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NAVNET DE RØD E Winston Churchill beskyldes for løgn 

GJORDE TIL ET SKJELDSORD 
Senator McCarthy som avslørte den underjordiske kommunist
iske virksomhet i USA, som Quisling gjorde det i Norge 
Og som angrep general Marshall, som forærte de røde Kina 

Under angrepene p'å Forblmdet 
og på Folk og Land var det en 
av presseknektene som k'alte oss 
for McCarthy'er, og nå følger det 
elskelige Dagbladet opp med en 
smakfull artikkel om avdØde se
nator McCarthy, som en nobel 
herremann ved navn na,vn Jan 
Eklund kaller for «demagog og 
drukkenbolt». I denne artikkel 
som med hensyn til smaklØs rå
skap vel sa,vner sidestykke i 
norsk presse, levnes ikke Mc. 
Carthjy ære for 2 skilling. 

stavisky-affæren 
Det va.r denne berømmelige 

skandalaffære i Frankrike som i 

for McCarthy i Senatet. Femten 
uker etter at han dØde, heter 
det i notisen «satt hans enke Jean 
McCarthy i smIle gråt sammen 
med sin mor mens hun under den 
høytidelighet, som varte hele tre 
timer, hØrte politiske venner og 
fiender tale rosende om hennes 
avdØde husbond. Flertallets leder, 
Lyndon B. ;;Johnson, ga på en 
veltalende måte uttrykk, for hva 
de fleste av de 31 sena.torer, 23 
republikanere og! 8 demokrater 
følte, da de reiste seg for å yte 
den omstridte mann Sin hyllest: 
«Joe McCartJhy var sammensatt 
av mange egenskaper. Han be
satt kraft, mot og dristighet - -
noen så på ham med nesegrus 

tredveårene for alvor avslØrte Senator McCarthy. beundring (adolation), andre 
hvor dypt råttenskapen hadde d med hat, men det kan ikke be--=:: .. ~.o~~;:::a::e::;.~; .. ~ lit~:m~ ... ~M~~<_a~ litt._ forseta:d og ;~~: ~t~d~a~a!:r;~_~~t_~~~~ 

... ' .~..,...~\ve.. bI" l··t ... ' '" 
o~{iiincit omkring ! Europa skalv alltid har bUtt deres lodd som l g em ». 
korrupte partipolitikere på si~ angriper kommunismen og deres Han kunne ha tilføyet: dette 
tabure·tter av frykt for folkets d' vil kommunistene sørge for! Det unergravrungsor~anisasj~r og 
reaksjOJl. Staviskyaffæren var medhjelpere rundt i alle land å er jo nemlig de som har gjort en 

Men tar ikke til gjenmæle mot Helmut Slinder-

manns bok «Alter Feind - was num> 

HØsten 1955 kom det ut på Druffel-Verlag en bok av den tid
ligere tyske stedfortredende rikspressesjef Helmut Stindermanh 
«Alter Feind -was nun? Wiederbegegnung mit England und 
Englandern». Boken har vakt stor oppmerksomhet både i Tysk-
1and og utenfor og er allerede kommet i 10. opplag. Også Folk 
og Lands Boktjeneste fØrer denne bok. Forfatteren kommer i 
boken blant annet inn på hvem som er ansvarlig for bombe
kI1igen mot SiVilbefolkningen Og vi gjengir nedenfor i utdrag litt 
om dette spØrsmål, som vi forØvrig også har berØrt tidligere, 
Og SUndermann slår i boken fast at den tidligere britJilske pre
mierminister Churchill har kommet med et falsk utsagn i den
ne forbindelse. Han oppfordrer Churchill til en beriktigelse. Forla
get opplyse!!." at det straks boken utkom for tre år si
den sendte den over til Sir Winston Churchills privatsekretær 
under henvisning til dette sted [ boken. Hittil er det ikke kom
met noe svar eller noen stillingtagen til det anførte tiltross for 
at Churchill blir beskyldt for en «in voller Kenntnis ausge
sprochnen Unwarheit» Og tiltross altså for det oven anførte at 
boka allerede er kommet i tiende owlag. 

le i Manchester gjort fØlgende 
forbausende bemerkning: 

«Mange fOrk undrer seg over 
at Storbritannia ennå ikke er 
blitt angrepet av det tyske fly
våpen. Også jeg har spurt meg 
selv om dette». 

, ", Da han,var~ b1itt=~~~....,.. ____ -"",,"" 
c::- srer:--nØ1te1lit'n ~n dag med 

på sin side å gripe initiativet. 
Den britiske flymarskalk J. M. 

det fØrste varsel om den skjebne bli æreskjelt på det groveste .. For virksomhet som McC,arthys nØd
Frankrike gikk imøte og 30m ble konpnunismen har mange hjel- vendig, og det er jo også de, samt 
fullbyrdet under den tyske offen- pere, de fleste er fjollehoder som deres sympatiSØrer og medlØPere 
siv i 1940. Tilliten til pal'tipoli- ikke skjønner bedre, men også som har sørget for å skape det 
tikel.'ne er aldri gjenopprettet, så noen aven farliigere type, den- forvrengte bildet, offentligheten 
en kan vel kanskje si at det som slags folk som finnes i Dagbla- har fått presentert av ham rundt 
"hender :i. Frankrike nettopp n.å dets medarbeiderstab og som om i verden. SIst altså av de rø-
fremdeles er etterdønninger etter dette asfaltblad representerer. des venn Dagbladet. Den «luftkrigsfred:. som - bort-
den store Staviskyskandale. Det finnes nesten ikke en last, «Mange fiender, megen ære», sett fra de nevnte tilfeller - had-

Spaight nevner i sin bok «Bomb_ 
ing vindicated» (London 1944) 
11. mai 1940 som den historiske 
dag «på hvilken vi åpnet vår 
strategiske luftOiffensiv mot das 
Reich» og ll:a;nbetegnet denne 
beslutning som en «avgjØrende 
beslutning». Fra nå av meddel
te faktisk den tyske OKW-mel-

Fort.. Bo 7. 

På side 4 begynner vi idag en intet slett karaktertrekk, som her_ heter det på tysk. Joe McCarthy de bestått siden september 1939 ~~""""'" 
uhyre morsom og fengslende ski!- ren ved navn Jan Eldund ikke fikk i fullt mål den ære 'som mot_ ble ensidig opphevet fra britisk 
dring av denne makabre affære gavmildt tilkjenner senator Joe standernes frykt eller hat kunne side da Churchill ble britisk pre-
hentet fra en bok som "vi tidli- McCarbhy, som svært mange 
gere har nevnt: «Hinter den Ku- amerikanere tror ble myrdet på 
lissen der Kabinette lind Gene- grunn av sin kamp mot det rØde 
ralstabe. Eine franzOsische Zeit- undergravninro>arbeid. Men de~ 
und Sittengeschickte 1933-40» av blir ikke fortalt at den samme 
Herbert Kranz. McCarthy fikk en tillits adresse 

undertegnet av 20 millioner ame
rikanske borgere. 

Vel, det var kanskje bare noen 
millioner villførte får dette som 
ga ham slik attest, mens de med 
bedre vett, folkets kårne tok av
stand fra ham? 

En notis i det meget utbredte 
amerikanske tidsskrift «NeW'ii
week» er tilstrekkelig til å vise 
at Jan Eklunds omtale av Mc 
Carthy ikke har noe med virkelig
heten å gjøre. Na.turligvis var 
han en omstridt person, som alle 
betydelige folk er det, men han 
var langt fra ringeaktet. Tvert-

MinnehØYtid i Senatet. 

Bedragerens berømmelse Jean må- Bladet «Newsweek forteller i sitt 
les ved at han har fått æren av I nummer for 26. 8. 1957 om den 

cl komme i vokskabinettet. minnehØYtidelighet som ble holdt 

yte ham. mierminister. 27. januar 1940 MERE DJEVELSKAP 
Det er rart med de tolkedemo-Hvem var så i virkelighete~ hadde han - mens han ennå var 

denne busemann som en skrem- første admiralitetslord - i en ta-
mer skikkelige norske demokra- kratiske stater. Deres grenser må 

""""""~~~""" beskyttes med et sammenhengenForta. s. 8. 

