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MORDET PÅ FOLKE BERNADOTTE Pinsefest 
- ET RYSTE~DE lO-ÅRSMINNE 

• Namur 
Morderne ustraffet. -

Israel viI ikke rettslig 

granske udåden. Sve

riges regjering lar det 

bli med det. - Saken 

omtales ikke i den 

norske presse. 

Berlins tidligere 

forteller om 

overborgermester 

de offentlige 

massehenrettelser i Belgia i 1948 
Den tidligere overb:Jrgermester i Berlin dr. JuliiJs Lippert ble 

også dØmt som «krigsforbryter» log satt årevis i fengsler og t~t
hus i Belgia. Han har gitt ut en bok om sine opplevelser på det 
tyske Druffel-Verlag: «Laehle - und verbirg die Tranen». Bo
ken selges 'gjenn:om Folk og Lands Boktjenste. Vi gjengir neden
for et avsnitt av boka, et nydelig minnesmerl~e om me'1neskehe
tens forsvaTere : -

Namur, som ligger der h~or ne hØye jordvoller en stor 
Maas og Sambre flyter sam- femkant, hVDr tre av sidene 

kampen for sitt rike». men, er bymessig sett O'ver- faller LDddrett ca. 50 meter 
". Drdentlig vakker, Dg 'helhets- ned mDt byen. Det indre er 

Det er fDrØvrig typisk fDr bildet av byen blir preget aven gårdsplass hVDr det mun
den israelske innstiHing; en citadellet, en trykkende DPP- ner ut tO' ·befestede piOIrter, 
meddelelse fra Jerusalem her hDpning; av murer, tinner, tår- 6eskyttet av graver og flan
Dm dagen, hVDrI om~al.es, a.t ner og bastioner. Generasjo- keringsanlegg. Den ene fØrer 
det er rettet en henstlllmg tIl ner har bygget på det. Sin nå- ut i det fri mDt byen, den 
grevinne EstelIe Bernadotte værende skikkelse fikk det i annen åpner tilgangen til en 

Det er nå ti år siden grev ningen - morderne er ennå fra israelsk hold Dm å «bruke 11820 av hollenderne, SDm med høyreliggende bastion. 
Folke Bernadotte ble avlivet av -ustraffet og både FN og Sverige sin innflytelse for å hindre engelske penger utstyrte det I alminnelighet ligger ba
israelske drapSlIllenn i Jerusa- har latt seg nøye med det. Ge- Egypt i å gi ut, et frimerke SDm et uinnt~gJelig bolverk stionen TerranDva som hele 
lem, skriver «FRIA ORD». Det 
burde vel være all grunn til 
å..~~S,.~lir~~otte.,l:J.er i Nor
ge også i betraktning av hans 

neralmaj10r Age Lundstrom, til minne Dm FDlke Bernadot- mDt franskmennene. Herav citadelllo!mrådet ,eilIers i fred 
Folke Bernadottes venn Og nær- te». Fra samme hDld :skal kan en se hVDr 'hurtig tider Dg rO'. Militært er anlegget 
m.este.,:-PJeq.a7~i~X,~_o~tctt.,~~,7, '~~~~ ". .. ~r fJg'b.vofledes de militær- forle~gst uten betydning, ~g 
leden l Sveriges RadIO en halv g~re SverIges RadIO tIl I fO:- pDlitiske begivenheter fDran -, selv I 1914 klarte det seg med 

store innsats for de norske fan- times minnetale. Når man be- bmdelse med det dystre tI- drer seg. et ganSke kDrt bDmbardement 
ger i TjYskland. tenker hva mange nordmenn årsminnet å ga med på en Kjernen l dette ~eldige, av tysk feltartilleri fDr å bry

Det var fredag den 17. sep
tember 1948 at den skammeli
ge og vel planlagte udåd ble 
utført av terrorister med intim 

skylder denne edle svenske harelabb Dver selve mDrdet, og gamle befestningsverk er ba- te den bare symbolSk ant y
man, hadde det ikke vært for først og fremst dvele ved stionen Terranova. Bygget i dede motstand fra den befgi
meget om KringkaStingen med FDlke Bernadottes gjerning det 16. århundre av spanske ske befestning, ,SDm fDrØvrig 
alt sitt rundt-omkring hadd~ sDmRøde Ko~ann og '«is- ingeniØrer, danner det med si- (FortB. B. 6J. 

tilknytning til Isr,aels regjering, viet minnet om Folke Berna- raelernes ven!):». 
der man ikke var tilfreds med dotte noen minutter. Når det I MDrdet på greve FDlke Ber
den ubestikkelige måte som ikke skjer så vet man grunnen: naaotte fant sted den, 17. sep
F10lke Bernadotte skjØttet sitt Angsten for det heUiglSi;e dyr i tember 1948 på et sterkt be-
hverv som FN's forhandler mel- samtiden. ferdet sted utenfor et fDrret-
iom Israeler og arabere. ningslokale. Mange øyenviner 

Israels regjering har vegret Som øyenvitne til den kDld .. var tilstede Dg iakttDk hen-
:seg ved rettslig å granske ugjer- blodige, grusomme ugjerning delsesfDrlØpet. Idet greve Ber-

ga general Lundstrom en au- nad'Dte sammen med ti ledsa-

Den lille professor 

og Den store Pan 

• tentisk skildring, hVDrav det gere, alle ubevepned.e, i tre 
fremgikk hvor perfekt Drga- biler var pa tilbakeveien fra 
uisert mDrdet var som et ledd Em tur utenfDr Jerusalem - ble 
i staten Israels pDlitikk gåen- bilene stoppet aven jeep, SDm 
de ut på å tilsidesette FN Dg sperret veien på tvers. Jee
gjennom bDrtryddelse av dens pen var det fire uniformerte 
fredsmegler å ful1fØre det israeler bevepnet med ma
ziDnistiske rovet fra araber- 13kinpiSltoler. Attentatmenne-
verden sk,river FRIA ORD. ne hadde ventet her en times 

I LO-organet Stockh~~ms- Forts. B. 7. 
tidningen fikk den israelske 
ergrelsen over at svensk radiO' •••••••••••• 
fordristet seg til i en halv ti-
me å behandle temaet FDlke LES OM: 
Bernadotte uttrykk gjennom 
en skarp artiKkel av licentia- «Landssvik» og militær-
ten Karin Schultz, hvori det • 'd 
blant annet heter: «Det hade tjeneste, Sl e 3 
mer an val rackt med en kDrt Så går vi til Maxim, 
erinran Dm fakta. Dådet 
skjedde ju under krigiska for- side 5 

Les om Knut Hamsun I hållanden. Hur Dtaligt många • 
andra gick· inte under kriget Frankhn Knudsen: Rette og professor Langfeldt 
annu hård are oden Ull m~tes. edkommende side 4 

på side 4 IOch vilka lictanden har mte V , 
__ --------_ enskilda israelier fått utstå i •••••••••••• 
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N asJpnalsosiaHsmen 
kommer igjell 

. I nr. 39 av Folk og Land stå.!" 
en artikkel med ovenstående 
tite!. Den bØr ike stå uimot
sagt. Hvis vi leser McCarthy's 
bok «Den forspilte· seir», ser 
vi at en av hovedårsakene til 

~:.-L"'- 4- Y 
ro _.\ __ 

For Folk og Land av .Kåre Bjørgen: 

Etter den tredje verdenskrig, sier tyskerne 

En av Folks og Lands lesere har nylig vært i Tyskland på en 
ferietur og har sendt oss følgende lille beretning om aktuelle 

. stemninger: 

at Kina idag har en kommu
nistisk verdensanskuelse er at 
Roosevelt overlot det rike og 
industrielt mektige Mansjuria 
til kommunistene. Roosevelt 
står som den enkeltperson i 
verden utenfor Russland selv 
som har ydet kommunistene 
størst støtte. Kampen i For
mosastredet gjelder ikke en I 
territorial utvidelse av det 
kommunistiske rike. 

No tonar farvel alle songsvante-klagande sylvhorn i sør, 
no susar i natti mot solland den dragande g.rågåsbør, 
og lengtanqe vill av den lok(karljod 

Jeg har nylig vært en tur 
i Tyskland, og var så langt 
syd' som til MUnchen. Der be
!SØkte jeg blant annet ogjSå 
den berømte «Hofbriiuhaus
keller» hvor Hitler engang 
holdt en av sine store taler. 
Jeg ble sittende ved et bord 
sammen med 5 tyskere, hvor
a v den ene var tidligere kap
tein og flyktning fra østsanen. 
Der satt vi log nØd våre store 
seidler med dunkles Bier, og 
samtalen kom snart inn på 
politikk. Jeg fortalte dem at 
j eg var nonsk, og hadde til
hØrt det norske parti Nasjonal 
Samling, for hvilken store for
brytelse jeg var blitt strengt 
straffet, og plyndret for alt 
jeg hadde. Dette var «det frie 
Norge». 

Joda, - det viste seg at de 
alle hadde vært medlemmer 
av NSDAP og likeledes var 
blitt straffet for sine politiske 
meninger av Europas demo
krater. De var imidlertid nå 
blitt «denazifiseret» og det be_ 
sto 1 at de alle måtte betale 
·en bot til de allierte, den ene 
500 mark, den annen 800 
mark, den tredje 1000 mar~ 
o.s.v. Alle lo rått over hum
bugen! 

Jeg spurte dem om de trod
de at Nasjonalsosialismen at
ter kom som regjeringsform 
i Tyskland, og de svarte: Ja, 
bestimmt, men fØrst måtte vi 
ha den tredj e verdenskrig 
gjort unna. Først måtte demo
kratiet få vise sin evnelØshet 
i å skaffe verden fred og lyk
ke. 

I dag er hele verden «de
mokratisk» og Russland sogar 
follkedemokratlsk, men aldri 
har verden opplevet en mere 
vanvittig opprustning og mi
litarisme, ufornuft og idiotis
me. Nå forsøker demokr!.tene 
ikke bare å Ødelegge hveran
dres land, men hele menne
skeheten trues med under
gang og ødeleggelse. Vestmak
tene sØker nå med lys i()g lykt 
etter en krigsårsak for å la 
det bære lØS, «Aber sie mUs
sen sich selbst nicht blami
eren», men stelle det så at 
skylden for krigen faller på 
Russland. 

Men hvem tror dere da til
sist kommer til å vinne kri
gen? spure jeg, og de var alle 
enige om at det neppe var tvil 
Dm at Russland til slutt ville 
få de siste ord å si. Værst ville 
det komme til å gå ut over 
England, som så å si ville bli 
Ødelagt som bind og na.sj on. 
Hvis det ikke hadde vært for 
England, ville det ikke ha 
vært noen kommunisme i øst
asien. Det var Englands sla-
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ve-kOloni-politikk som hadde 
skapt kommunismen der. 
Russerne forberedte seg på al
le måter. Således hadde de 
sØkt å skaffe seg nØyaktige 
opplysninger om navn og 
adresse på alle de sabotører, 
som var blitt holdt i de tyske 
konsentrasjonsleirer. Disse 
ville da så snart russerne fikk 
tak i dem bli likvidert straks, 
for noen sabotører ville rus
serne ikke ha! De som imid
lertid tidligere hadde kjempet 
mot dem åpent og ærlig, var 
ikke sål farltge. I Russland var 
det faktisk en stille sympati 
flor Nasjonalsosialismen, og 
fØrst etter denne tredje ver
denskrig ville Tyskland at
ter bli forenet til et rike og 
Nasjonalsosialismen atter 
komme til sin rett. Ja, slik sa 
mine tyske hjemmelsmenn 
det. 

