gjør på en gnmnvoll ~I:m tok man delvis knekken på i ligger nå ved treets rot~ det er 
av det parlamentariske Ide- over NATO's skjebne. Da får slml'e kunne godtas av begge 1945. Man t.ok i alle fall fra S8. råttent at det faller for rØr
mokrati langS(omt men sikkert heller den meget demokrati- de mest fremstående nasjoner dem lysten til å kjempe for et ste hugg. 
smuldret bort, regnet' fra hØY- f.ke kjepphest Sltå på stanen i Europa og som ga fullt spil- forfØrt og uvitende folk! l' 

re flØY av. Da samtidig gene- hos forverten «Friheten» en lerom' for begges naturlige Det er forbannet til å H. Franldin Knudsen. 
raI S3/1an, som Pflimlin av stund. oppgaver og interc's,ser, 
en eller annen grunn hadde SentineI. 'd-orts. i neste nr.), LØRDAG 14. ,.JUNI '1958 FOLK OG LANL 'i 

• 
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J7~~ :...w( ;. ~~. ~:::.-.: - -~IDagenS «Hjalmar Ekdal»er 
~ wI fwepf fra fiem ~ IUU~ _ _ . N'- _ (Forts. fra s. 1). fr,emgår .atElveru~s-f~umak': ._-.LL-_As. 'h ! jrr 1 ~ ~ E:,~m kom fra L::mdon somme- tEn aldri. ble vedtatt l Elve-

OCD..."Æ _ ~ " ren 1940 fikk jeg det inntrvk rt:m - l et hvert faU ikke 

TRIST 17. MAI I MOSS 

Moss Arbeiderblad forteller 
at russen ikke oppfØrte seg 
pent 17. mai. I russetalen ble 
«~ettsoppgj øret» latterliggj ort, 
SIer bladet, og det fikk natur
lig'vis mange til å fØle seg uvel 
~ antagelig særlig blant de 
direkte skyldige. Så det ble 
altså ikke noen særlig vellyk
ket dag i Moss. Og så vi oS,am 
var enige om at det skulle v'æ
re «ro omkring rettsoppgjø
ret» ! 

ANSIKTET REDDET 
Det er pussig hvor livsviktig 

de t er å få med i personalia
opplysningene at en havnet 
litt på Grini fØr det var for 
sent. Siste eksempel er om
talen i den norske presse av 
den nye sjef for Politiskolen 
Johan Gjerde. Riktignok bl~ 
han utnevnt til politifullmek
tig under «nazist yret» 
nærmere bestemt i 1941 - og 
riktignok beholdt han denne 
stilling i flere år, men heldig
vis kom han i «tysk fangen
skap» en tid i 1944. Så rul
lebladet er altså i orden. Det 
eneste som muligens mangler 
på at han er kjempegod nord_ 
mann er vel da at han ikke 
synes å ha blitt tvunget til å 
gjøre kjempeforretninger med 
okkupanten slik som andre av 
de nasjonale spisser. 

• 
FRlliETSSENDEREN 

Mens vi er inne på JOkkupa
sj onstiden, så er nå mysteriet 
med. «Frihetssenderen» opp
klart. De' husker {nok den 
norske stemmen, som spesiali
serte seg på å fortelle om hvil
ke piker som gikk med ty
skerne - men merkelig nok 
ikke nevnte de store gutta 
som gj orde andre forretninger 
med dem. Stemmen fortalte 
også hvor farlig arbeid han 
drev· Han flakket rundt i Nor_ 
ges land med tyskerne i he
lene. Nå forteller Skiensbla
det «Varden» det alle vettuge 
folk forsto under 'okkupasjo
nen at hele «Frihetssenderen» 
var en ,smart britisk propa
gandaforanstaltning. Sende
ren lå fredelig og godt like 
utenfor London og opplysnin
gene stammet fra den briti
ske etterretningstjeneste i 
Norge, Si:Jm altså var ivrig 
opptatt med å kik.ke etter pi

i mere enn 13 år. Når skal liderte gjeldsavdrag for mai at Regjeringen ikke kunne ha pa den måten Storting.sregle
fangene i Spandau slippes måned. Norges gjeld til EPU det stenografiske referat fra ~entet forutsetter at Stor-
lØs? ved utløpet av mai måned var møtet på Elverum for hån·- tmgs-beslutninger blir til. 