Om ingen annen var stolt av general Marshæll etter McCarthy's av
slØriinger, så later det til at iallfall fru Marshall fremdeles beun
drer sin mann, slik det fremgdr av dette bilde. 

de nett aN piggtråd, nnnefelter, 
vakttårn, vepnete vaktposter og 
blodhunder. 

Og allikevel er der en stadig 
strøm av flyktninger. 

I Tsjekkoslovakiet har man 
innfØrt et nytt djevelsk trick for 
å stanse flyktningsstrømmen, idet 
der er laget en '«falsk grense» 
mot Tyskland ved å flytte grense
pelene innenfor den egentlige 
grenselIli. På den andre siden av 
denne n",e «grensen» står det 
vaktposter i vesttyske uniformer. 
de stakka.rs flyktningene kommer 
så langt at de regner med å være 
kommet vel over grensen, mel
der de seg tor de «tyske» vaktpo
stene og ber om asyl. 

Og så går det tilbake igjen til 
en skjebne som kanskje er verre 
enn dØden. 
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- Et';lite 
bøker 

utwalc: av den . tid som svant "6g 'ool'h\ror' nal holdnmg) s~lv hos de ~ 
a.nrnerledes alt er Qutt siden. ar- svaiende siv, men det er likevel 
hundreskiftet. Naturligvis er bo- oPPlll1,J.Iltrende å treffe på en som 

En virkelig åndens mann 
Alf Larsen: HØsth.av. 
Dikt. Dreyers forlag. 

Det er faktisk betegn~nde 
for tilstanden i gamle Norge, 
at en av våre mest særprege
de lyrikere nesten ikke er 
kjent av den store almenhet. 
Jeg tenker her på Alf Larsen, 
som gj ennom et langt og 
virksomt liv har gjort en inn
sats utenom det vanlige i ån
dens verden. Og naturligvis 
må det gå slik aten dikter 
av det format eg den støp
ning blir oversett i et sam
funn hVOl ånd ikke er annet 
og mere enn det som kan bru
kes av et dØende politisk sy
stem til å skjule åndløsheten 
med. Eller som Alf Larsen selv 
sier det i denne diktsamling 
i hØstens tegn: 

MØrker vår jlOrd, 
mØrke ord 
passer til alt som hender. 
Ingen har innsikt, ingen tror, 
ingen med rene hender. 

Gud la ditt å.syn i skyen se, 
ennå engang, 
tving den i kne 
denne slekt som fornekter alt 

av ånd 
og har villet selv sine bånd. 

Alf Lamen. hØrer ikke til 
dem som heies frem av da-

'. ~ demQ~t~keå.lldsarisho
krater, blant annet fordi hart 
har begrepet den enkle ting 
at det· som er av ånd alltid 
sØker ut over mennesket selv, 
ut over kjØdet. Når menne
sket blir seg selv nok, når 
menneskene blir golde, lom
enn artistiske, dagbladianere, 
da er det også slutt med ån
den. 

Jeg vil gjerne legge inn et 
godt ord for denne diktsam
lingen hos våre lesere. Den er 

,noe ut over det vanlige, den 
er kanskj e et av de siste 
blafrende lys i en mØrk ver
den. Alf Larsen er en åndens 
stormann som har noe å si 
oss, og som sier oss det slik 
at vi umiddelbart forstår det. 
Han behØver ikke skjule et 
manglende innhold i en for
virret form. Han er nemlig 
oglså en orde·tg'. Og formens 
mester. Synd bare at det til
synelatende er eta vskj edens 
orgel brus som lyder fra den 
aldrende dikter i de hØstlige 
toner: 

,Fra 'evigheter klom jeg 
og går igj en der inn. 
Jeg kjenner meg i sjelen 
som verdensrommets vind. 

Her bleste jeg en time 
omkring et gammelt hus, 
og hva jeg letterlot meg 
er kun et minnets sus. 

O. M. 

Averter i 
FOLK OG LAND! 

2 nlLK OG LAND 

FoIlI.1 'Og Land har gjerne 
villelf; 'Orientere sin~.Lesere 
øm bøker i årets bøkflom 
søm kunne være av Spesi
ell interesse før dem. Vi 
bad da vedkømmende førlag 
Øm anmeldeteksemplar.er av 
nærmere angitte bøker. De 
førlag som har etterkiom
:met vår anmødning er 
Aschehøug, Dreyer, Luther
stifte'lSen, Steensballe 'Og 
Land 'Og Kirke, mens Gyl
dendal, Tiden, Cappelen, 
Mørtensen 'Og F. Bruns 
Forlag har valgt å 'Opp
tre uhØflig 'Overfør avi
sen. Vi synes vi vil gjø
re våre Lesere 'Oppmerksøm 
på den diskriminering som 
her \har funnet sted. Dr:t 
tør nemlig hende at noen 
av våre lesere synes at den 
bør være gjensidig, og at 
den ene 'Oppmerksomhet er 
den annen verd. Det er 
ikke nØdvendig lenger stilll
tiende å ta imøt uforskam
metheter. 

Historien i fotografier 
Kameraet forteller historie. 
Fra Krimkrigen til fØrste 
verdenskrig. Av Sven illric 
Palme og Ake Meyerson. 
Norsk utgave ved Mentz. 
Sohulerud. 
Dreyers Forlag. 

Viihar v'anskelig for å foresMUe 
oss hvorledes det virkelig va-r det 
som ligger forut for vår tid. Det 

ken i noen grad preget av at det iallfall sel v synes å ha arbei'-' 
er nok så at store og små kunst- er svensker som har valgt ut bil- det seg frem til noe av sanaJlhe
malere opp gjennom tidene har dene, men tiden og 7iklingen er ten. Det er også. faktisk mindre 
gitt oss glimt fra sin egen tid, jo internasjonaJ, o' gså de man- hets i denne bok enn i de neste 
men i disse malerier så vi natur- ge spesielt svensk glimt fortel- andre som gir seg ut for å skil
li.gvis verden gjennom malerens ler oss noe om tiden _ så me- dre okkupasjonsårene. Ja, en må 
øyne. En fikk inntrykk av at det get mere som vi jo selv i denne undertiden faktisk forbauses over 
var mere «teater» enn reali.teter tid var direkte knyttet til Sverige. hvor sympatisk mange av NS-fol
en ble stillet ansikt til ansikt FOor den som interesserer seg for kene - for eksempel ordfØreren 
med. historie, og hvem gjør ikke det i - skildres, mens det er synd å si 

I vår tid har vi den allested:s>- en tid som vår, gir boken et uihs- det samme om den store masse 
nærværende pressefotograf som re verdifullt bidrag til forståelse av «Håkåens» trofaste slaver, fra 
!foreviger det som skjer, Og er ikke av det som var, det som er opp- sognepresten, tilde forskjellige 
han på pletten, så er fotograferin_ havet til det som er og det som bygdetypene med all sin kollabo-
gen nå et slikt allemannseie at skal bli. r.asjon i det små, aJI sin feige 
en eller annen amatør er ferdig o. M. ondskap, og all sin anger og frykt 
til å ta «sitt livs bilde» og sam- etterhvert som det gikk dårlig for 
tidig skjenke etterverdenen et Okkupasjonsroman tyskerne på frontene og truslene 
historisk minne som i en !fjern fra «Håkåen» rykket alle nærme_ 
fremtid vil kunne tale mere 
umiddelbart til menneskene enn 
det arkeOlogene viser oss om for
tidens liv. 

Vi glemme.r i dag så lett at fo-

Egil Rasmussen: Hvor ør
nene samles. 
Aschehougs Forla,I~. 

re inn på livet. 
Jo, dette er en interessant bok 

tografien selv allerede er histo-

på mange måter for den som kan 
skrelle av kakepynten, og skal en 
først kjØPe noen a.v årets norske 
bØker, så rurubefaler vi våre lesere 
å holde seg til bØker som omtaJes 
her i bladet. Det bet",y nemlig at 
forlaget har vist Folk og Land 
den hØflighet å sende oss boken 
tLl anmeldelse. o. M. 