Labus. 

Den gjelder en videre ut
bredelse av den kommunisti
ske livsanskuelse. Hvis kom
munistene tar Quemoy og 
Formosa, så vil Vesten tape 
ansikt i østen, og det vil ikke 
vare mange år fØr hele India 
også er kommunistisk. 

Den mentalitet som artik
len rØper er den samme men
talitet som er alminnelig her 
i Norge. Det er å g'å tilbake, 
skritt for skritt å vike unnav 
for kommunistene inntil man 
star-mea ryggen mot veggen 
og ikke har annet å gjøre enn 
å strekke armene i været. 

~""'''''' At øyene Quemoy og Mat-
su alltid har tilhørt Kina er 
uriktig. Både Formosa og dis
se øyene har i lange perioder 

kvar flytfugl ventar på samlingsbod. 

Enn kviSkrar vel rØsslyngen haustbrun og visnande 
solsongen sin, 

og enno trør raudskjori danSren 
vind, 

men heiloa va~r i vidjukratt 
og ilyer i lengt og septembematt. 

for .isnande nordan-

Då Ijodar mot daggry det lengselsforsonande. samIan
de hjal, 

med jUblande svar som i atterklang tonande berg og 
dal, 

då lemnar dei lægret i storr og strrer 
då lyfter til '~angreis ein flytfugl-hær. 

Dei lettar frå vidde og fjellvatn-strendene tog etter 
tog, 

det brakar som skogbrand når alle villendene tek på 
flog, 

det stig som ein storm over sjø og fjell 
av skrikande fuglar og vengjesmell. 

So lemnar dei siste fordrØymde små ternune høg-der 
og haust, 

og kverv attom solgylnre skyer i fjernunene langt mot 
aust, 

og brått er det stille og demringskyrr 
ligg høglandet att med sin fred som fyrr. Kriminalnyft 

væTt uavfiengigeQgSi;yrt seg =--------------------------, 
De av våre lesere som også selv. Omkring 1683 var det en 

e~:medl~mp:ler aV.Fgrqun<;let :nøvdingsom hetKoXinga S(i)I.I1 

for SosIal OppreIsning Har hadde herredømme -opå disse Løgnen 
formodentlig krav på en liten . ... I 

kriminalreportasje ,i fiOlrbib-1 øyene og også en tId. på For- F10rfatterne av norsk histo-
mosa. Senere kom dlSSe om - . f k l h fØdt le-delse med Morgenpostens . '. ne or s o en, ar en . 

b k Id . t råder under mansJurerne. 100 der som heter dr rektor John ondartede es y mnger mo .' . . 
båd . o år etter, l 1786 gjorde folket Mi d g a ard. Blant de euro-

en rekke personer elg på Formosa opprør. Bare ved. . . . 
utenfor Forbundets ledelse. k i blod . pelske hIstorIeskrIvere er han 
La oss da slå fast a~ når Mor- å dru ne, ~pprøret å k grkekl- nå ensom om den tese som, nå 

• o t ø de manSJurerne ne e. 13 o b k t· . 11 
genposten - kanskeJ for a r - det 1830-32 var det igjen l ar er an e mn l a.e 
~te seg se~v - forteller at det op;rør både på Formosa og deres hoder som vil ha god ek
Ikke forelIgger r:oen ~nmel- ø:y~ne. Folkene p~ Formosa samen. 
deIse mot bladet l forbmdelse . ø n h aldri væirt sær- Norge ble den 1. april 1940 

d k ·· o d t l'k og ye e ar 
me s nverIene, sa er eIe Hg kineservennlig. uprovosert og folkerettsstridig 
uriktig som alt det andre bla- I 1895 ble Formosa avstatt overfalt av Hitler-Tyskland 
det har prestert i denne sak. til Japan. 

Fire av de injurierte har Kommunistene i Kina har 
anmeldt bladet til politiet al- altså hverken moralsk eller at så ikke blir gjort». 
lerede for ukeil' siden med klrav historisk rett til, det væil'e seg Ja vi får stole på det nlOT
om tiltale og straff for skri- Formosa eller småøyene i ske næringsvett i sin almin-
bent og utgiver. Hvis politiet Formosastredet. nelighet, og forretningssansen 
har gj ort sin plikt - og det må til herrene Grieg og Groth i 
en vel kurme gå ut fra - så O~ K. S. særdeleshet. Vårt næringsvett 
må bladet være kjent med ...,.. er vårt nødanker når den no1'-

• 
I skolen 

erobringsøyemed. 

På «overfallets» tid mente 
de norsk:e politikere med prJ'

fessor dr. utenriksminister 
Halvdan K oh t i spissen noe 
helt annet, som det ikke minst 
takket være Midgaardene har 
lykkedes å holde «lØynt» for 
det norske folk siden. Sann
heten ville ha Ødelagt hele det 
skjønne billede. 
Utenriklsmin~steren sa i 

Stortinget 8. april 1940 uten å 
møte motsigelse: 

«Når vestmaktene seier at 
dei bryt folkeretten for di dei 
vil vinne siger for denne sa
me folIæretten, så er det lett 
å sjå kva Slags moral deCer 
som her blir· nytta. 

Vestmaktene fører krigen dette gjennom foretatt etter- ske humanisme og den norske 
forskning, og skriVer i så faU Den fortapte. kulturbevissthet svikter. inn på norsk 'område, for di 
mot bedre vitende. Bladet k1m Men Langslet har e~ håp _ dei dermed lettere skal vinne 
heller ikke være ukjent med han håper på at ungdommen krigen. Det er den greie sa-
at Anders Hafskjold for sin generasjon vil makte å se Hamsun i hans manhengen med dette tilta-
Sminotddeleth. ar uttatt forliksklage storhet som dikter. Vi, den ge- ket». 

(Halvdan Koht: For fred og 
Dette er hva V l· kJ'enne-r tI'I, Lars Roar Langslet skriver nerasjion som fikk vårt syn f 'd k' t'd 1939 40 . rI om i rIgs l -, SI-

men for alt vi vet kan det jo i Morgenbladet lom «Foran et formet av kJrigstidens .. ånds- de 271-18). 
være flere av de æ'rek.'renken- dikterjubileum». Def er Knut vertlen, vi'makter det ikke. En 

A. L. de som har tatt lignende Ham,sun det gjelder, den ,L sannere og dypere dom over 
skritt. august neste år er det hundre dagens kulturbærere og over 

TAKK! 
år siden vår store dikter ble vår stilling som kulturfolk har de, vil forstå hvor vi kramp
fØdt. Langslet skriver bl. a.: jeg ikke sett skrevet. Trass i ak:tig ikke viPe forstå, vil væ
«Hvordan vil jubileet bli mar- fem - ti - tyve års kamp re åpne og varme hvor vi var' 

Stønad kr. 100.- fra HØY- lært her hjemme? Krigen er for det sanne, det rette, det lukkede og iskalde. Kort - at 
bråten har vi mottatt med kommet såvidt på avstand at opphØyede, er vi blitt. den tap- vår ungdom vil gå rettferdig

'rakk. det ville være absurd å tie det te, den fortapte generasjon. hetens, sannhetensotg kjær
Forbundet. ihjel, og kjenner man norske Det eneste vi har tilbake er lighet:"ns vei der hvor vi gikk 

forleggeres forretningssans håpet om at vllre etterkom-I i fortapelsen. 
LØR.OA.G 11. OKTOBER 1958 rett, vil de sikkert sørge for mere vil se hvor vi var blin-A. D. 
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--FØLl{ OG LAND-w---- ----., ' 
" UAVHENCIG UKEAVIS .~ 

Redaktører: 

ODD MELSOM, ansvarli-g 

ALEXANDER LANGE 

«Landssvil~» og militærtjeneste 

En må formodentlig ha lov til å gå ut fra at den oppfat
ning A;rbeidterbladet gir uttrykk for så noenlunne dekker re
gjeringens og det styrende partiS. Det kan da være av in
teresse å slå fast at bladet i et redaksjonelt innlegg bekla
ger seg over at kOllega Frihetel1s skriverier kan fØre til at 
«Sovjetpropagandaen har fått et nytt «bevis» på at Norge 
bruke.l' landssvikere i sitt forsvar». 

Fra iRjuri~frøn~.e.n 
, En får, si at «Sværtas) mang

foldige kriminalmedarbeider Ni<\ 
Carter Gulbrandsen sliter for fØda 

Deutsche Handelskammer 
. tri Norwegen ,,' 

Med lemsfortegnelse 

og for lønnspålegget! Kom ikke (Trykt på Aas og Wahls boktrykkeri, Os:o november 1943). 
og si at den karen ikke tok fgjen 
avbrekket i de kriminelle avs1ør- Forts. fra F10lk og Land 27, 29" und Walzwerk, Nydalen 6, Oslo. 
inger 10m Forbundets ledelse som 30 - 1958. Christiania Staal- og Jernvarefa-

lønnsforhandlingene dessverre Cappelen, S. D. Ulefos Jæmværk, brik A/S, Moss. 
gjorde nødvendig. Og når det Eisengiesserei u. Sågewerk, Ule- Christianssands MØlle A/S, Kri-
regner (med injurier) på F'orbun- stiansand S. tass. 
det, så drypper det også på A/L De Norske Melkefabrikker A/S, 

Carlings Magasin, herrekonfekti-
Folk og Land. Der sliter vi med Kirkegaten 15, Oslo. on, storgaten 18, Oslo. 
å underslå noen kroner til an- EngelschiOn AlS Leiv, Parfii-

Christiania Bank og Kreditkasse, 
no.nser om avisen vår i dagspres- Torvet 7, Oslo. merieveitreungen, 24, Oslo. 
sen, og så k10mmer sannelig Mr. Christiania Glasmagasin A/S, Heyerdahl, S. C., Holz- und Gum
NI'C og forærer oss en kiv art side . AtT d k' ld t Glas, Porzellån, Lederwaren, Par- ml- gen uren, or ens HY sg. 
med gjengivelse i nesten legems- 6 B O l (F t tt ) f'limerien, etc., Torvet lO, Oslo. ,s o. or se es . 
stØrrelse aven hel side r Folk og Christiania Kull & Vedbolag, AfS -
Land! Dessverre er bladet ikke så Brennmaterialien BygdØ Alle l, 
flink som ,oss til å lage gode bil-Uakgrunnen for denne uttalelse, som står i så skrikende Osllo. 

motsetning til den ube~tridelige k,ie;"nsgjerning at H.eime- der, så resultatet var temmelig Christiania Portland Cementfa
vernet i stadig større utstrekning innkaller slike «landssvi- mislykket, selv om 'det 'var an- brik A/S, Fr. Nansenspl. 6, Oslo: 
kere» til tjeneste, var en artikkel i Friheten, hvori det kri- vendt megen retursjel1ingskunst Christiania Seildugsfabrik, Tau-

Påkrevet med et 
annet adjektiv 

tiseres at Wilhelm Due var blitt utnevnt til sjef for lalld- for å gi QuiSling det rette forbry- werk, Fischnetze, Siicke, Fos&vn. En innsender i Newsweek, 
terske utseende. Men slikt kom- Anette Mor gan, protesterer forsvaret i Finnmark. Bladet antydet at oberst Wilhelm Due 1 24, Oslo. 

var satt på denne post i grenseområdet mot Sovjet-Samvel- mer med Øvelsen. Bare spØr al e Christiania Spigerverk, Stahl- i et brev til reda.ksjonen mot 
det fordi han var nazist og oppfordret til tjeneste på øst- kollegene rundt i de andre avisene å kalle keiser Napoleon en 
fronten. som i årrekker har sørget for å I l SA «tykkfallen avgud» (pudgy 

gjengi både Hitler, Mussolini og nnsam ing i U til idol). Hvis bladets skribent 
Vel. Sett fra Frihetens synspunkt kan det være forklar- en rekke andre statsmenn på en minnesmerke over ville lese historien mere om-

lig at det oppfatter Due som «nazist», siden han beviselig slik måte at de kan virke til- sorgsfullt og uten fordom, vil-
var med i det «nazistiske» polititet og pleiet iherdIg strekkelig avskrekkende på sarte loe Mc. Carthy le man oppdage at det var 
og vennskapelig omgang med de «forbrytere» som bekjempet sjeler. Eller spØr for den saks Under overskriften «Til alle England som tvang Napoleon 
bolsj·evismen også den gang den var farligst ~or oss: dal Lon- skyld Em av de andre nidkjære frihetselskende amerika!'lere!» ut t en krig ved brudd på inn
donregJ'eringen lekte «all,iert» med den rus~iske bjØ.rn. demokrater: Charlie Chaplin. sendte den kjente amerilmn- gåtte avtaler. 