* 83135.000 dollar (593821.000 den. Jeg henvendte meg da Den annen er at Nygaards-
LEON DE-GRELLE DØD kroner). straks til Stortingets refe- vold ikke lenger anerkjente 

l forbindelse med en notis * rentchef og fikk bekreftet at Stortingets eksistem og fØlge-
vi brakte i forrige nummer DEN TYSKE stenografblokken aldri VRr Hg heller ikke at Stortinget 
om Leon Degrelles besØk hos BUNDESMARINE blitt skrevet av. Dette fikk jeg lenger hadde en president,~og 
Quisling 7. mai 1945 spØr en Den 2750 tonn store ameri- gjort og sendte et eksemp'ar den forhenværende president 
av våre lesere om Degrelle kanske torpedojager «Antho- av stortingsreferatet via A:e- har vel neppe krav på å få se 
fremdeles oppholder seg i ny» er blitt utlånt til den ty- sund med kurer til Regjerin- S:ortingsreferater». 
Spania. Til det kan vi svare ske Bundesmarine 'og tjene- gen i London. Da jeg selv kl:m 
at DegTelle dØde i utlendighe- stegjør der under navnet til London i slutten av mars 
ten 22. februar 1958. Den tro

l
- «Z-l». Bundesmarinen, som 1942, nevnte jeg dette i et brev 

faste Europavenn og sjef for nettopp har drevet Øvelser til Hambro som oppholdt seg i 
Legion Wallone skulle aldri få sammen med norske og dan- Amerika, hvoretter han straks 
se igjen det fedreland han el- ske fartØyer, har nå 90 små skrev til Nygardsvold og ba 
sket så varmt. krigs- og 11 hjelpefartØyer om å få referatet tilsendt 

Da redaktØren ber om korte 
innlegg kan dette fJrelØpig 
være nok. 

Nå skal det bli interessant 
å se, hvor meget den moralske 
opprustning, som i disse dao-er 
har et jubileum, er verdt. <> med tilsammen ca. 24700 Dette nektet Nygaardsvold: 

DET NORSKE ØKONOMISKE brutto registertonn. Den tel- Han neket-også meg referpJc~ 
VANSTYRE ler 12 admiraler og rundll reg- da jeg ba om å få se det, men 

net 14 000 offiserer, underof- da svarte jeg: «Nei, vet De 

Olaf H{}~m. 

Hånd i hånd med den Øko
nomiske depresjon som brer 
seg i Norge, går også en ned
gang i prOduksjonen. Statis
tisk Sentralbyrås indeks viser 
at industriprloduksjonen var 
3,6 prosent lavere de fire fØr
ste måneder i år enn i fjor. 
l eksportindustrien er ned
gangen 10,6 pst. l forbindel
se med inflasjonen i Norge er 
det forØvrig grunn til å note
re seg at den utelukkende sy
nes a .skyldes vanstyre, idet 
prisene ute i verden i motset
ning tit Norge viser fallende 
tendens. 

* 
GJELDEN STIGER 

l forbindelse med foregåen
de I1Iotis nevner vi at Norge i 
mai måned hadde et under
skudd på 9 778.000 dollars 
overfor medlemslandene i 
den europeiske betalingsuni
on. Underskuddet gjøres opp 
ved at Norges gjeld til Uni
onen Økes med 2 445.000 dollar 
og ved at vi betaler 7333.000 
dollars ved betaling a v konso-

fiserer og mannskaper. 28 hva. Jeg må da kunne få se E' . k 
krigs- og 5 hjelpeenheter skal det jeg personlig har :sendt uropeis e 
bygges i år og 15 enheter lå- over til Dem». Da fikk jeg re-
nes eller kjØpes. Marinen skal referatet oversendt under den Socialrørelsen 
i alt bestå av 23000 til 24000 uttrykkelige forutsetning at 
mann SClm vil få til rådighet j~g ikke måtte vise referatet (Forts. fra s. 5). 
et skipsrom på 140 000 br.reg.- tIl noen. Jeg tok straks en fo-
tonn. tostatkopi av hele referatet 0!5 deretter o salmen «Herre, 

og sendte det til Hambro. SIgne du og rade». Fanene ble 
PR,ESIDENT HEUSS PA Jeg har mange ganger stu- så fØrt ut til .sakte musikk. 
BESØK I USA dert på hva som var årsaken Gamle herdede veteraner fra 

Vest-Tysklands president til at Statsministeren nektet to verdenskriger sto der grep-
dr. Thodor Heuss er kommet Stortingspresidenten å få se ne med tårer i øynene, mens 
til USA på det fØrste offisiel- referat fra et møte i Stortinget Nysvensk Ungdom sto fane
le statsbesøk som en tysk som var ledet av den samme vakt. 
statssjef noensinne har avlagt Stortingspresident .. Noe lig- ~t vedto~eStilslutt en reso_ 
i Statene. En får imidlertid nende har vel aldn hendt i lusJon, hvon det bl. a. ble gitt 
si at presidentens korte tale Norges historie. I uttrykk for at en tok avstand 
ved ankomsten var litt pussig. Det er to muligheter. for fra fortsettelsen av atomvå
Han rettet en takk til USA for I Nygardsvolds opptreden i den- penprøvene. Det ble krevet 
de~ anstrengelser med hen- ne sak: nedsatt en internasjonal kon
syn til tysk samling. Ikke For det fØrste at det troll~~mmisj on, som skal få 
rettere enn vi forstår er det av StJortingsreferatet tydelig fullmakt til å la atomvåpnene 
i fØrste rekke USA Tyskland tilintetgjøre, til å stenge de 
kan takke for at det er delt i O d fabrikker som lager atomvå-
to. JevnfØr Roosevelts (med r Q V pen og biologiske stridsroidler 
satelitten Churchills) heste- og å kontrollere de fabrikker 
handel med broder Stalin i Overlege johan Scharffenberg hVior atomkraften utnyttes til 
undertrykkelseskrigen mot fredelige formål. 
Europa. - Som Ørvik legger jeg stor Videre ble det uttalt at en 