På Aschehougs Forlag er det 
risk. Det er over 100 år siden de kommet en eiendommelig bok av 
første bilder ble tatt og viser oss Egil Rasmussen: ."HF·r ørnene 
livet slik det Virkelig v,a.r mer samles». På sett og vis er de~ jo 
levende mennesker og faktisk ut- skåret over den gamle lest med 
snitt av livet. La gå med at bil- det tradisjonelle tilbehø:- av onde 
dene til å begynne med var noe tyskere, negletrekking eg angive
arrangerte fordi en måtte bruke ri, men bortsett fra dette, kommet Vi er nødt til å mase 
så lang eksponeringstid, så var den også inn på interes:>ante pro-
d t tli te . ddt fortsatt om å betale bladpengene evesen gs l em og san. blemer i forbindelse med den ty_ 
Og det varte heller ikke så lenge ske okkupasjon. for 1959. Det har gått riktig bra 
fØr fOotografene Virkelig kunne ta V{ husker jo fremdeles hvorle- inn de siste uker og det. er uhyre 
«Øyeblikksbilder». des Rottenikken herjet 'rundt om gledelig å se at faktisk: de neste 

V· bl' te t f d f' har funnet anledning til å sende 1 lr presen r or enne Ør- i bygdene og lot en .rekke god-
t f to "ik t d f noen kroner ekstra: If,il bladets s e o. grad uns, enne ørste troende fjolIs eksersere og ?:lll ar-
. k l· hist·· b'ld drift. Det er en god hjelp for oss VIr eIge . one 1 1 er i den sjere rundt seg etter å ha innbilt 

ktfull bok K f det vi. har fått inn på den må-pra . e «ameraet ortel- dem at han var en Slags mystisk 
l histo ten, og det er en oppmuntring er. rie», som er kommet på representant for '«motstandsbeve_ 
Dreyers Forlag. Den inneholder ge~». Det.er.JJi.oe av,"~.t .. s· <>ft>-e i arbeidet forå. gjøfe . vår alles 

..... -·.......a.vis 'sA'bl'Ø'''8Om barerilti11g: Bieret.. veId avutvaJgte fotografier fra .forfatteren av denne bok ko~-
K imkr· f telig takk alle sammen! r 19en til ørste verdenskrig, mer inn på når han skildrer den 

Og velkommen etter med konog forleller oss nesten alt om mystiske In.OtsItandsmakt «Håkå-
tingentbetaJingen alle dere S,Om 

en» som alltid sto som en tru- ennå ikke har ordne.t med cj.et 
ende skikkelse i bakgrunnen for viktigste for kommende år! 
alle bygdefolkene i den nord-nor-

Verdifull ske bygden. De lot seg bruke og 
misbruke av denne anonyme 
makt, soin etterhvert antok de, orienterioc 
mest fantastiske dimensjoner j På siste møte i Oslo Arbeider-
fryktsomme sinn. Den drev dem samfund var det ifØlge Arbelder
til meningsløse galskaper og den bla.dets referat også verdifull un
drev dem i dØden og u.\ykken. derholdning. Vår gamle kjenning 
Den og ikke deres egen mot- journalist Nic Gulbrandsen taJte 
standsvilje. om «Norsk n;ynazisme», hva na 

Det er neppe tvil om at forfat- det måtte være for l!1oe. lmå.d
teren her er inne på noe ganske lertid synes vi notisen gir et nyt~ 
vesentlig når det gjelder det hi- bevis på hvilke krefter det er som 
storiske syn på okkupasjonstiden står bak angrepene på Forbun
og den meget omtalte motstands-det og på a.visen. vi har nå in
kamp. Det norske folk er i bunn registrert den gamle arbeiderpar _ 
og grunn et fredelig folk og det tijournalist Gulbrandsen, arbei
er også i virkeligheten et ærlig og derpartibladet Aktuell, arbeider
anstendig folk som imlrettet seg partistortingsmann Sverre LØberg 
på et fredelig forhold til okkupa- og - _ - nei, det kan forresten 
sjonsmaJkten da den norske over- være forelØbig. 
·kommando hØytidelig hadde er- ------------
kjært at krigen var slutt. Men så 
satte propagandaen inn, og ikke 
minst hviskekampanjene og ryk
tekampanjene, alt dette SOom det 
perfide Albion er slike sørgelige 
mestre i, og som det bedrar ver
den med gang på gang. Og så 
skaptes da i sinnene denne truen-

t 
Vår kjære 

Hans Jacob Borse 
Geelmuyden 

de, men hule fantasiskapning døde den 23. 10. 1958 i Sin~a
«Håkåen», som skaltet og v.aJtet 

pore. 
med folks liv og sinnelag etter 
britisk ordre. 

Knut Geelmuyden. 

Avskjed med Nordens enhet -kong Oscar Il fotografert somme
ren 1905. TIlustrasjon fra boken «Kameraet forteller historie». 

(Dreyer). 

Naturligvis tror forfatteren, 
som aJle andre, at det fremdeles 
er nødvendig å grave sannhetene 
ned i de gaInle fraser og de gam_ 
le legender, som professor Johan 
VOgt kalte det, om heltedåd og 
motstand, om klippefast «ll8.8jo-

Min vakre eiendol1 
ved Mandal er tilsalgs. 

Knut Gee!muydea. 

LØRDAG 6. DæElMIBER 1958 
Tremde p. å. 
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Redaktører: 

ODD MELSOM. ~Jg 

KrimiIalRytt 
Vi har fått endel forespØrsler 

om hvorledes det går med saken 
mot Morgenposten. 

Norsk 
samarbeid 

næringslivs 
med tyskerne 

ALEXANDER LANGE 

Vår forpliktellie 

Anders Hafskjold tok 1. ,novem-
ber ut stevning mot bladet etter «8. Mahog «;Falk og Land~ 
at saken var blitt henvist til ret- har i alle år kunnet doku
ten i forliksrådet. Gangen i slilte mentere at den norske mot
saker er da at saksøkte får en stand under okkupasjonen 
lilortere frlist til et først.e skriftlig aldri befattet seg med å mot
tilsvar. arbeide det som for tyskerne 

Vi domfe1dte NS-folk gjo,rde naturUgvis alle sammen un"' 'Ved henvendelse til byrettens var det vesentlige: Ro i det 
der okkupasjonen det vi mente var !'dtt og 'riktig, hver på kontor. opplyses, det at det er økonomiske liv. ro på atbeids
vår plass og hver etter beste evne. Hadde vi ikke de tgjort dommer Kloren som skal ha plass,ene slik 3\t det norsk:e 

f d l d t ··t... t saken og at Morgenposten aven næring;sliv med størst mulia 
og hadde vi i vår kamp forr . e re an e s IIli eres""er vær eller annen grunn har fått så +Q 

bare p ass, i v'e deltagere - hvis man da med dette ut,- lang frist som til 10. januar med effekt kunne innskj altes for 
trykk mener noen som bare halvhjertet gikk inn for det sitt tilsvar. Men kanskje en like- okkupantens behov. 

o o I d t bl d t som Dette var også i den norske de trodde på, sa må vi si at vare mange forfølgere og mot- vel kan regne me a a e , " 
har reklamert slik med sine «be- befolknIngS mteresse. 

standere hadde rlel(~ ti!I å forakte oss og se ned På oss. v.iser», allerede har levert sitt til-I Den kunne ikke som visse 
På den annen Side er det klart at iklke alle kunne bli svar? andre kaste kortene og lØpe 

like akt i v e. Skjebnen stiller oss nå engang ikke på samme Ellers er det flere som har god I fra landet. 
'plass i livet, og den byr oss ikke ,de samme oppgaver å lØse. tid i denne saken. ,Endel av dem Under dosent Thomas Wy I
Det aktive elller passive best åt ikke i dette spill av tilfeldighe- som ble injuriert av Morgenpo- ler s doktordisputas ble det 

sten har som kjent anmeldt sa- særlig stedkt understreket 
ter, men i om en utad våger å tone klart flagg. Det er fak- t'l 

ken til politiet med krav om l - av annenopponent professor 
fisk noe sant i dette som en av våre lesere skrev til oss for t ff f .' 'anten Et tale Og s ra or IDJurl • - Johan Vog t at de vesentlige 
noen tid Siden, at han selv hadde gått inn i NS bare fordi ter hva justismiDIister Haugland organisasjoner, Norsk Ar-
han var redd for å miste sinstiiling og at han derfor i bunn opplyste på Løhergs interpella-

sjon i Stortinget. måtte en få det beidsgiverforening, Norges 
og grunn fØlte seg skamfull i fo.rhold til dem som handlet ut Industrl'forbund l'kke ble inntrykk at det offentlige ville . , 
fra en indre overbevisning. ha ryddet opp i denne injuriesa- . «ny-ordnet», at tre for dette 