Imidrtertid er det altså slik( som Arb.bladet slår fast, at han Ellers må det vel kunne slåes ske general og patriot George Vis litt respekt for de en-
tilhØrte den stolte garde av norsk,e offiser'er som iherdig og fast at fresen er gått ut. av vår E. Stratemeyer ut en appell kelte lands store menn og 
farefritt i bra og velavIØnnede stillinger travet .ved siden av injurierende venn. Han beveger om å gi penger til reisningen helter. Jeg har enda tilgode 
Nasjonal Samling under hele okkupasjonen, for i nederla- seg nå for det meste på et av et monument til minne om å hØre Benjamin Franklin ef
gets time å avslØre steg som «spioner» og «motstandskjempe- politisk plan, som vi saktens kan Mc. Oarthy. ler TheodOr Roosevelt bli om
re». Det var jo endel av dem, og de hadde naturligvis den diskiutere i fred og fordragelig- Det heter i dette opprop talt som «tykkfalne avguder» 
fordel å kunne komme med på ~den. riktige siden» hvorle- het. selvOl:n han ,av .en eller an- blant annet: i den franskle pressen. 
deS det tfå gikk. Eller som Arbeiderbladet for, mulerer det: ", '. 2 . 1957 bl * . , '. hen;me.rk~r~, sY~f:'~ ,tDl , .. mal, e en sorgens 
«Han to~ sin stillil1g i det nazistiske politidepartement t'or'åatdet finnes en slags særlov som dag for enhver ,frihetse1&){en.. ,Ja historien gjentar seg, 
arbeide bak fiendens rygg, på samme måte som andre i det forbyr tidligere NS-fiolk å ha po- de amerikarier, på denne dag Etter fØrste verdenskrig var 
okkuperte Norge». litiske meninger. Men hvor blir mistet U. S. A. en av sine stf-'r- det Tysklands keiser, W i 1-

Som bevis på det «nasjonal~ sinnelag» som ble demol1- det så av de avslØringer som ble ste sØnner, senator Joe Mc he 1m Il som ble gjenstand 
strert på denne noe besynderlige måte, anfører Arbeiderbla~ bebudet i åpningsartiklen 10m un- Carthy. Mere enn noen annen for seierherrene/> sjikane og 
det at seh «aktor innstilte på blank frifinneisle». Dertil kun- derslag, dokumentfalsk, korrup- bidro han til å apne det ,1me- redusert til en stormannsgal 
ne onnsinnede personer f. eks. i Friheten anføre at også sjo,n og vi vet ikke hva? Det be- rikanske Ifolks øyne for den krigshisser. 
denne aktor, som nå er politimester etsteds i Norge, hadde gynner å bli kjedelig i lengden k'ommunistiske trussel. Han Etter den annen verdens
sine 8Yin på skogen og formodentlig da også selv hadde vært med de skumle valutatransaksjo- ble drept av amerikanske re- krig, som l. sept. 1939 ble er
en lignende «spion» i «det godeS'» tjeneste. ner og skattegrruving i de gamle presentanter fbr Anti-Krists klært av England og Frankri-

La det være som det vil med dette. Etter vår oppfa,tlling uskyldige purringsskriv på kon- bevegelse. Men hans store fe- ke for «å hjelpe Polen», er det 
gjorde ikkie oberst Due noe klanderverdig ved å samarbeide tingentirinbetaling. dreiandskjærlighet og '8.meri- Adolf Hit ler og Bentto 
med okkupasjonsmakten. Men annerledes stiller det seg na- Er de flittige leverandører blant kanske sinnelag vil leve for Mus s ol i n i som blir redu-
turligvlis hvis han har opptrådt i den ikke særlig ansette svikerne av rykter og vrøvl alle- alltid. sert til vanvittige krigsfor-
jobb som spion .. Til alle tider har spionene vært foraktet. rede sloppet opp for ammunisjon? * brytere. 
De gjorde vanligvis sin skitne jobb, og forsvant så i stillhet. Eller skulle de mot formodning Innsamlingen er satt i gang Hittil har det som regel 

Og ut fra dettle syn er vi langt på vei enig med Friheten. skamme seg? i Washington av Fulton L e- vært seierherrene som har 
Vi skulle trO' at Sovjet-Samveldet langt viHre foretrekke å ha Ellers synes vi at bladet selv W i s jr. som henstil1et til skrevet historien og hva an
en anstendig og ærlig motstander og «nazist» ve,d grensen lettvint måtte ha kunnet Qverbe- hver enkelt av de 10 millioner går' den 2. verdenskrig med 
i nQrd enn en tidligere spion, som til og med opptrådte så vise seg om at det farer med amerikanere som undertegnet en rekord i historieforfalsK
overbevisende og utspekulert ii faget at han uten noensom- slarv. For eksempel ved selv å protesten mot fordØmmelsen ning som overgår alt hva hi
helst grunn persO'nlig deltok i den blokerte idrett, forøvrig melde seg inn i Forbundet som av McCarthy, - å gi minimllm storien ellers kan berette om. 
med meget gode resultater. medlem. ,såvidt' vi husker er ~or- en dollar hver. Aven eller annen grunn 

Nå trO'r' vi oppriktig ta,J~ ikke at folk av typen. oberst Wil- genposten den eneste norske avis ""''''''''''''''''~''''''''''''''' regner ogSå de gode nord
beim Due er farlige for Il,oen som helst, det være seg bol- som direkte er dømt for landssvik ' . . menn seg som tilhØrende sei
sjevikene i nord eller spionasljeforherligerne i sør. FO'lk som og gjelder det samarbeid med t~f: :;e: ~l~ Carter: som. gjorde erherrene i siste krig, og pre
har vært villig til å spille den rolle han etter sigende har d f' d o f Sl es e l en retrung gjennom sterer en historieforfalskning 

en grumme len e sa er det olk medlemskap i Deutsooe Handels- o • • 

gjort pleier ik(ke å være det. i bladeug «centralledeise» fo å. som slar alle tIdlIgere rekor-
Men vi vil gjerne ha slått fast at for folk med rensllige ' r ,kammer In Norwegen. Men det/ der, hva Norge angår. 

fØlelser, er den status Arbeiderbladet gir den nye sjef for .. ... w .w·f"_ .... _ ... var kanskje bare for å spionere f X. 
eller fordi en talte med dobbelt ' landforsvaret i Hnnma,rk langt mene betenkelig enn den b d t f S . l O .. Ov tts k un e or OSla pprelsnlng bunn? Under enhver omstendig- erre sa fØrer 

Friheten gir ham. Og vi tror at også sovjetrusserene vil føle anfØrer at han ikke har noe net tror vi det holder til 
det slik. Så alt ialt var det neppe noen vellykket utnevnelse. imot å anvende tidligere medlemsskap. 
Det har Friheten .rett i. frontkJ' empere l' befalsstl'llm' _ 

Men i forbindelse med Arbeiderbladets kommentarer til ger i Heimevernet? 
Kriminalmedarbeideren 
i Folk og Land. 

denne sak, er det et annet spørsmål som har større inter- Vi ber om å få kortene på ~---------_--.-oo; 
es~ og som det kan være grunn til å bringe på det rene. bordet. Er våre folk innkalt 
Er det Arbeiderbladet som har rett i at myndighetene ikke tlI tjeneste i Heimeverne~ ved 
Ønsker å «bruke landssvik.ere» i Norges forsvar, eller er det en t;en lapsus, så må det na
Helimevernet som har rett når det daglig innkaller sIi~e turligvisstraks rådes bot på 
folk til tjeneste? Og har generalinspektØren 'fO~ Heimever- eIret ved å løse dem fra tjene'" 

Averter i 

FOLK OG LAND! 

l'; DIet begått en kUanderverdig fadese når han i brev til For- stef0f'lloldet igjen. ' 
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Siegfried: 

KNUT HAMSUN Ol: professor Lau;:feldt 
En nødvendig kommentar til psykiaterens artikkel «Samtiden» . 

l 

«sj elsevnevekt. Det ville na-

i:illl~~l (l~iliol~~~:ll turligvis være for meget for-I langt at denne djerve psyki-

Det er en temmelig ned
slående, men typisk norsk 
foreteelse å se en rekke 
mere og mindre ubetydeli
ge personer oppkaste seg 
til dommer over en åndshøv
ding som Knut Hamsun. Den 
mann som mere enn kanskje 
noen annen har skapt Norge 
et navn ute i den store ver
den var «landss.vikier» og «na
zist» og det gir naturligvis 
alleslags åndelige averger rett 
og anledning til å fallby sine 
små meninger. 

Det er ikke forbausende å 
finne professor l..a.ng1feldt i 
spissen for dette onde kob
bel. Knut Hamsun rakk fØr 
sin dØd å reise nidstangen 
mot denne mann og det han 
representerer, og har forså
vidt medvirket til at hans 
na vn . bevares sammen med 
en Herostrats. Men professor 
Langfeldt representerer noe 
verre enn det Hamsun har 
skildret ham som. Han har 
forrådt noe annet og mere 
enn det sem er Hamsuns 
«forbrytelse»: et råttent de
mok;ratisk system. Han har 
forrådt menneskenes tro og 
drØm. Han har forrådt deres 
higen ut over materien. Han 
har forrådt Gud. 