The Atlantic Chartar 

vekt på C h u r c h i Il s hem- venter at de demokratif.;ke 
melige memorandum til kabi- land, ibefattet de som kaller 
nettet av 16. desember 1939 seg demokratiske, bestemmer 

seg for å sette strek unde'f 
med planene mot. Norge og 

(Fort,B. fra B. 1). Sverige. Navnlig Frankrike 
krigsepoken og frigir de solda
ter som har vært fengSlet i 14 
år etter å ha kjempet mot bol-

Ungarn er klare vitnesbyrd ikke med propagandalØgnen Ønsket å p r o vo ser e ty
om ærligheten i disse to ver- om de seks millioner gass- skerne til invasjon på den 
denshistoriens største krigs- drepte jØder. Hitler var med skandinaviske halVØY' 
forbryteres ordgyteri. Det alle sine feil en sinker i bru- Den franske og den engel
skjendede,sØnderrevne og sla- talitet sammenligent med de ske generalstab forsto at mi
vebundne Europa, de brente to «store» vestlige demokrater. neutlegging i norsk farvann 
byer, tilintetgjØrelsen av kul- Politikerne med trumf- og besettelse av norske kyst
turskatter som aldri kan er- kort i trøyeermet: «F' r i- byer uvegerlig ville fremkalle 

sj evismen. L. 

FOLK OG LAND 
Ekspedisjon og kaase: 
Kierschowsgt. 6, Oslo 

Telefon 37 78 98 
Boks 3214 

• stattes, de endeløse tog av het for f r y k t! __ Aldri. har et tysk angrep, men de allier_ 

LANDSRERG ENDELIG ulykkelige flyktninger, millio- vel frykten hatt et fastere te håpet å komme først inn 

kene. 
Abonnement8priser: 

Kr. 25,- pr. Ar, kr. 12,50 
pr. halvår. Sverige og 
Danmark: kr. 29,00 pr. 
A.r, kr. 14,60 pr. halvA.r . 
Utlandet for øvrig: kr. 
33,00 pr. A.r, kr. 16,50 pr. 

OPPLØST nene av mØdre, barn og old- grep om menneskehjerter.e på dette «nye krigsteater». 

. f:,am den siste av de allierte inger myrdet med fosf,orbom- {'nn i dag. An<"')'en frll' fl'em- ( l Morgenbladet 20. januar 
straffeanstalter for det seier- ber og maskingeværer, blod- tiden, angsten for våre barn 1954 s, 3). 
herrene kalte krigsforbrytere dåden i lasarettbyen Dresden ang;;ten for hv'1 Slm kan Ski~ 
er n~ endelig den beryktede ,atombombene over Hiroshim:: 
amenkanske anstalt Lands- . i dag eller i morgen, ligger 
berg ved Lech opplØst. De fi- - det hav av nØd, smerte og mer eller mindre latent i de 
re siste tyske domfelte, der- fortvilelse diss() to kynit:c're fleste tenken,:le menneske", 
iblant dr. Martin Sandberger har ansvaret for, er en evig sjel. 
ble satt på frifot uten ytter- anklage og en fiCll'brytelse som 
ligere dikkedarier. De var alle aldri kan sones. 
fire i sin tid dØmt til dØden 
aven amerikansk militærrett. 
De måtte vente på sin frihet 

Det nytter ikke lenger å 
skylde på Hitler. Det nytter 

An::;stens l1'tL'32'.:yggcr preger 
tId.en og dens menneske" O"" • <, 

vil vedb~i å gjøre det til synd~ 
floden er overo,ss. 

Godt forslag 
Dagbladet slo forleden til 

lyd for at stortingsmenn må 
ha undervisning i utenrikspo-! 
litikk. I 

- EU utmel1k.et ide. Også 
for bladets redaksjon. 

halvA.r. I nøytralt om
slag kr. 35,00 pr. a.r, kr. 

17,50 pr. halvA.r. 

Løssalg 65 øre 

Annonsepris : 
32 øre pr. millimeter 

over en spalte. 
Bruk postgironr. 16450. 
Utgiver AlL Folk og Land 

SambandstrYkke-r1et 
Oslo 
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