I vanskelige tider med farer og pågang er det lett å svikte ken og at påtalemyndigheten samarbeid vesentlige dep ar
sin overbevisning. Det er lett å bøye unnav for forfØlgernes derfor ville fremme saken på tementer ble ledet av ikkJe NS
argumenter ogbeskylldninger. Det er lett å regne slik, a.t red. vegne a,v de injurierte. Hva var folk. V:ogt beklaget at denne 

de seg den som' redde seg kan, uten hensyn til venner og ka
merater som kampen for det felles ideal brakte mere frem 

. i rampelyset. Og forfØlgerne, har vært flinke til å spUle pa 
denne mennes,keUge svaklhet. Så flink.e at mange av våre 
egne har, svikteIt ,betenkelig' moralsk, ikke un.d er okkupa-

sjonen,men ett e rp å. De hal' ment å gagne sin egen sak 
'ved åta avstand både fra det ene og det annet som de 
vllIig nok: gikk inn for da vin~en blåste med. Både når det 

det ellers justisdepartementet erkjennelse av de faktiske 
nøye skulle følge med i? forhold under okkupasj onen 

Det er statsadvokat L o u s som ennå ble hindret avfØlelses
har aDSvaretfor denne sak, og betont vurdering hos forsker
selvom vi domfelte NS-folk ikke ne! Ingen kunne ennå helt 
akkurat hM' de beste erfaringer befri seg for den, men målet 
med hensyn til ham, så rilå erivel niåttevære å komme ut av 
kunne gå ut fra at det offentlige disse legender lom en motstand 
gjør sin plikt. Imidlertid får an-
melderne på henvendelse stadig som aldri ble satt inn mot det 
til svar· at etterforskning,' .en på,-, som for tyskerne var det ve-

gjelderoPPSlut;Bingen om .Forbundet og avisen me~~rvi ~~1illIge: det Økonomlske 
fremdeles virkninger avdentle mOr~lske svil .... , og svært ofte går. . • . .,.~ Hva dette skal bety forstår vi samarbeid til fremme av 
hos dem en minst skulle ha ventet det hos etter de store ord ik~e riktig. For enten må vel Wehrmachts behov. 
i maktens time. Morgenposten kunne fremlegge Vi legger til: Alt dette saIll-

Vel, det er naturlligvis alltid slik at det ikke er i medgan- arbeid i næringslivet viser at 

gen, men i påkjenningen det utkryStalliserer seg en elite som ,alle ville ha vært beretti- \<lettes norske ledere ikke .god-
., toIq legenden' om den fort-

som bærer byrdene for de andre, og selv om det er bedrØvelig get til krIgspensJon under t k" , . sa te ngo 
er det iu.tet å gjøre med den sak, annet enn å håpe på at normale forhold, men ~ver- I StatsØkonomisk Tidsskrift. 
selvforakten tilslutit sklal drive de svake og unnfallende, de ken Norge eller det navæ- .. f-'- .' 

rende Tyskland vil gjøre sin he~te 3, 1954, slde 240 ~nes 
fued de tuSen unnskyldninger for å svikte sine kamerater selvfølgelige skyldighet mot en mteressant dokumentasJon: 
og sitt ansvar, til å gjøre sin simple plikt. disse som satte liv og helse <Aktstykker om den tyske fi

Men, det er noen som i særlig grad er blitt rammet av den inn for det de trodde på mec:1 nanspolitikk i Norge~ ved 
mangel på samhold Som ,en bedrØvelig stor del av de dom- ung.dommens glade innsats- Sverre Hartmann og Johan 

feldte NS-fOlk viser, og det er våre invalide frontkjempere og 
de etterlatte etter falne kamerater. Og her er det ingen unn
skyldninger å finne for alle dem Som har sviktet. Her er .det 

vilje, men som nå Sitter igjen Vogt. 
i ulykken glemt av Gud og 

hvermann. fu ,·t- t bevis for at anmel-
Etter denne første opp_ r PO,l le 

ikke sna~ om «politikk». Her e.r det ikke snakk om at «ko
na vil ikke~. Her er det ikke snakk om å bli sparket ut av 
jobben, for 54 lurvet er ingen selv av våre motstandere, at 
de vil bebreide noen alt han hjelper sine gamle, hjelpeløse 
kamerater. En får vel snarere si tvertimot. 

derne har begil),tt !ialld'all noen 
gave fordeler skadene seg av de grove forbrytelser bladet 
slik: 1 blind, 2 som har mi- har beskylt dem for, og isåfall 
stet begge ben, 26 S3m har burde det' være en enkel sak for 
mistet et hen eller en arm, 15 
tuberlm'løse, 14 andre ahTor
Iigevarige skader (hodeskader, 
lammelse, psykiske skader o. 
1.) og 7 som har mistet et øy-e. 
Av disse krigsinvalider må 23 
betegnes som meget sterkt 
trengend,e, 16 tider direkte 
nød. Hertil kommer noen 
krigsenker med mindre~rige 

Her ligger den enkelte lesers plikt soleklart i dag;en: Gi 
det du evner til disse hardt rammede, og gå ut på gater og 
streder, og forehold alle de f.eige og unnfallende deres ansvar 
og forpliktelse! For her kan a Il e hjelpe og her e.l' det ikke 
mulig å finne noe moralsk forsvar for å la være. 

Hjelpeorganisasjonen for' frontkjempere har arbeidet i fire 
barn. år nå og har selv med de begrensede mi-dIer som står til rå

dighet vært en sann velsignels~ for mange i en håplØS 
situasjon. Organisasjonen har naturligvis ikke kunnet drive 

La .oss vise i hal'ldling at vi 
ikke har glemt at de gjorde 
mere enn 8SS! At de ikke var 

noen jakt etter ofre for frontinnsatsen så lite Som den har passive, men aktive forkjem-
hatt å ru1lte med. Den har nærmest måttet innskrenke se'g . pere for det de trodde på. La 
til å registrere og etter fatitig evne ta sleg av dem som kom av oss innfri våre medmenne
seg gelv. Men ,likevel bar den fått over 110 klienter som i skelli~e og kameratslige for
større og mindre grad har vært avhengig av den hjelp de pliktelser! La oss iallfall ikke 

være passive her, hvor det 
kunne 'få av organisasjonen. Allerede etter et år~ forlØp inn- bare gjelder å visle offervilje 
registrerte organisasjonen over 100 invalide frontkjempere og godhet! 

politiet å meddele anmelderne at 
det mener det foreligger bevis i 
saken. Og kan .bladet i Ik: k e 
fremlegge slike beviser, så er det 
ikke politiets oppgave å prøve på 
å hjelpe injurianten med å skaffe 
dekning for beskyldningene. Da 
er det dets plikt uten mere opp
hold og uten mere «ettemorsk
ning» å trekke injurianten for 
retten for å beskytte de ærekren
kede. Enten disse har vært. NS-
folk eller iikke. 

Vi venter fremdeles på en av
gjØrelse fra påtalemyndighetens 
side - ikke minst av hens:vn til 
det justisdepartement og de 
stortingsmenn som så spent fØI-
germed i utviklingen av denne 
skitne injuriesaken. 

LØRDAG 6. DESEMBER 1958 

På et møte hos Terboven 
den 21. november 1940 utta
ler således statssekretær, dr. 
Landfried: «Jeg er meget 
,takknemlig over å kunne slå 
fast at det har lykkes her i 
Norge - i et fullstendig frik
sjonsfritt samarbeid - å set
te inn Norges næringsliv for 
de tyske nØdvendige krav, 
slik dette ikke har vært mu
lig i samme utstrekning i alle: 
(de andre) besatte områder~, 

En trist erkjennelse for ro.., 
mantiseringen av den (etter
påkonstruerte ) norske mot
IStand, som altså ikke rettet 
seg mot tyskiørnesvesentlige 
interesse her i landet. 