Selvfølgelig er det i historisk 
perspektiv temmelig likegyl
dig hva en Brynhildsen, en 
Storstein eller en professor 
Langfeldt mener om Knut 
Hamsun. De er alle folk hvis 
navn og minne skal forgå i 
glemsel, mens Hamsuns vil Og denne mann er det, som 
leve videre i hjerter og sinn ikke bare har erstattet det 
så lenge menneskene bevarer evige med sin lille latterlige 
evnen til å håpe å tro, til å vitenskap for dagen, men som 
drØmme og til å rives R~.ed av Gl og med har usurpert Guds 
geniets flukt mot stjernene. rett til å dømme levende og 

Men det er ilde for var egen døde. 
tid at en flokle filistre pikal La gå med at denne nor
få 1101'1 til å skjende - ikke ske professor ikke vek tilba
Knut Hamsuns minne, for det ke for - samm0n med sin di
makter de ikke, men den na-, sippel dr. med. ø. Ødegaard å 
levende generasjons. måle geniet på sin komiske 
--_._----------------------
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ater skulle sette sitt lille vi
tenskapeli.ge lys under en 
skjeppe selv der hvor han bur
<fe fØle noe av evighetens vin
geslag rundt seg. 

Det gikk kanskje an å til
gi denne taktløse selv over
vurdering hvis han fremtidig 
holdt seg beskjedent i bak
grunnen og an5Tet :\1:en gjør 
professor Langfeldt det? In
genlunde! 

Istedenfor å tie. bom stille 
og håpe på at landets ånds
mennesker skulle glemme 
hans aktive medvirken i den 
ondskap og sadisme som et
terkrigsoppgjøret represente
rer - et medansvar som han 
naturligvis må bære på sam
me måte som han krever at 
Hamsun skal ha medansvar 
for påståtte tyske krigsforbry
telser - så trer den utrettelige 
genibekjemper i disse dage 
påny frem i dagslyset med en 
stor artikkel i «Samtiden ~ om 
«Hvorfor kom Knut Hamsun i 
aarlig selskap». 

Det kunne naturligvis være 
fristende å si at det ikke var 
mulig tor noen aVlOIss forfulg
te OIg domfeldte å unndra' oss 
det dårlige selskap som dØm
te oss, testet oss og mental
undersØke oss. Men sa.ken har 
naturligvis langt alvorligere 
konsekvenser enn at en kan 
nøye seg med slike lettkjøp
te argumenter. 

Selve artikkelen er ikk.e an
net enn et forsØk på fOTsva
re professorens egen retts
psykiatriske erklæring om 
Hamsuns «varige svekkede 
sj elsevner» på et tidspunkt 
som endog lå forut for den 
siste bok «På gjengrodde sti
er». Den konkluderer da også 
med at den eneste mulighet 
for det norske folk til å slut
te opp om Knut Hamsuns 
100-årsjubileum til neste år, 
er å akseptere denne kjen
nelse om at Hamsun ikke vis
ste hva han gjorde under ok
kupasjonen. At den mann 
som mange år fØr okkupasjo
nen skrev offentlig at han 
ville gi Quisling alle stemme
ne om han hadde tusen, på 
grunn aven hjerneblØdning i 
1942 plutseUg ble forvandlet 
til landsforreder og volds
mann! 

Vel. Vi forstår at herrene 
har det pinlig. Det er natur
ligvis ikke om å gjøre for den 
dØde Knut Hamsun' å bli fei
ret av det folk som ikke for
sto hans (profetiske :syn på 
tIden og fremtiden, og som 
nå holder på å gå under sam
men med resten a v Europa 
fordi det ikke lyttet til hans 

(Forts. s· 6). 

H. Frankl in Kn udsen: 

Ref te vedkommende 
Forbundets henvendelse til Marxes lære så genial. At 1'e

H. M. Kongen hviler nå i Jus- stene av denne forsvarsmakt 
tisdepartementet. Dets favn ikke ble mobilisert sørget 
el' stor, og der hviler i evig London-klikken for. Man 
søvn tusener av henvendelser fryktet for å komme i krig 
fra justisoffere.Kabinettsselc- med England. Det forklarer 
retær Bommen meddeler ess, at der ingen Riksrett ble t 

at H. M. Kongen har pa lagt 1945, for i så fall måtte hele 
ham å oversende vår henven- gjengen settes under tiltale. 
deise til Justisdepartementet 

Granskingskommisj onen for 
som er rette vedkommende. over det meste med en hare-
Slik burde det selvsagt være, labb. Slike ting som at stor
men vi vet at dette ikke er 
tilfelle hvor det gjelder "!ire 
saker. Vi ville ikke bebyrdet 

tingsflertallet avsatte Konge 
og regj ering under Riksråds
handlingene var j o drØye sa
ker. Sett under «landssviks

H. M. Kongen med vår !clage lovdilla» var dette hØyforre-
hvis hans oppfatning av Jus- deri av fØrste klasse. Men der 
tisdepartementet var ri.kti 5 . var andre hensyn å ta. Bedre 
Til ham er det blitt skikk og var det å styrte ,oss i revnen, 
bruk bare å henvende seg hvis enn at revnen skulle blitt et 

Ginnungagap hvor såvel 
noen skal ekstra takkes, fese 
tes for, begraves eller avdu
kes. Det var bare i landflyk-

Kongehus som parlamentaris
me ville bli oppslukt. Det sØr
get de folk for som godkjente 

tig'het, at man fant Kongen det britiske supremati i nor
anvendelig også til trøst og 
hj elp i nØden, mens man 
hj emme fikk hj elpe seg 
med Klongebwmster og, un
derlige tegn og gjerninger. 
Det var dengang i «de gode 
nordmenns tid». Den ble et
terfulgt aven periode hvor 
«Godviljens menn» fikk herje 

ske saker. De f.h.v. med Mosk
va i hjertet måtte bare tie. 
Et fellesprogram var tingen, 
samt et oppgjør med dem som 
hadde Norge i sine hjerter. 
Slik er det. Hverken gamle el
ler nye lØgne kan mere dek
ke ·over denne hårde virkelig
het. Denne form for norsk
het fikk navnet_ «nasjonal 
holdning». Det er grotesk ko
misk, at det må ha skaffet 
Foreign Office i London og 
Kreml en billig latter. 

England påfØrte ess krigen kens primas avsa «Folkedom-
for å få Tyskland til å spre 

men over NS» og herrene Erik sine krefter. Løftene om bri-

med landsmenn, mens lovpris
ningen a v Kongen siklet 
manna over alt folket. Kir-

S!Jtlem, Paal Berg & Co. ekse- tisk hj elp til Norge ble ikke 
kVerte dommen. Nå er alle oppfylt. LØftene var ik.ke· av
disse lysende patriotiske navn gitt i god tro, man hadde ikke 
overordentlig døde. Bare en- tenkt å hjelpe mer enn nOik 

til å få flest mulig tyske st yrdel mangler ennå begravelse, 
og vI rettssvekne skal i mel
lomtiden hjelpe til med å av-
duke deres minne. 

ker iland i Norge. Mange nor-
ske offiserer ga opp kampen 
i 1940 da de forsto Englands 
svik. Kapitulasjonens betin-
gelser ble deretter. Deriler tier Når vi nå har henvendt oss 
man også om disse. Britisk og 

til H. M. Kongen, er det for- nOI1sk_ krigshistorie gir opp-
di vi ble ofret for å dekke lysninger om de svekne lØfter 
over visse skjulte feil og og den teknikk, som i denne 
mangler ved frigjØringsverket forbindelse ble benyttet. De 
i 1905. En brist i Norges selv- britiske styrker stakk ganske 

• enkelt av uten varsel. Ja der stendighet dengang, som åp-
ble gitt falske opplysninger til 

net seg som en revne i 1940. de norske avdelinger for å 
I denne revne ble Nasjonal dek.ke over tilbaketrekningen, 
Samling styrtet i 1945 for å'i det håp at m)'rsk blod skulle 
fylle den opp. Det ble gjort i flyte til ingen nytte. Det er 
det håp at folkets oppmerk- muligens ett av de mest råtne 

, svik i krigens historie. Sjefen 
somhet derved skulle bortle- for den norske arme general 
des. De to fraksjoner som R,uge vet muligens enda mer, 
hadde styrt Nc'rge siden 1905, men han velger å gå i sin grav 
den ene med sitt hjerte i med sin viten. Vi vet imidler
London, den annen i Moskva tid nok til å kunne fastslå, at 

da den norske regjering formåtte øyeblikkelig finne frem 
lot Norge, så var den ikke uvi-

til en modus vivendi. Norges tende om det bedrag den had-
forsvar, som skulle verge lan
dets nØytralitet, var lenge før 
1940 gått i opplØsning. ])e1-

var de menns verk s:>m fant 

de vært et offer for. Alt dette 
er ingen hemmelighet lenger, 
selv om man fremdeles velger 

(Forts s. 7 
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Mannen som ga Maginoflin 
På et av de tyske krigs forlag utkom det i 1941 en 

uhyre interessant bok av Herbert Kranz: (l:Hinter den 
Kulissen der Kabinettte und Genera!'.lstiibe. Eine franzo
sische Zeit- und Sittengeschichte 1933-1940». Det var 
en usedvanlig underholdende og fengSlende bok som 
kaster et, avslØrende streiflyS' inn også over det dagens 
Frankrik\e hvor partipolitikken synes å ha spilt ende
lig fallitt. De forhold som omtales 'i denne bok forklarer 
litt av bakgrunnen for denne utvikling. Vi skal i num
merne fremover gi noen smakbite,r fra boken og tror 
sikka-t at våre lesere vil ha glede av disse r.aspektløse 
skildringer av det som foregikk bak de store navns fa
sade. Serien åpn,es med en beretning om mannen som 
ga l\1aginotlinjen sitt navn Andre Maginot. 

• Jen 

lynsjet ble utvist Maxim traff herrene hine kostba- Dm nDen slO' med 
av landet. Det var re Dg lettlivede damer, om hvilke en stokk pa bor
jo ikke a,kkurat snart hele verden. nynnet med, der og stoler, de 
noen strålende be- da sangspillet «Damene på Max- høret' klirrende 
gynnelse, men den im» fra 1899 gikk Dver scenen i skår av servise og 
tidligere kelner alle de stDre byer. Og seks år se- nasker. Da må de 
Maxtme Gallard nere het det i Lehårs «Glade gripe inn ,og de 
lDt det ødelagte 10- enke»: åpner dØren til det 
kaIe sette iistand berømte lokale. Så går jeg til Maxim 
igjen Dg innredet 
her en liten rest-

DeT er jeg svært intim. 
Men i vestibylen Ti der jeg meg befinner 

aurant .:Restau- styrter straks 

sift navn 

blant lutter små venninner -
. rant Maxime,.» Antonin "che! _ 'L' 

Lolo, Dodo, Jou-Jou,' tAndre Jfagz'l'w" ~a. vei fra Maxim i krigshumør 
Mannen døde CIo-CIo, Margot, Frou-Frou. chasseUl'», bor "til 
snart, og for å Hos dem jeg kan forglemme dem, en fornem herre i frakk I døren fra restauranten til vesti-
kunne f;lre forret- mitt kjære fedreland. med en stor M på oppslaget. Han bylen åpner seg. «Ser dere, nå 

Maginot sammen med p;'esident Doumergue 
rtilhØyre). Bak dem sees marskalk Petam. 

ningen v ideer har under seg gardel1obenog en / har han allerede falt tilro, nå 
tok enken to menn Men disse damers liv så bare skare aN livrekledte fDlk, som går han hjem!», sier Monsieur 
;tv oitt be- så strålende ut på scenen og i hver enkelt tjener mere enn en Antonin lOg trenger de to politf-

Hos damene på Maxim kjentskap inn i foretagendet. Den rampelyset. «Maxim» hadde en deputert, som dog årlig stikker menn tilside slik at gjesten ikke 
i ene var en berømt kokk :Og den resepsjonssjef, hvis koD:e tok ~sine 45000 francs i lommen. Be- skal få øye på dem. "Det kUIlIle 

Rue Royale i Paris forbinder annen en hotelldirektør, som ved av damenes toilettrom, Madame svergende trer Antonin hen til de føre til et nytt opptrinn. Skjult 
to mark.ante punkter i den fran- siden av også var en spion som AmEidee, og da hun ble damenes to politimenn. «Meget elskverdig bak en portiere ser politifolkene 
ske hovedstad, den berømte Ma- den daværende innenriksminister rDrtl"oUge forsto hun snart hvor av dere, mine herrer, å uleilige herren som har Ødelagt alt der
deleine-'kirken og Concordten- betalte ruv det meget omtalte skoen trykket. Hun innredet på dere hit inn, men ganske over- inne. Han er godt og vel 2 meter 
plass, er en av de vakreste plas- "hemmelige fond:.. For å tekkes landet et hjem flOr småbarn, og flØdig» , sier han. «Litt larm, men høy og går møysommelig, støttet 
ser i verden, som fikk sin gj(;lstene fra London, ga han rest- når mØdrene så ikke kunne beta- det gir seg - dere vet jo hViorle- til en stDkk med en gummipropp 
verdensberØmte utformnirlg av auranten det engelskklingende le pensjonspengene for de små, des det er: en gjest som har den i enden. De vet straks hvem det 
en byggmester SO!In stammet navn «Maxim's», eg da den ble saga Madame Aml'id.ee sin mann vaIlie når han har fått litt for er - krigSminister. Magmot. Nå. 
fra KOln. I Rue Royale finner I åpnet påny i 1893 .fikk den snart et vink og den neste stenrike ame- mye å slå løs på alt i lokalet. Men har Monsieur Antonin bukket 
en også det sted som de fleste ry. som en av de me!!t mondene l'ik.aner ble !Så anbefalt nettopp det ordner seg igjen!:. Og så sier ham ut, en .av hans «chasseurs:) 
eunopeare lOg ~amerikanere jor- restauranter i verdensbyen Paris. denne dame som var kom- han den trylleformel som Ifransk- har plystret på en bil, dØren 
bant med navnet «Paris»: natt- Her ferdedes alt som hadde et met i ,etterskudd med betalin- mennene mener å løse alle van- smeller i og motoren kommer 
lDkalet Maxim's. navn. Og ikke bare i Paris. : gen. Damenes skjønnhet svant skeligheter med: «Ca s'arrange». igang fur fullt. De to politimenn 

Historien til huset Rue den berØmte lille diskrete salong hurtig og herligheten til mange De to politimenn er fremdeles ser etter bilen som forsvinner 
Royale nr. 3 begYnner 14. Jun i annen etasje traff den belgiske av de fyrster som ferdedes her i tvil om hva de skal gjøre da (Forts. Bide 8) 
1890. Da hadde en italiener en kong Leopold sin vakre venninne overlevet heller ikke verdenskrig 
spisesalang i kjelleren, og på den- Cli~o Merode. Salongen i Lud- nr. 1. Men den «berømte» Ger
ne dag, den franske nasjOnaldag, vig den XVI's stil som han .ard, hovmesteren, trakk seg til
da hele PariJa feiret 'eg flagget, fDretra.kk eksisterer fremde- bake til privatlivet som millioo
fikk den ulykkelige mann den ide les. HeT feiret den senere nær. 
også å heise et tysk flagg foran kong Edvard den VII. som prins 
forretningen sin. Det hevnet seg. av Wales kostbare fester. Her ga 
De opp,rørte frans.kmenn Ødela russiske stDrfyrster på en natt Ut 
hans butikk og verten selv, som utallige tusner francs. ,Og ikke 
med nØd og neppe unngikkk å ~li bare for mat og drikke, for på 

Minister Lunde pil offisielt norsk statsbesØk besiktiger den erobrede 
llfaginotlinje i 1941. 

En farlig gjest 
25. mai 1931. Det begynner al.,. 

lerede å gry av dag da to poli
tiI{jOllstabler med sine karakteris:
tiske korte kapper og kepi av
patruljerer Rue Royale og stan
ser foran nr. 3. En roldsom larm 
trenger ut på gaten gjennom de 
lukkede vindusruter med forheng 
famn. Kionstablene nøler med ti. 
tre innenfor, fDr de står foran 
Maxim's, de fine folks nattloka
le, eg de vet at blant gjestene 
befimler det seg spisser fra den 
franske regjering Og innflytelses
rike deputerte; fDlk SDm tar det 
ille opp om en simpel politimann, 
en «flic» som pariserne sier 
utfører sine pUkter i utide. 
Dog sPetaklet blir stadig verre. 
En /opphisset mannsstemme brØ
ler, de hØrer knallende slag som LØRDAG 11. OKTOBER 1958 - FOLK OG LANll - 5 
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Pinsefest i Ns ni lIr Knut:UømsuøT , , ~. 

('arts. frø •• 1). ennå fØr øyet helt har fattet på ham! ,A mort! A morth> '(For,ts. tra s. ~). Men det som treinges er at, 
forgjeves ventet på den love':' dErt dystre tog, stiger det et Et øyeblikk er det forvirring advarsler. Hamsun blir nokafic:r dette.laridS og alle Eu
vede hjelp fra franske og ,en- brØl fra mengden slik at bade blant pol'iti!1~;)'lk9neQg.~.~um· feiret av kommende genera- ropas og verdens Langfeldter' 
gelske tropper. himmel og jord skjelver. hjelpeløshet blant de sv~t-' ,sjoner her i Norg,e - hvis det snart blir 'satt på plass;før 

Så meget mere forbau.sende cl mort! A mort! Ned med frakkede. Så fatter en av de blir noen kommende genera- hele menneskeheten er. bUtt 
var det bilde som frembØd forrederne! Drep dem!» . uniformerte en mandig be- sjoner, og han blir nok også til Em hylende bande av \ttng
seg i 1948 tirsdag fØr pinse . Md~ngFdøen tbæ}'trter tSteg sl~tmt bal~- Slutning. Han lØper sidelengs ved 100-årsjubileet feiret ute domsforbrytere og atbmbom:-
på baStionen Terranova. sm 19. rs l e er l lr inn på den vaklede skikkelse i den store verden om v i lar bekastere: 

Porten til byen står på vid det me~e ro, fordi det skuespill og spenner bena for ham. HlJ;n være. Selv den rØde blod- Professor Langfeldtsti11er 
gap. I den indre gård har :-om na begynner fanger all faller om og to politifolk kne- hund ~olotov forsto ifØlge seg offentlig i bresjen 'fot ra
man omhyggelig slått det fro- mteresse: Med tau blir de syv ler straks ved siden av ham Trygve Lie ~m så åpenbar ting, ~jonalismen og niaterialismen, 
dige gress og ved muren i bundet tll pelene, med ~rystet og fyrer av to pistolskudd, til- som har gatt den store psy-: og iår som yppersteprest' tor 
bakgr\inne~ er en firkant be- mot pelen og ryggen til hen- feldig og usikkert. Det gjør kiater hus forbi. disse. onde krefter; som har 
strØdd med gul sand. Syv pe- r~~telseskommandoen. Etter slutt på den domfelte. Har Norge råd til å la væ- brakt verden' på undergan
ler er rammet ned i jorden i Krigsrettens dom sklal de sky- F10restillingen er forbi. Rett- re å reklamere med Knut geIl$ rand~ finne seg i il. stå. 
en avstand av halvannet tes bakfra. ferdigheten har skjedd fyl- Hamsuns navn, så kan sak- somf~klaget for menneske
skrittog plasert snorrett ved Vitsma~erne unnlater ikke desto Mengden sprer seg snad- tens Knut Hamsun vente i sin hetenS domstol og bli målt 
sid'en av hverandre. ". Foran å rette til rop til de dødsvie- rende til de nedenfor liggende grav noen år til på en klo:.. og testet: 
dem står 14 belgiske politl- de: «Nå, du rødnese, . nå får butikker: .' . kere slekt!; " . PrOfes.S6r~ngfeldt;' stiler 
folk oppmarsjert. I dag bærer du hva du fortjener!» - «Rop Et par uker senere fin- For' uredeligheter i argU- med 8th «human-etik~ og: 
de ikkle sine latterlige luer ennå en gang Leve Hitler, ner det sted en ny mas- mentasjanen av den art .som sin guchSfornektelsefornufts
som er knekket bakorver mo- for om tre minutter er det sehenrettelse i Dinant, og professor LangfeIdt presterer mennesket - og det vil natur
dell 1830, men stålhj~lmer, for sent!» - «Hvorledes liker tilfellet vil at det akkurat i sin artikkel kan aldri skade Iigvis til. syvende og sist si seg 
som åpenbart stammer fra du deg nå, gamle landstryr~ da blir feiret en vidt noe menneske, allerminst en selv - i Guds stect. Vi synes 
gamle franske lagre. De står ker?» berømt kirkefest i byen, Ker- åndshØvding sOim Knut Ham- det er et usedvålllig 'd~lig . 
med geværet ved fot. Fra den svartkledte grup- messe. Natu,rugvis ~r klubbe-S~,~om har rørt hjerter og byt~e!' ". 

Litt bortenfor: en gruppe pen kommer det en prest. Han ~e og fore~mgene l ome~en smn l en hel verden,. VI synes ogSå 'at aUever-
svar1lfrakkede sivilister som iler fra pel til pel, sier etpa.' ri samlet . ~11stede.. De. felrf~r Derimot tør det. ,stille. seg dens professor Langfeldter, 
pludrer sammen. Noen rØker ord til de fastbundne og hoI- natten IgJennom ,l kneIper og annerledes med. en .P8Y&later som nå. har herjet med 0:55 i 
sigaretter. På vollene rundt der krusifikset frem til et danselokaler, og om morgenen og n~rsk umverSltetslærer menneskealdre, og hvis POU
om sitter det på huk, står og kyss. Fire av de syv. vender m~rsjerer de me~ musikk, i som stIlle.r opp fØlgende «vi- tiske gi~tblolilst bl. a. har'slått 
ligger det en mennesketneng- seg bort og ryster på hodet. S~l$Sen o&, med yalende faner ~enskapel1ge» regnestykke: uti Mot Rag her hjemme, er 
de, som ,neste dag av avisene Presten trer tilbake. To til henrettelsesstedet. De·t~e Hamsun var en beundrer av I d.e store svikere. De "luir te
blir anslått til 2-3000. Delv~ skarpe k:ommandorop lyder. blir til og med litt for meget og . ~nhenger a~ Quisling·lvet ned alterne og sammen 
er de kommet for timer si- Det rasler i geværene og en for en del av pressen. Et par QUlslm~ forsØkte a kom~e tn med dem idealene, og de har' 
den fOlr å kunne nyte det fo- salve pisker ut av dem. ;r det katolske blad pr.otesterer mot en ortlmng med Qkkup~~on~:- for:r~9L dep, tro som skiller 
reståen~e .sku~sPill. Det er Øyeblikk de syv ofre blir truf- denslags offenthg.e. ~~n:ett~l· makten. DenI}e okkupas~o;nli- IIl~fp.es~et rra dyret. I, deres 
ennå tidlIg pa morgenen og fet i ryggen og synker satn- 5e~,?g det fo:anle~~r JUstlS-makts~ loede:e var «?aZ1s~er» spor har det grodd ulykke, 
kjØlig,. Solen har nettopp stått men, bryter massen ut i vill mlms~e:en tIl å best-emme . at som pastaes a ha begatt krlgS- usikkerhet, fØlelseskulde og 
opp. Her og d:er '.spises 'det '!ubel;,.",,'ih ,i',~:~ :';.J,L :' ',. fre~~~ct.l~e. hel'l:~~tte~e~~ka~ 1?orbrytelser .. Ergo er Hamsun fryldi. Atombomben med dens 