A. L. 

Fanebust Ipå avveier 
Det er lenge siden vi har vært 

helt fornØyet med vår gamle venn 
Fanebust og ihans avis Sandnes 
Og Jærens Avis: Den har mistet 
det meste av sin friske opprin
nelighet nå, men likevel hadde 
vi dog ikke ventet å finne sann
hetsforkjemperen Fanebust på 

linje med Morgenposten, Løberg 
Og alle de andre «sannh.etsapost.. 
lene» rundt i redaksjonene. hvis 
hovedoppgave det er å fremstille 
tingene bare fra en side. Fane
bust forteller i siste nummer at 
«Folk og Land ihar' <!forherliget» 
Hitlerf()rllaDS'«seier ov~r jllli
kuppet 1944». Nå vil sikkert ,alle 
lesere av Folk <lg Land ellers ha 
oppdaget at den artikkel det sik
tes til bare gir et utdrag aven 
ny bok ~ er utkonunet på et 
tysk forlag, uten at Folk og Land 
eller dets '«hardkokte nazistiske» 
redaktør har tatt noe standPlllIl!k:lI 
til begiVenhetene. I dette utdrag 
fortelles det om hvorledes en tysk 
soldat opplevet det som skjedde i 
Bendlerstrasse, og det kan vel ikke 
være Fanebusts mening at det er 
noe forbrytersk eller klanderver
dig i også å la et annet syn enn 
det autoriserte slippe frem for 
offentligheten - selvom Fanebust 
deIlIJ.egang sverger til det autori
serte. For hva er i så tilfelle hans 
kamp .for sazmlletlm og ytringS
friheten verdt? 

Forøvrig må . vi nok en gang 
korrigere den feilaktige opplys .. 
ning· som Fanebuest gjentar, 
skjønt han burde vite bedre og 
lese bedre når han vil være 
stridsmann for sannheten, nemlig 
at det er Forbundet for sosial 
opprei.sn1ng som utgir Folk og 
Land. Så er ikke tilfelle og 
det er overhodet ingen grunn til 
å klandre Forbundet for at den 
tyske soldat ikke ser på Hitler 
med de autoriserte Fanebustøyne. 

La gå med at Fanebust tror 
å kunne gjøre forretninger på å 
stryke Forbundets motstandere 
med hårene. Vi for vår del tror 
han vil risikere å· miste sine ikke 
så få NS-abonnenter, for det går 
a.n å være så smart at en faller 
mellom to stoler. 
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BAK DE PARLAMENTARlSKH KULISSER: 

Den fantastiske Stavisk".-affære 
V d b d d k k søte Alette,», som alltid taus og frem igjen, for da er han fer-e re e n av e n ya e r 5J-ø hamonisk ser ut OiVer sjøen. «Det rug. Hrvis han bare hadde fem-

er en bra kar denne Georg~~s hundretusen francs til å betale 
Bonnet (dengang deputert og for- tilbake det som underslageren 

10. september 1932. En gylden I Herr Alexandre avbryter sta
hØstdag står herlig over Lago dig den gamle herres underhold
Maggiore, denne norditalienske ning. Han liker i1~ke at andre 
sjø som har Alpevannets dyp- snakker. Han rvil helst gjøre det 
grønne farge. Citron og appel- selv, hurtig, uopphørlig. Siam 
sintrær, sedertrær, korkeik og opptatte forretn~ngsfolk pleier, 
palmer fra de terrasseformig stl- røker han ustanselig sigaretter 
gende haver på Isola BeIla, den mellom rettene. Tallerk.enen er 
mest berømte av øyene i sjøen ennå ikke tømt fØr han tenner 
avtegner seg skarpt mot den seg en ny. «Denne kongress er 
azurblå himmel. Se~skapet som nå den 119. konfer,anse siden 
dinerer i en sa~ong i «Grand Ho- Versaillestraktaten», sier han til 
tel et des Iles Boromees», det for- den journalist som sitter ved si
nemste hoten l. Stresa vier seg den av ham. «Femten europeiske 
imidlertid mere til bordets gle- land er representert. Det blir 
der enn til utsikten, skjønt vin- snakket IQm kornutførsel, tran
duene fra salongen i fØrste eta- sitvanskeligheter og valutaspØ,rs
sje vender ut mot sjøen og er mål. Det er nedsa,tt utallige ko-

mann for den )franske ,delega- har investert hos ham, men det 
sjon i Stresa - fransk utenriks- har han ikke!» 
minister i de skjebnesvangre da-
ge i 1938 og 1939) av god familie, Ubehagelig besøk 
men i'kke noe til hode og han har 
ingen penger. Tre hundre tusen Herr Alexandre går tilbake til 
francs bragte harns hustru med salongen. Det har plutselig falt 
i ekteskapet, men hvor langt rek- ham inn at de jo ikke var fer
ker det? Han gjo!rde det ikke dige med å spise. Da trer en kel-
rart som sakifØrer _ god jurist, ner frem med et sØlvbrett som 
men knastørr, så kastet han seg åpenbart tTinger noe til hen' 
inn i politikken. Men hans valg Alexanidre. «BUdapest?» l~per 
ble betalt med stjålne penger. han spØrrende. «Dessverre lar 
«Selskapet for Pariser småbiler» forbindelsen med Budapest frem
lanserte ham, men nå er direk- deles vente på seg, herr Alexan
tøren sa,tt inn for underslag. Med dre», sier den tilspurte hfjWtide

lig og tilf~er så nesten forle-sine forbindelse!r har det lyk'kes 
Bonnet å oppnå at dommen ikke 
blir fullbyrdet, og så vil hele hi-

vidåpne sUk at den kostelige luft miteer. og hver komite har igjen Den vakre Alexandre. storien sovne i stillhet _ men 
kan strømme inn fritt. Pal'iser delt seg opp i utallige underko- I han må jo stadig gå i f!rYkt for 

gen: «En herre derute vil tale 
med Dem, herr Alexandre !» -
«Utelukket, helt utelUkket», sva
rer finansmannen utålmodlig. «Si 

finansmannen Serge Alexandre miteer, og når en i et møte en- brune ø'yne er barbert vekk, og at en eller annen graver den 
(hans jødiske avstamning er delig har fått vedtatt noe, så tar streken av de malte bryn peker 

(Forts. 8. 6). 

tydelig) som har fått adgang til neste hemmelige møte straks skrått oppover mot tinningene. 
den Økonomiske konferanse som Englands eller \Frankrikes eller Alle hennes bevegelser er av full-

endt ro og harmonli. Klærne er Olaf Holm: 
av den mest elega,nte enkelthet. 

holdes her av den franske regje- begges representanter for-
ring som observatør og tilhØrer, behold. Og disse vil komme frem 
vet å leve. Da han kjedet seg på 
konferansen har han latt Paris- til en løsning for Midt- og øSlt-

Skjønt hennes mann bærer til
navnet «den vakre Alexanåre» 
virker han ordinæ!r ved. siden av 
henne. Han snakker bestandig. 
Hun ti~r alltid - og hun hs,r og-

Skriften på veggen venner hente hit til Stresa de bil Europa! Det er bort veggene. 

Den «søte» Arlette. 

Men jeg har en plan lommen. 

De skulle la meg greie det! De 
burde engang gi meg en virkeltg så meget å f1ortie, for «den søte 

Du skal ikke tåle så in- Hjort, som tok den opp i sin be
derlig vel den 'V-l,rett som kjente bok «Justismord». 

Arlette» kjenner mere enn en av stor oppgave - jeg skulle bringe 
de franske ministre endog meget 

ikke rammer (])eg selv. 
IT. 

EuroPas finanser iorden b 

Den hemmelighetsfulle 
ektemann 

intimt - -

Herr Alexandre har igjen skif_ 
tet tema og spør plutselig de to 

Arnulf Øverland. 
For det annet: Den som ikke 

Det har hendt noe i disse visste fØr, at den norske stat er 
dager. Hetlesaken har funnet sin ,en fremragende lus i erstatnings

saker, han vet qet nå. Hetlefolket 
fikk kr. 50000 som plaster på så-

journalister: «Hvorledes var det? endelige avslutning med oppreis
Ville ikke dere starte en avis? ning for de i sin tid dømte Ole 

Den nervØse mann har snak- Jeg kunne tenke meg å gå med og Mikael Hetle, og jar deres ret for daglige sinnets lidelser 
ket med glØd og iver. Plutselig og ville stille atten millioner til slekt. gjennom 50 - femti år. Det er 
forandrer tonen i stemmen seg. forføyning for dere!» De ·to brØ- Det gir anledning tlil \mange ikke mer enn sån omtrent en stor-
Han sier blØtt, sart som i om- dre ser forblØffet på hverandre. refleksjoner: tingsmanns salær pr. år. 

sorgsfull kjærlighet til sin hustru. Det var noe til tilbud! Men så For det første at det finnes TIl. 
svarer den ene hurtig: Nei, en k d . Id h' som sitter rett oVeTfor ham: «Du mennes er, e er sJe ne, ' VIS For det tredje: At der ennå 
dagsavis som det står en gruppe ttsfØl lOt k t d ikk 

kk d 'k re ' e se er sa s er ,a e e finnes «hårde halse og stive forsyner deg jo i e av red l e- finansfolk, eller en eneste bak, elet 
paslSivt kcan se på at andre men- nakker» i dette land, m.a.o. folk 

ne i sur flØte! Gjør det, kjære- var ikke noe for dem. De drØm- nesker lider urett og overlast, 
t l som aldri oppgir sin rett, når de ste, de er virkelig gode! ~ 

og nå sitter de ved siden a,v ham Hans hustru ser på ham, smi
ved det festlig smykkede bord - ler til ham og tar litt av reddi-

mer om et li e, ganske uav len- uten å griPe inn. De tilhØrer den har rett. 
gig, godt ållustrert ukeblad, noe 
mere i retning av et kunstblad. 

Herr Alexandres trekk får et 
kene i den sure fløte. Hun er drag av kjedsomhet. Han spØr 
en ung krvinne aven egenartet kelneren: «Er ikke Budapest 
skjønnhet. Ansiktet danner en I kommet ennå?», men avventer 
smal oval, brynene over de lyse- ikke det benektende svar fØr 

kategori av menneskeslekten som 
ortega y Gasset kaller eliten i 
motsetdingl til massemennesket, 

IV. 

to brØdre som er journalister, en 
teaterdirektør, to-tre bØrsfolk og 
en herre som ser overmåte for-
nem ut" Monsieur Dorn y de Al
soa, hvis ansiktstrekk ser ut som 
et filigransmykke. Hans grå hår 
er arrangert med beundringsver
dig omhu, huden er nesten gjen
nomsiktig, barten er et mester
stykke av frisØrkunst og i ven
stre knapphull i den lysegrå ja
kett garanterer et merke syd
amerikanerens avstemplede ver
di: det er ikke bare Æreslegio
nens rosett han bærer, men den 
for ordnens storkors. Med sart, 
uendelig diskret stemme fortel
:ler den fornemme herre om sine 
veddelØpshester. Det er ikke nØd
vendig å nevne at hans vedde-
1øpsstall blir betalt av verten hen' 
Alexandre. Det vet alle finans- Fru 
mannens venner likevel. 

Stavisky som revypike i U SA 
etter sammenbruddet. 

4 FOLK OG LAND LØRDAG 6. DESEMBER 1958 

For det fjerde: At det er hen-

han sier til de to brØdre' «En 
slik liten affære interesserer meg 

som kun tar hensyn til egen for- Syplet til den så;kalte prestisje, 
del i livet eller hva naboen sier. frykten for å «tape ansikt», som 
Her skal nevnes et par, hvis røst sto iveien for rettferdigheten i 

nådde utover den hele verden: Hetlesaken som i DreyfUssak;en 
Den udØdelige Emile Zola og vår og som står iveien for rettfer-
egen BJ''''rnstJ'erne BJ'Ørnson I digheten i «retts»oppgjøret. Hva ikke _ men en stor dagsavis ville ' !" • 

jeg gjerne ha. Imidlertid kan forbindelse med «retts»orppgjøret oppnådde presmsjerytterne 
er det O'runn til aO nevne Marta Dreyfussaken oe- hva har de opp-dere si fra når det blir til noe· o ~ 
st · 'k maJ' r Langeland ad nådd i Hetlesaken? I beste fall med saken, så krun jeg alltid satse ernSVl, o ,-

hundretusen francs for å gjøre vokat Kjær Mordt , overrettssak

dere en tjeneste!» fører Ueland, prost Hedem, stor-

Han har reist seg skjØnt mål- tingsmennene Moseid og Sta,vang, 
tidet ikke er slutt, men hallS forfatteren Jens Bjørneboe, Jon 
venner kj€lIlner hans rastløshet Skeie, foruten mange andre. 

Og går med ham ut på ballwngen. Den som straks tok opp kampen 

å bli glemt. Hva vil p[lestisje
rytterne i «retts»orppgjøret oppnå 
ved å overla,te til sine etterfØl-
gere å gjøre det, som er deres 
egen plikt? De vil havne i den 
historiske skammekrok Og der vil 

På sjøen driver btåtene avsted mot uretten i Hetlesaken var de bli til tidenes ende. Fra tid 

med sine hvite seil og nede på bonden Hans Seland og han for
gaten som går rett forbi hotel- fulgte den like til sin dØd. Den 
let passerer en hØY, slank herre som vel til slutt har hatt den 
med en karakteristisk s:vær nese. største innflytelse på, at saken 

til annen vil der komme en ad
vokat Hjort og holde dem oppe i 
lyset. Det er nå en gang så, 
ihvertfall i dette land, som Ha

'«Kjenner De ham?» sier Alex- ikke ble tiet ihjel - det er jo tak- v.amaJ sier: 
and!re ubesværet til en av herre- tikken - men fant sin endelige dØr aldri». 
ne ved siden av seg, mens «den løsning, er n'ok h.r.adv. J. B. 

«Manns ettermæle 

Forts. side 7. 
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'Omar Amin von Leers: 

øst - og Syd-Arabia 
Britiske grusomheter under A omanernes 

frihetskamp men verdenspressen tier 

v 

H. FrankIin Knudsen: 

En stor spiker • 
I løgnens likkiste 

Med uvilje tar jeg Løbergs navn ling v,ar samtlige gale, og pro
i min penn. Stortinget burde vel_ fessor Skodvin påpeker Hitlers ra
ge en annen til høytleser, når ar- seri i denne forbindelse. Hitler 
tikler i Folk og Land finnes så var en tid av den oppfatning at 
betydningsfulle, at de må refe- Quisling med vilje hadde fØrt ty

reres for de fOlkevalgte. Vi har skerne bak lyset. Det er da å an
selvsagt ikke noe imot at Stor- ta, at Quisling overhodet ikke har 
tingstidende trykker opp våre be- gitt militære opplysninger, men 

Den østspiss av Arabia som grepet inn i dette sultanats an- overalt i Orienten religiøs. DeiIl- dre ting, selv o.m vi gjerne så kun har fremholdt det som han 
ligg,er rett over for India er på liggender. Det har der en resi- ne retning avviser det arvelige artikler gjengitt mere in exten- offentlig i Norge i skrift Og tale 
valIlilige kart som regel betegnet dent, tropper og marineoffiserer kongedØmme og forøvrig også so. påpekte. Nemlig at England had
med Oman. Ved siden står da of- og holder det viktige kystland parlamentet. De frommeste og Løberg mener selvsagt, at han de til hensikt å drive Norge inn 
te navnet på byen Maska.t (eller med de gamle; forlbindelser 'til dydigste skal herske, ikke en ved sin opptreden skal slå seg til (Forts. s. 7). 
Museat) med store bokstaver, slik Sansibar og Øst-Afrika fast i sultan ,av fØdsel eller parlament, ridder, ved å friske på 1945-stem-. ft ""''\Aw~ 
at mange tror at landet iheter hånden. Dette skjer dels med «hvor det alltid sitter en bedra- ningen. - Men som det o e . går 

>Oman log dets hovedstad Maskat. hjemmel i flere avtaler som er ger ved siden av den rettskaf
Men så enkelt er det ikke. Ara- kommet istand mellom 1898 og ne». At sultanen av Maskat, som 
biske ting er overhodet aldri 1929. Det behersker svampefiske- selv bekjenner seg til læren, har 

i politikken - så har han tross 
all fuktighet anbrakt seg som den 
tørreste plante i Stortingets her-
barium. Han er blitt en fosil som 

enkle. Selv gode oppslagsbØker riene i bukten ved Oman og de gjort brudd på disse læresetnin- ennå presterer bare tøv. Ferdig 
er her ofte temmelig ubestemte. tilstedeværende olje-, kull_ og ger, drev Oman til oppstand i med ham. 