.medbrakt mat med god appe- Hvis en sa at det går tGr s~je i mere ooskjeQe.ti,olfent..: 04:naz1st~.,og 1lWltlllfler;li\v nQ14 .. f~~er,;,,, ,~r;, d~res ektefødte 
titt: Hele familier har :;am- seg som ved en tyrefektning; ilgliet. brutalitet og gemenhet, terr9r ,barn· 'Materien ::som. tUIDl.et
let seg om spisekurve;ne. Man så ville en fornærme spani~r.,. rOharleroi bygger man en Og t?rtur, . gestapo og konsen:- gjør. materiens sønner og 
spØker og ler. stemningen ne. Det er hylet fra en masse slags skyteplass på gården i trasJonslelre» ~." m.. ." dØtre .. 
er forventningsfull, munter, frigjort fra alle andre følelser pol~tikasernen medti1sk;u~r- Simsalabim så er, høvding_De.t· er <;lerfor Professor 
opprømt som foran en. stor enn hat, en sammenlØpet tribu~e, kulefar:ger, "traverser e~, d~no elsked_~ dikte:r og vei- Langfeldt, og .. ikke Hamsun 
f?lkefo~l'Ystek<;e, ,og \?veralt flokk av primitive, av hylende og hknende ~p~ssfindigheter. vlser ~andens verden omdan-. som· . trenger enpsyltiatrisk 
gl~grup~er av unge piker og gale som fryder seg over ka- Det som fremt~dig skal skje~v net til umennesket og volas- erklæring. ,vt er ikke fagfolk 
kvmner l br~,gede klær liv og davrene som henger i pelene. henrettelser l dette områae forbryteren, s°In' treng~r på ~rådet, men vi'vil heller 
farve over. bildet. . Noen av ofrene rykker det forb;holdes denne arena. Dog Langfeldts ~tte8't om «varIg ,intet .me~eskes dØd og 1-or-
_Pluts~lig går det en beve- fremdeles i og de beveger ar- enn a fØr alt dette kan avtales, svekkede sJeISev~er». for at tapeIse. perf Ol! ~å. val: kjen

gelse gJennom mengden. Alle mer eller ben som grufulle forkynnes, planlegges og full-I ~an .. kan b~hØrlg feires av ;neIse nå;c det gjelder proressor 
står opp, trenger på og stir- sprellemenn. En ung sersjant endes kommer året 1950, og ~ltt' tak~ne~hge folk ved 100- Langfeld,t bli den han selv 
rer mot porten ut. Tre mØr- lØper 'fra pel til og deler ut n:assehe~rettelsene hØrer opp. ars-jubileet! feldte. overfor Knut ,Hamsun. 
kegrØnne, lukkede biler sterkt nådeskudd i tinning eller nak,; Sa forblIr det nye, vakre an- Denslags godtk,jøpsprat La da det væfehans ttnn-
b:slått ~ed metall farer inn ke etterso~ det faller best for legg ubenyttet, noe' so~ b~- som _:r av samme art som de skyldning og opp,reisning når 
pa går~plassen. ham. Alt blIr ledsaget av takt- k~ages sterkt, for en Ville JO autoriSerte argumenter mot den forrådte. og bedratte 

«Tiens, les voila! De kom- fast klapping. Mennene svin- g~erne ha. sett hvorledes det I tidligere NS-folk" trenger na- .menJ;leSkehe. treiser' siD. an-
mer!". o . . .. , g~r hattene, de unge kvinner gJorde seg l praksis. turligvis ingen imØtegåelse. Klage mot de trolØse som ka-

Enna er det ikke så langt. vmker med lommetØrkler og stet den ut i det yterste mØr-
Vognene k~s~er indre gård, sjal. p Hd. ke, hvor det eneste llåp ,er 
runder POlItifolkene og de To ganger gjentar det sam- roste ems SIste brosiyre glimtene, fra Knut Hamsun 
.sv~rtkledte. sivilister og for- me skuespill seg. Det dreier :J og andre åndens fyrtåm. 
svmner gJennom den indre seg om et drama i tre akter, omfatter følgende interessante kapitler: i• '. ' 
port. Strålene fra den stigen- gratis folkeforlystelse. Tilslun ' Siegftied. 
de sol brer en mild varme og inntreffer til og med en ufor- 1. Konstitusjonell nØdrett og' folke~3 rettsbevissthet. 
kaster de lange skyggene· av utsett hendelse. I tredje pulje 2. Professor K!eilhau og Elverumsfulimakten. 
pelene som truende utstrakte, blir en av de dØmte bare såret 3. Opptakten til 9. april. 
blåaktige fingre på den oker- mens derimot båndene so~ 4. Det tyske mottrekk. 
gule sand. Mengdens opp- holdt ham fast til pelen ble 5. Partiet foran fedrelandet. 
merksomhet er nå k0Il;Sen- skutt istyker. Dell trufne,. en 6. Tyskernes inntog i Oslo. General Spears's sk~ldring. 
trert om den port hvor bilene lang kar av kraftiO', legems- 7. Norsk prOfessor villeder svensk almenhet. . 
!o~svant og hvis. åpning for- bygning dreier seg ~m og går 8. Rettsgrunnlaget for okkupasjonstidens no['ske admini-
o11r Jllørk og SkJebnesvanger et par skritt, vaklende som en strasjonsorganer .. 
tra;ss i det tiltagende lys. opptrukklet mekanisk figur 9. Det ulovlige Storting. 
. På-en gang oser .en bev~ge,lse og med ansiktet opp mot· so- 10. HØymessen i Trondheim Domkirke 1. .februar 1942. 
l den mØrke apnmg. Skikkel- len. Blodig skum .velter frem 11. Eksilregjeringen og flerkoneriet. 
ser,. ~~tegner seg og kommer i munnen På ham. Publikum 12. Efialtes. 
fr~m l lyset~~omom de skuiie skriker av begeistring. Har Vi anbefaler denne utmerk~e brosjyre på det beste. 
v~re 'f~~get mnav lyskaster- man noengang sett noe slil{t: Send oppgave over folk ,Isom bør h.a den - og belØpet kr. 

, ne'~ en scene. Politifolk le- - en henrettet som går en spa- 3, - + porto pr .. brosjyre over ~iro 15028, Forbundet, Boks 
d~~~~p g,ØdSdØ,mtefrem. Dog sertur. «Grip ham! Gjør ende 3214, Oslo. Vi ekspederer gjerne brOSjyrene direkte 'herfra 
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R t t d k d å tenke over saken, føler jeg t :'e . e c ·ve O mm en e ~~g oi:;:~e~o:y:tpl:~:ct;t~ 
Det sted hvor vår biible stop

(Forts. fra S. 4). ning! Et justisdepartement pet var omhyggelig valgt og 
som fremde·les OIodkJ' e.nner d.e. roe. nn S.OIll. .n. ærmet seg o.ss 

,å undervise den oppvoksende E>' t t d l kk b h l 
slekt i eventyr istedet ,for i hi- juss av rettsoppgjørstypen VISS e ye 19 l e, ar~ VI.-
storie. forhåner bare sitt eget navn ken vogn Bernadotte kjørte l, 

Hva gjorde så vår regjering? og medvirker dervedtil å ned- men også hvilken plass han 
Denr-ømte fra ansvaret og be- bryte respekten for den lov hadde i bilen». 
drageriet. Fhv. utenriksmini- og rett som det er satt til å En av de svenske FN-obser
ster Koht beretter meget in- passe på. vatørene, major S. V. Facht, 
teressant om regjeringens Det vil fl1emgå av samtlige bevitnet ogJså at mordet var 
ferd til England ombord på premisser i landssviksaker, at en i minste detalj overlagt 
detbritis:ke krigsskip. Eng-' siktede er pådyttet en histo- gjerning fra israelernes side, 
land tok faktisk med seg den risk oppfatning som er falsk. og han belyste forholdene 
norske regjering som gidsler, Nemlig at vi måte forstå, at med blant andre fØlgende 
etter å ha sviktet alle løfter vi gikk i fiendens tjeneste. Vi ord: «Araberne har væ,rt yt
om å hjelpe Norge i den krig b u«r de være dØmt for ikke terst villige til å la oss se så 
det hadde påfØrt landet.. At å ha gatt i Englands tjeneste meget som mulig og gi oss all 
regjeringen fant seg i denne etter begivenhetene i 194(}. hjelp som var nØdvendig, 
d.eplo!I'tasjon kan kun forkla- England ønsket ikke noen mens vår virksomhet stadig 
res med, at det for den sto dom lover NS: De besternmen- ble sabotert av israelerne:" de 
slik, at der ingen annen utvei kretser der er altfor kloke til har behandlet oss på en fOlr
var. Folkedommen over dens å skaffe seg unØdige fiender. undet'7ig måte. 
svik mot l~ndet truet. Eng- Men her hjemme var d.er Samme aften da vi ankom 
land tok med seg den norske nØdvendig for å dekk.e over de til Haifa, hadde de israelske 
regjering kun med det for øye, såkalte lovlige myndigheters Haganah-offiserene laget en 
å bruke den som en exil-re- svik mot folk og land. Da var fest på en restaurant i anled
gjering fortsatt i sin tjeneste. selve det å ofre Norge som ning mordet på Bernadotte. 
Derfor fikk Nygaardsvold og rettsstat nødvendig. Derved Her jublet man, applauderte 
hans g:eliIær ingen ordentlig faller hele det politiske retts- og danset. 
status i London. Det er rent oppgjør i grus og begraver - Hva araberne angår hadde 
rørende å lese norske beret- alle de politikere og jurister jeg anledning til å se, hvor
ninger fra Londontiden om som lot seg låne ut til dette dan folk reagerte i Damas,kus 
alle de anstrengelser som ble skumle spill. Det er selvsagt og Beirut, hvor jeg var mord
gjort for å spille en rolle, som bortkastet tid ytterligere å dagen. Der sendte avisene ut 
de ikke var tiltenkt. Da var diskutere denSlags med Jus-I sma ekstrablad, som ikke var 
Kongen god. å ty til. Dette er tisdepartementet ener dom- meget støirre enn en desimeter 
den hele og fulle sannhet om stolene. De vet like godt som i kvadrat, men jeg så hvor
dem «som skulle fortsette vi at rettsoppgjøret var poli- dan folk gråt på gatene, når 
kampen for Nlorges selvsten- fisk og at jussen var tillempet de leste dem, mens israelerne 
dighet i utland.et». De evnet dereter. klappet og jublet». 
ikke engang å sørge for sin Derfor henvend.te vi oss til Det sto klart fra begynel-