Sosiete'tsn ytt 
fra Himalaia 

I «Jahrbuch der Welt 1954» heter jernforeloomster. 1951, da sulta.n Said ibn Taimur Det er dog lyspunkter. Større 
det således: «Det uavhengige sul- hadde fornyet sin vennskapsav- og større. Dr. Wyller satte tin-

Oman er et imamat. Det lig-tanat Maska.t og oman ligger på tale med England og deretter fra gene på riktig plass. Nemlig hvem 
østhjØrnet av Arabia». I virkelig- ger vestenfor og omfatter «det 1955 a.v skrittvis gjennomfØrte som samarbeidet med okkupan
heten er Maskat og Oman hØyst grønne fjell» (Gebel al Akhdar) , avvepning av stammen. omåner_ ten. 
forskjellige ting, og uavhengig er de tilstØtende fjelldaler Og rek- ne nektet ham enhver anerkjen- Professor Johan Vogt, i egen
herskeren i Maska.t utvilsomt ker til der Ørkenen begynner. Før neIse og valgte den fromme K:o- skap av opponent, gjorde det en
imke. Nettopp dette at oppstignin- i tiden dannet Oman og Maskat ranlære Tassuf Salim ibn Ra- da bedre. Ved hjelp av et par nye 
gen av hallS hus er så nær knyt- en stat, og hovedvekten lå i schid Kharusi til «Iman al Musli_ aktstykker, som han hadde lånt 
tet til det England hvis stjerne Oman som fra 1600 av be~nte min» (de troendes forbeder) . av Sverre Hartmann, belyste han 
nå blelmer, har kanskje beredt motoffensiven mot de portugisi- Quislings syn og handlemåte slik 

ske bestrebelser på å sette seg Sultan Said ibn Taimur var at det står helt i kontrast med 
denne hersker stille sorger. ! fast ved Den persl'ske bukt og som engelsk marhmett forlengst den gjengse oppfatning av den 
Imidlertid er det fa}(t en ,siste ' , 

som kastet tug'ser t av kommet i miskreditt, for ara.berne myrdede. Jeg bruker med vilje 
avglans av engelsk makt på ham ' por l Ille u 
da han 15. desember 1955 med Maskat, forfulgte dem til øst- er så «gammeldags selvbevisste» dette uttrykk, da jeg antar at 

Afrika og endelig erobret Sansi- at de ikke vil tåle noen «,alliert myndighetene neppe ønsker retts-
sine tropper ført av britiske offi~ k t Q . l' . t tt t'ar. I slutten av det attende år- sultan» i spissen for seg. Dette sa en mo UlS mg gJenopp a ' 
serer tok Omans hovedStad i f d ø Da'l N d b t f l så meget mere som England av- or ver ens yne. VI orges 
storm og 24. desember holdt sitt hun re ras oreningen mel om satte hans far Taimur ibn Fei- anseelse som rettsstat definitivt 
l'nnrog i den blodig erobrede by Maskat og Oman iOg Maskat kom være torpedert "D' aktørene d'" 

sal fordi han ikke skaffet nok ' ~b l"" 
'På en hvit kamel. Her lot han som handelsby og kystland i av- de eller levende vil komme i den 

Fjellhule i Ajanta, India. 

h d t hengighet av England. Det fat- penger til dem ut av landet. Sul- rl'ktl'ge belysrun' "'. 
odene sable av noen av e mes .. tigere, råere og villere Oman for_ tanens utenriksminister er eng

Den folrllledelst sin folkekjær
Så var det Sverre Hartmanns het livsvarige statsminister Einat: 

bok: «Spillet om Norge». Den Gerhardsen - Arbeiderrø'rslas al~ 

skal ikke anmeldes av underteg- lestedsr.'1ærværrende ~lYsalf - er 
nere av personlige grunner. Men med gemalinne demlegang reist 
følgende skal straks fastslåes. Bo- på rekognosering til Pakistan og 
ken er en stor spiker i lØgnens Indlia sammen med Rest-Europas 
likkiste, og frifinner Nasjonal mest talentfulle konferansemini
Samling for enhver befatning el_ ster - Halvard Manthey Lange. 
ler viten om: det tyske angrep på På programmet står muligens 
Norge. Oberst Hans Piekenbrocks utveksling av radioaktiv, men 
samtale med Quisling på hotell heilno.rsk sursild mot kamintep
d'Angleterre i København den 3. per av tigerskinn. Vi vegrer oss 
april 1940 er gjengitt etter Pie- å tro på et ubekreftet forlydende 
kenJbrocks erindring 18 år senere om at det også i India skal for
Forfatteren unnlater å nevne, a.t handles - sub rosa - om den hen
Quisling ikke kjente til at den digste avskrivning av medborge-

uhelbredelige ibadhiter. Men i ble fritt og stillet seg alltid fi- lenderen Emile Enn:is. Hans in
fjellene i Oman ble det ikke rolig 
med det. Der kjempes det videre. 

endtlig mot britisk innblanning. nenriksminister kan hverken lese 
Da den første verdenskrig brØt eller skrive. I det gamle befestede 

Maskat er et sultanat, et kyst- ut kom det til konflikt mellom slott i Makar lever sultan S'aid 
land med de Viktige havner Mas- den britiske beskyttelsesmakt Og ibn Taimur, omgitt av utlendin
kat <15000 innbyggere), Matra omanerne, men de britisk utdan- ger, englendere, belutsjere Og pa
(14 000 innj:)yggere), Salå!la på nede og av den britiske kaptein kistanere, og beskyttet av sin ne-

-den fruktbare Dhofar-slette med Eccles førte tropper var underleg- gergarde! Hans regjeringsmeto-
ca. 10000 innbyggere, Sofar og ne overfor imamen av oman sjeik der er meget enkle: enhver ut
Khabura. Tidligere hØrte også Mohammed !bn Abdullah al dannelsesmulighet hindres, fordi 
havnebyen Gwadar på kysten av }{halili i flere trefninger slik at opplysning kUmle bringe den stor
Belutsjistan til Maskat, men den England i 1920 måtte formidle arabiske nasjonalisme inn i lan
ble avstått til Pakistan i august en fred for sin forbundsfelle sul- det! Den som krever reformer har 
1952! Befolkningen er arabisk tanelDi av Maskat. Sultanen av forbrutt sitt liv til denne tyrann 
med grupper av belutsjere og Maskat måtte i denne freden til som opprettholdes av det britiske re, som man i skrivende stund 

ti ta d k t· Takket være denne tysker han traff var en etterret-
·hinduer. Kilden '1 dette sul - Al-Sib av 2. september anerkjenne emo ra 1. ningsmann. Han burde jo nil ennå ikke har greiet å stoppet 
nats rikdom er ,a,t det danner Omans indre ua~hengighet skjønt form for regjering har Muskat kunne få Piekenbrock opp til munnen på med sivil .skytning, 
kYistlandet til det bakenfor lig- haJll stadig opprettholdt et slags ingen avis, intet trykkeri, ingen Norge og krysseksaminere ham boikott eller sosial likvidering. 
'gende Oman og dessuten forføyer krav om overherredØmme. Mot- moderne skole og intet moderne om Quislings militære forrederi. I Kina €'l' det nå på få år e'ks
'Over den vakre slette ved Batina, setningen mellom sultanen og syrkehu\5. Selvsagt finnes det hver- Der foreligger jo også andre do- pedert 15 millioner mennesker. 
som er rik på korn og dadler. I, folket i Oman er uoverstigelig., ken i Maskat eller Omim noen kumenter om dette SpØrsmål. Eller som det iheter på kinesisk: 
nesten et århundre har England Hovedgrunnen til dette er som (Forts s. 7). Quisling skrev nemlig, i mitt Hsiao Mieh«berøvet sin tilværel

Vesten driver araberne over Sovjets armer. Nassers nestlc01mnanderende på besøk Moskva. 

nærvær, et brev til Adolf Hitler se ... gjort slutt på». 
den 18. april, 1940, hvor han Den velorienterte fylkesmann i 
gjorde den tyske strategi i for- Oslo og Akershus formodes å 
bindelse med landgangen i Nor- mene at relsens mål er å under
ge til gjenstand for den mest søke muligheten for utgravning 
hårdhendte kritikk. av polstrede og elektrisk oppvar