. egen selvstendig:J;J.et. 1te~jer-_ ff: M;, KQngen oglhen.ledet sen at mord_~t ble forøvet a~ 
ingen Nygaardsvold tok parti også Hans oppmerkSomhet på medlemmer av e-n eU~r· ~n. 
for England, som hensikt og rettssviket, i det håp at Han nen av de ~errOrOrgaUlsasJo~ 
hensynslØshet hadde påført som a Il e nordmenns Konge ner - .Srternllgaen,. Ir~n Zwel 
Norge krigen og okkupasjo- vil gjøre sitt for, på sin måte, Leu~l etc. - som l~tlmt sam
nen og som hadde sveket alle å bidra til å gjenopprette arbeIdet me.d Jewlsh A~~ncy 
løfter 10m hjelp. TØr noen lov og rett i dette land.. og ledende Israelske ?Dlltlke-
ansvarlig politiker nekte det- H. Franklin Knudsen. re for å rydde av v:len. per-
te i dag, så lyver han hen- soner, som ar:så~s a hm.dre 
siktslØst. Briti\,.ke statsmenn ""'''''''''''''''''VVVVV''''''AIVVVV'' eloler br.emse ZlOUls.mens vldt-

• rødmer såvisst ikke over slike Mordet på • g~ende planer. Ll~eso~ . det 
ting. Det tilstår de så gjerne. vIste. seg at .de lSr.aelltlSke 
Churchill sto straks frem i (FortJJ. fra 8. 1). myndIghetene. Ikke ~llle .- el-
parlamentet og berettet om tid, og opprådte herunder helt ler våget -. stIlle ugJernmgs
sine handlinger Derfor kan åpent og var sett å samtale mennene tIl ansvar. Denne 
disse ting fOrlen~st dokumen- med flere persener. innstilling var s.å ~penlys at 
teres. Derfor også de under- Ved attentatet lØsnet ho- den svens~e regJer~ng så seg 
Uge dagbØker og utredninger vedgjerningsmannen - etter å nØdt til ~Jennom nks~dv.oka
fra norsk hold om oppholdet ha kikket inn i begge de før- ten, asSIstert av knmmal
i London. ste bilene - med sin maskin- kJommissaren otto Daniels-

Norges histo!I'ie skal ikke pistol omkring 25 skudd gjen- son, FØrste Stadsfiskalen Mar
skrives av Justisdepartemen- nom det åpne vinduet inn i tin Lundqvist og overdirektør 
tet. Dets virksomhet er byg- den siste bilen, der grev Ber- Harry SOdermann å granske 
get på en gjennomfØrt histo- nadortte, hans landsmann ge- det ~'jraelske! utredn!ingsma.
rieforfaIskning. Det er den- neralmajor Age Lundstrom terialet, hvilken undersØkelse 
ne, som danner grunnlaget og den franske obersten Se rot ble ferdig i mars 1950. 
Ior «rettsoppgjøret». ,:Retts- hadde sine plasser. Folke Ber- 1 de svenske kriminaleksper
oppgjøret har selvsal!t ikke nadotte ble rammet av seks ters betenkning gis en meng
noe med rett il. gjøre og den projektiler og dØde likesom de eksempler på at de israel
juSs som er anvendt har hel- oberst Serot, som fikk 18 ku- ske myndigheter har unnlatt 
ler ikke noe med lov å gjøre. ler i seg. Morderen forsvant å få mordet oppklart, og 
Dertlor nye lover og lands- fra gjerningsstedet til fots, RikJsadvokaten fastslår fØI
svikjuss. De juridiske krum- men etterlot pistollØpet og gen de i sin konklusjon: 
spring og spissfindigheter magasinet tilhørende mord- «De spesel1e vanskeligheter 
man grep tll bryr vi oss iklce våpnet på åstedet, detre at- som f. eks. organisatoriske 
om. Jussen har alltid i histo- tentatmenn kjØrte vekk i jee- svakheter ved Israels nyskap
rien vært en skjØge når den pen. te politivesen samt urolige 
er brukt av makthavere i po- Den israeliiskJe regejring ytre og indre forhold i Jeru
litiske og religiØse saker. Dl"t og myndigheteen lot morder- salem ved tidspunktet for 
var «folkets rettsfØlelse» som ne gå fri. I den rapport, som mordet - gir ikkje en tilfr.eds
man bygget oppgjøret med general Lund,lItrom avga. til stillende forklaring på de 
oss på! Men man stlOilte ikke FN's generalsekretær, heter åpenbare mangler som kleber 
helt ut på fOlket, så man an- det blant annet: ved den israelske utredning». 
skaffet en ny rettergangsoI"~- ~Etterat jeg har hatt tid til d virkeligheten er mangle-

Nye høker 1 

FOLK OG LAND's boktjeneste 

Fra det tyske DTurffel-Verlag har vi fått følgende nye bØker: 

Dr. Julius Lippert: Lilchle - und verbirg die. Tranen. 
Vi har hørt så meget 'Om de tyske «krigsf'Orbrytere». I denne bok 

presenterer en av dem seg for 'Offentligheten. Og han er såvisst 
ingen ukjent mann, ikke engang for nordmenn. I den engelske 
fangeleir li Ham:burg-Berged'Orf stanset l~irkomma.ndanten, en' 
yngre engelsk major foran en av «forbryterne» og sa: 

«Hva var Deres navn igjen? De forekommer meg så kjent». 
Det viste seg også at de virkelig var. kjent fra fØr. Sommeren 

1936 var den engelske major med blant de engelske deltagere i 
Olympiaden og da ble han blant annet mottatt og bevertet av 
Berlins 'Overborgermester. Det var denne overborgermester, dr. JU!llius 
Lippert, som nå sto foran ham i fangedrakt. I 1936 hadde de un .. 
derholdt seg lirvlig med hverandre og de var enige om at England 
og Tyskland måtte gå s::.mnten, pOlitisk Og økonomisk, og i at Hit
ler . var en sror mann, som betØd like meget for Tyskland som 
Disraeli for England. 

Den engelske major behandlet dr. Lippert meget pent, men det 
er synd å si at de belgiske myndigheter som han ble utlevert til 
fordi han en kort tiid var beordret som kretskomrnandant i Arden
nerbyen Arlon, fulgte majorens eksempel. 

Det er om sine syv år i fangeleire og tukthus overborgermeste
ren fQrteller i denne uhyre interessante bok, som blant annet skil
drer inngående hvorrledes de som hadde stått sammen med Tysk
land i den desperate kamp mot bolsjevismen· ble behandlet. Det 
er så grUSIOmt at det nesten ikke er til å tro. Mim vi vet jQ selv at 
dette er sant. 

224 sider. Innbundet i lerretsbind. Illustrert kr. 24.-. 

Ilse Hess: Gefangener des Friedens. Neue Briefe aus Spandau. 
Disse brever fra Rudolf Hess i Spandau-fengslet (fra årene 1952 

",,1955) danner en fQrtsettelse av de brever som er gjengitt i llse 
Hess' fØrste bok «England - Niirnberg - SiPandau». Bindet er 
imidlertid et .sluttet hele sQmgQdt kan leses alene. Fru Hess innle
der boken med et interessant tilbakeblikk på årene 1920-23 fØr 
hun igjen gir sin mann ordet. Den som vill vite hvem Rudolf Hess i 
virkelighete:n er bØr lese disse brever fra filosofen bak fengselsgit
ret, mannen som med ·lJivet SQm innsats prøvet å skaffe Europa 
fred i 1941 og som ble belØIIDet med et fangenskap som hittil har 
vart i 18 år. Han QlVerga seg i Englands hender på samme måte som 
Na,poleQn i sin tid. En bok som det er verdt å eie. 

196 sider. Innbundet ii lerretsbind. Illustrert. Kr. 18.25. 

Ellers har vi fremrMles: 
Marc. Augier: Gotterdammerung. Glimt fra siste lx)mbevinter i 

Berlin, fra marskalk Petains siste tJilflUiktssted i HohenzQllernes, 
Sigmaringen 'Og fra Mailand, hvor forfatteren o!pplervet Mussolinis 
siste dager. Pris kr. 23.50 tinnbundet. 
llse Hess: E,ngland - NUrnberg - Spandau. Første brevsamling fra 
Rudolf Hess i Spandaufengslet. Pris kr. 15.50 innbundet. 
Waltel' Nowotny: Fliegerwunder aus osterreich. Verdenskrigens 
mest berømte krigsflyver. Pris kr. 16.- innbundet. 
Joachim von Ribbentrop: Zwischen Londan und Moskau. Utenriks
minister von Ribbentrop fQrteller i sine sliste 'Opptegnelser fra 
Niirnberg om hvem som hadde skylden fQir verdenskrigen og meget 
annet. En uwmværlig bok fQr alle historisk interesserte. Pris kr. 
31.- innbundet. 

General Emilio Esteban-Infantes: Blaue Divisljon. Kr. 17.50 inn
bundet. 
Helmut SUndemann: Allter Feind - was nun? Det er forhQldet 
mellom England og Tyskland den tidligere tyske stedfortredende 
rikspressesjef behandler i denne uhyre interessante bok. Pris kr. 
18.- innbundet. 
Helmut SUndermann: Das Erbe des falsehen Propheten. En used
vanlig fengslende fremstilling av Mosk'Vas kamp om Tyskland En 
virkelig gedigen 'Og tankevekkende bok. Pris k". 28.- innbundet ... 

Bøkene leveres portmrit mot forskuddsbetaling. Eller i oppkrav 
med tillegg av porto og gebyr. Skriv til Folk og Lands Boktjeneste, 
boks 3zi4, OslQ, 

ne aven så grov natur, at det 
må betviles, om de israelske 
myndigheter overhode har 
bestrebet seg på å få frem et 
positivt resultat av sin under
søkelse!» 

LØRDAG 11. OKTOBER 1958 

FOLK OG LAND! 
selges hos 

MadSens Bladforretning 
Øvre Ba.klandet 60 1 Tr .heim 

., 
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MAG'INOTlINJEN -
(Forts. fra s. 5). svære mann i sikkerhet. Han ble I •• ~ .... _ ,,~ ••• ,.. ... ... • •• ... _ • 

bortover gaten. En av dem bærer helbredet sa. langt det gikk an å 
- _ ... - - - - ~ ... _ ... ~. 

Krigslrorsets bånd. > helbrede, log i det «horisontblå DEN RØDE FARE sure eple. Hele utstillingen ble ISRAELSKE VAPEN0VELSER 
«Han der holdt seg bedre i kri- kammer» (<<hodsontblå» svarer Rett overfor Alaska, bru-e 120 .solgt og transportert over til I TYSKLAND? 

gen foran verdun enn i fredstid til det tyske «feltgrå») av 1919, kilometer b01rte, på den an- USA. FØrst i 1945 hØrte en noe Deutsche SoLdaten-Zeitung 
i Paris:., sier han beklagende og hvor så mange frontkjempere ryk- nen side av Beringstredet, nytt om de selebre kunstver- bringer en temmelig opp
sier dermed det som er å si om ket inn som deputerte at man har bolsjevikene anlagt ne- ker som barbaren Hitler had- siktsvekkende meddelelse om 
Andre MaginJo·t. mente det ville bety en vending sten 50 flybaser Hovedkvar- de skjendet. En liten notis i at det på den tyske Øvelses-

Da verdenskrig nr. 1 brØt ut i i det parlamentariske liv, så man teret for luftvåpnet ligger, et- de amerikanske aviser fortal- plass Heuburg finner sted is-
1914 var Maginot 37 år gammel, også den to meter store mann rer det Deutsche Soldaten- te at hele bunten var blitt ra elske troppeØvelser under' 
deputert og understatssekretær i som møysommelig . beveget seg Zeitung meddeler i Petropa- solgt til en skraphandler et- ledelse av hØyere israelske 
krigsministeriet. I ham stilling fremover ved hjelp av to stok:ker, lowsk i den sydlige del av ter en kilopris av 10 cent! offiserer. Det er stillet et eget 
ville det vært en lett sak å skaI- Andre Maginot, som ikke bare Kamtsjatka. Hele kysten fra Den pris Hitler fikk var 7 skyte feldt til dispOSisjon. El-
fe seg en behagelig jobb bak var omgitt av den krigSifrivilliges, Ochotske hav til Øya Ebo- millioner mark. lers bevares det den dypeste 
fronten, men han meldte seg men også av den høyt utmerkede rofu i Syd-Kurilene er spek- * hemmelighetsfullhet over det-
straks til troppstjeneste og ga til og såredes frontkjempers glans. ket med J'ettJ'agere(type MIG te eiendommelige foretagen-

KONKURRANSE OM 
og med avkall på sin forrett som Han hadde oplevet de allierte 17) Og er besatt med 10 divi- LYTTERNE de. Også «Schwiibisch» Tag-
deputert til å få særlig behand- våpens «seir» , denne «seir» om sjoner luftlandetropper. Mot blatt» har brakt meddeleISe 
ling. Han gikk inn som simpel hvilken Clemenceau sa at Frank- dette masseoppbudkan ame- Mens en her hjemme grå- om disse mystiske våpenØvel-
soldat og ville ikke ha det an- rike ,bare hadde kunnet op~å den rikanerne for tiden bare stille ter bitre tårer over den evin- ser. 
nerledes enn de mange lands- ved å skrape sammen soldater de underlegne F' 86. delige Kirkvåg endelig skal * 
menn som med gevær i hånden fra hele verden, til og med far- * takke av i Kringkasting;en fo- RASKT AVANSEMENT 
gjorde sin tunge plikt mot fedre- gede fra Afrika. Han hadde opp- regår det andre og større ting Det foregår litt av hvert 
landet. «For en nasjon som ikke levet det store Øyeblikk da han ENTARTETE K.UNST på området i Danmark. Her I underlig i Adenauers Bundes-

.. f d' å d kjø t ETTER KILOPRIS vil dØ er' krigen det viktigste i til- l SplSSenQT e s re e som l' il hjemme har en Øyensynlig repUblikk. S'åledes er nestfor-
værelsen», skrev han til en venn, Loran hæren ved «seierherrenes» Som våre lesere vil huske forsonet seg med at det er mannen i det sosialdemokra-
og nå opplevet han, pint av for- innto,g i Paris dro gjennem Tri- var det i sin tid stor stahei ikke noe å gjØre med det tiske parti og fremtredende 
ferdelse, de Ødeleggende slag av umfbuen omjublet av den ven- omkring den utstilling Hif.1er usannsynlig slette program tillitsmann i riksdagen ingen 
det tyske angrep sommeren tende mengde. Men selv til tross lot arrangere over «Enta;rteEe som Norsk Riklskringkasting annen enn den tidligere kom-
1914. Han så to-get av sivilister for denne «seil'» er Andre Magi- Kunst». Rent bortsett fra at år etter år oppvarter sine tål- munist Herbert Wehner, som 
som flyktet av skrekk for krigen not, selv om han ikke er klar også dette betimelige tiltak modige lyttere med. I Dan- blant annet under Tysklands 
og bak dem så han de slagne lOver det selv, for evig knyttet til etterhvert fØrte til overdri- mark derimot, hvor misnØyen siste fortvilede kamp mot 
franske soldater. «Enhver illu- minnet om de fryktelige august- velser på kunstens område over de dårlige programmer overmakten i den annen ver
sJen forsvant når jeg så den uor- dage i 1914, da han epplevet at så var den opprinnelige ut- er like stor som her, har no- denskrig gjorde seg bemerket 
den de beveget seg i og deres den tyske soldat i sin uimotståe- stilling en trist samling aven behjertede mennesker tatt ved spionsvirkSomhet ill 
håpløshet», skriver han i sin lige angrepsånd var den franske ståltråd, blikkbokser o. 1., saken i sin egen hånd. I in- gunst for Sovjet-Samveldet i 
krigsdagbok». Det var menn som overlegen. som smarte kunsthandlere ternaSjonalt farvann syd for Sverige. Slike folk får gå i fred 
kom fra nederlaget. I lØse fIaK- hadde fått prakket på de ty- Amagar har det dukket opp og nyder medborgerlig akteI-
ker på fem eller seks mann, til- Slik oppsto ske kunstgallerier som «mo- en privat radiosender, som se, mens hØyereolffiserer som 
feldig l1ystet sammen, slepte de M. l derne kunst». Ramaskriket arbeider fra et skip «Mercur» gjorde sin plikt til det siste 
seg fremover mere enn de mar- agInot injen rundt omkring i verden fØrte under Panamas flagg. .F,'pre- blir sperret inne i Adenauers 
sjerte. De var stive av skitt og 29. desember 1927. Det lille til at Hitler tilbØd skrålhalse- IØbig rekker senderen KjØ- tukthus. 
blod, deres' uniformer v.ar revet slott i Rue Dominque, som i dag ne å få kjØpe hele skitten for benhavnerområdet med nær- -============= 
istykker, sky og elendige beveget er det franske krigsministeriums det samme som tyskerne selv meste omegn, men den kan 
de seg forbi reservene. Arme hovedsete, har huset de mest hadde gitt for det. Og med et naturligvis utbygges videre. 
djevler støttet seg på geværene forskjellige beboere. Det har sett sursØtt smil måtte så de Det sendes betalt tekst, ve
som på krykker og alle kreperte Napoleons mOll', soln residerte ber, kunstforstandige bite i det sentlig annonser og det er en 
nesten av sult og tørst. Vi ga dem men der som mistroisk enkel '''''"'''\,'\1\''''\1'\1'''\1\0'''''''''''\1\01'''''''''' alminnelig mening blat lyt-
noe å spise, å drikke. Vi spurte kvinne fra landet likeoverfIOl' søn- terne at den nye sender er 

Arkitekt 

HUSTAD 
BÆRUMSV. 5, ø. ULLFRN 

Telefon 556129 - Oslo 

hv,orledes utfallet av slaget var. nens glimrende oppstigning til ker den annens overlegehet. bedre enn statens allerede et-
De kunne bare svare påny og på- Europas behersker alltid anvendte Paul Painleve, som i sitt liv ter den klorte tids drift. Skal Oslo Stig.fabrikk 
ny: «Det v,ar fryktelig, grusomt». den tvilende formular: «Hvis det hadde vært minister et dusin de dårllge programmer som .. 

«Det begynner jo som i 18'70», bare kunne vare» (pourvu que ca ganger og ministerpresident fle- vel skyldes den dårlige ledel- Inneh. ALP T. LlJNDE, 
sa en kamerat til Maginot, og riure). Det så marskalk'Niel, som re ganger, hØrer til vidunderbar- file og den politiske ensreU
dette første nedslående inntrykk den vakre gule rO\Se er oppkalt et- na. SOm sønn aven parisisk het fortsette her i landet får 
av den fraruske arme som ikke ter' og som i sin tid innfØrte håndverklsfamilie hadde han: 12 vi vel lignende private kom
holdt mål, grov seg dypt inn i chassepotgeværet i den franske år g.ammel aJlerede skaffet seg mersielle sendere her også i 
Maginot. Ennå visste han intet arme. Det så krigsminister Bou- så mange kunnskaper at han kun- konkurranse med Gerhard
om den linje som engang slrulle langer <1837-1891), som lot bygge ne ta abitureksamen. Tidlig ble sens. 
bære hans navn, men disse av- inn en tr:app i haven slik at de han professor i matematikkk ved * 
gjørende krigsopplevelser fra au·· livlige damebesøk oom han gledet universitetet i Paris. Han arbei- FAL,S SLAR SIN EGEN 
gustdagene 1914 hvilte i hans un- seg ved ikke skulle kontrolleres der på differensialligningens van- HERRE PA HALS 
derbevissthet som et fjell. Rik- av alt for mange ØYne. Og denne skelige område vakte oppsikt hos 
tignok var han en altfor aktiv dystre desemberdag ser det krigs- fagfolk verden lOver. Ut fr:a sine RedaktØr Olesens blad Re-

natur til å la seg personlig 00- minister Painleve i samtale med kunnskaper og mekanikk, inter- vision forteller at den dan
tvinge av disse fortvilede dager. den deputerte Andre Maginot. esserte han seg lidenskapelig for ske kommunist Aksel Larsen, 
Han. var jeger og f.ekter en mann som skulle bli av vidtrekkende be- utviklingen av flyene, og han var der som bekjent er kommet 
av veldige krefter, en pågangs- tydning for Frankrikes skjebne. den første franskmann som fore- ut i hardt vær i partiet på 
mann, og så meldte han seg da De to menn sitter i ministerens tok en flyvning som passasjer grunn av titoisme, beklager 
krigen gikk over til stillingskrig værelse som vender ut til haven. (med Wright). Fra året 1910 seg over at hans telefon blir 
til patruljetjeneste og v,ar f,oran Der ute stritter grenene av trær- f.arskrev han seg til politikken og avlyttet. Det er jOl ikke noe 
Verdun en av de tapreste og vil:' Ille stivt opp i den melkehvite vin- påny og påny ble han krigsmi- ukjent fenomen i denne de
leste støttroppfØrere franskmen- terluft. Værelset har fremdeles nister, fordi han med sin klare mokratismens velsignede tids
nene hadde. Flere ganger fikk møbler fra Napoleonstiden, og matematiske hjerne fØlte seg til- alder og vel enda mindre i 
han utmerkelser 'Og ble fOl"frem- det rØdlige mahognyskap i empi- trukket av den militære verden det bolsjevikparadis hvor 
met til sersjant i lØpet av kort re stigez; frem fm det grØnlige ta- eg snart ble den beste fagmann Aksel Larsen fikk sin opplær
tid. Så! kom :den rrovemberdag pet. Herr Painlev* er en liten når det gjaldt militære spørsmål. ing da han ble utdannet til 
1914 da sersjant Maginot på en fYldig mann med en stor snurre- Når han nå redegjlorde f,or sine internasjonal og profesjonell 
patruljegang 'kom inn i skudd- bart og Maginot raker høyt lOver tanker likeoverfor den oppmerk- reVOlUSjonær sammen mde 
strålen til et tysk maskingevær. ham også i sittende stilling. Li- somt lyttende Maginot, så hadde alle de andre kommunistiske 
Fra morgengry til sent på kvel- kevel sitter han som en skolegutt hans utredning både noe aven tyranner rundt omkring i de 
den lå han bak en stor steu- ~oran læreren, for: Andre Maginot professoral forelesning som av undertrykte land i Øst-Euro-
blokk til det endelig i mØrket lyk- som igrunnen er en enkel og ån- matematisk ufeilbarlighet. p l a. 
tes hans kamerater å bringe den delig sett ubetydelig mann mer- Fo'rts. neste nr.). * \ 
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