Quisling fryktet nemlig, at de mede tilfluktsrom, kontorer og 
tyske tap av mennesker og ma- selskapsrom en suite for den nor
teriell skulle fØre til mer hensyns- ske eksilregjering i Himalaia un
lØS krigfØring. Hvis han på noen der en eventuell tredje verdens
måte hadde rådet Hitler eller krig? 
hans medarbeidere militært un- Den fanatisk offervillige og fra 
der forberedelsene, ville han vel sine militære seire i verdenskrig 
da ha henvist til at man ikke Il krigstrente norske befoIkning 
hadde fulgt hans råd og derved I ser det som en vesentlig oppg~we 
påført tyskerne unØdige tap. Det å beskytte sin regjering enten 
gjorde han ikke. De militære denne oppholder seg innen- eller 
opplysninger som ble tillagt Quis- . (lI'Qrls. 8. 6). 
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STAVISKT·A.FFÆREN 
(Forts. fra s. 4). met. Han tØrker sveden .a.v pa.ll-

ham dog at jeg hår gjester!» - !Dell. Så tar han sedlen som kel
~Det har ,jeg allerede sagt iham, neren bragte ham· på sølvbrettet, 
herr Alexandre», bemerker kel- Det står bare et ord på iden: 
neren diskret, men fast og rek- «Fresnes'- _ navnet på det feol5-
ker frem brettet, som det ligger sel i Paris hvor han satt æ.mmen 
en sammenlagt seddel på. Herr med mannen med de ,store hen
Alexandre tar den opp, folder ut der. Han river sedlen i ganske 
papiret Og - bleklner etter ø.t små stykker og kaster dem ut av 
han har kastet et blikk på det. vinduet. I dette øyeblikk banker 
«Et øyeblikk, bare et ØYeblikk!» det på døren. Han skvetter, til: 
roper han unnskyldende til sine men tar seg så sammen og roper: 
gjeSter og fjerner seg hurtig. «K)om inn!» I døråpningen står 
Hans hustru og gjester er vant til 'igjen kelneren. «Nå får De Bu
sl~ke, avbryte1.5er og Spiiser ufor- dapest, herr Alexandre»,melOer 
styrret videre. lian og bedrageren StaViSky, som 

«Herren», som kelneren snak- igjen er blitt til den store p.an-, 
ket om med slik tilibakeholden- serfinansmann Alexandre, sier 
het og som Alexandre nå mottar: «Endelig!» og går ihurtig til tele
i en liten salong" ser ikke me- fonkiosken. 
get tillitvekkende. ut. iHan er ,Få dager etter sitter herr Alex
kledt med litt pralende elegan- andre i et fly som fØrer ham til 
se, hans panne er påfalleride ,lav, Budapest Og han har under flytu
de små; svare øyne har Dloe stik- ren hatt tid til å overveie ennå en 
kende ved seg, men det mest av- gang det han har fore. Det er 
skrekkende v.ed ham er hans Virkelig en stor «affære». I freds
hender. Det er noen veldige lab- diktatet i Trianon har «seier
ber som henger ut av den rØd- herrene» lovet de tre stater Ru
spettede sommerjakke. De synes menia, TSjekkostQIValo~ og JUgO
å yære av jern. . slavia ungarsk territorium, men 

,«Hva ønsker De?» spØr herr innbyggerne som ikke vil fØlge 
~lexandre kort, men det synes med over i den nye sta.t skal hol
ikke åpaæe besøkeren. des skadesløse. Man har avsatt 

«Jeg tenker Vi fortsatt kan si en kapital på 219 millioner gull-

SQ.~:i~t~ts~y:f,t ' 
j 

(Forta.. tra s~ Sl. 

utenlands. Ti ifØlge . moderne 
norsk rettsvidenskap ertroskaps;; 
plikten ikke gjensidig! . Den på
hviler ikke statsledelsen, bare 
folket. 

Folket vårt har' samrøystes , ' 
uten debatt besluttet seg til i re
gjeringens fravær å. lytte på meL 
dinger fra Himalaia. Inspdrert av 
minnet om Lauritz Sand, og et
terat man programmessig ha.r 
sprengt den norske industri, og 
samtlig~ kraftverker for lys og 
varme i luften, og rasert alle hus 
over 100 kvm. (d.v.s. ikke Sel
vaags) - har foJltet vårt uten 
ordsldid'te besluttet å utkjempe i 
arktisk temperatur fra kjeller'
halsene en strålende guerilla mot 
fiendens atomskyts og opptil 35 
divisjoner, ledsaget av kolonise
rende pårørende. 

En norsk offiser, tidligere sjef 
for Krigsskolen og hovedlærer i 
taktikk, oberstløytnant Einar 
Sundvald Kiil, ihar meddelt pressen 
at han under verdenskrig II as
sisterte amerikanerne med å for
berede et tiltak i det okkuperte 
Norge, som vi kian kalle opera
sjon. lysslu~king. Hadde den ty
ske, kaputt ikke inntruffet var 
ifØlge planen samtlige norske 
krruftverker blitt bombet til 

du», svarer mannen mec;l de vel
dige hender, «Og du kan vel ten
ke deg hva jeg vil!» Og så gjør 
han. noen beVegelser med peke
og tommelfingeren som om han 
tellet penger. 

I«J eg l'/oiper lPå pbliitJet ! ~ ,.sier 
herr. Alexandre skarpt,og .går l.not 
dØren, men besøkeren blir rolig 
stående. «Ja, bare gjør det, gut
ten min», sier han med en .liten 
grimase, «så får jeg noe å for-

kroner til det formål. Imidlertid s:tøv. Kfr. Johan Vogts ord om 
er l3IRk.en et langt lerret å bleke. dumhetensdomina.ns i historien! 
Ennå er de skadellidines krav Under denne sIin kanskje siste 
ikke etterkommet, og nå vil epoke vil folket vårt være ifØrt 
Alexandre kjØPe apperstat~s- Terylene strek:kbukser .. fra .Anle 
kravene til de ekspa,triert~. Han. Molstad, og asl!esthjeImer ~d 
vU ikke ,by dem mere enn 25 pst. innlagte illegale lYt1leapparater, 
av fordr~ene, mein de vil ,,sik- i ,god tid innført fra Ural på be
kert heller ha kontanter straks' stilling av den visjonære ha.ndels_ 

minister Ska.ug og med kamerat 
enn å vente lenger. 20 millioner ". 

og statssjef Krusjtsjovs velsignel-
vil han sette i foretagendet, men se. Når reiser vår" folkekjære 
de vil imlbringe ham det dobbel~ statslninister til storeksperten i 

telle karabinierene! Her dreiet te. det dere vet - selveSte Mao Tse-
det seg nemlig ikike om fraIl$ke Herr Berge Alexandre lener seg TWlg? 
pOlitifolk, som tar fatt på. kjelt- behagelig tUbake mot den hVite 
ringene med silkehansker. Disse pute, som er anbragt i hode
her er ordentlige og de vil Iiliok høYde på rygglenet fora-t de 
sperre øYnene opp når jeg sier reisende Slkal ha det behagelig. 
dem at herr Alexandre med re- Han kjenner hemmeligheten med 
gjeringspapirene ~ lommen ikke uforstyrret å kunne gjøre gode 
er noen annen enn sjekkfaIskner forre1lndnge!r li. Frankrike: forbin
og storbedrager Alexandre sta- deiser - det er trylleformularen. 
visky. I 1921 stjal du fl'a din Når det for eksempel gjelder den
kjæreste - det var ikke den ~ge ne sak, så har han med seg en 
ArIette derinne, men en dame anbefaling fra utenriksministeren 
på femti! - a.JJ.e hennes juveler. og dessuten har general de Four
Så har du forfalsket en sjekk på tou innført ham i krigsministeri-
48 000 francs og i 1925 stjal du et. Brorr av ministerpresidetnt 
ombord . på. «Valdivia» en hel Chautemps er hans advokat. Han 
paikke med verdipapirer. I 1926 har forsynt partikassen til det 
satt du i fengsel for nye sjekk- radikalsosiale parti - altså det 
forfalskninger og da du kom ut borgerlige venstre _ bEihørig med 
av fengslet hadde du ikke en rød penger og dette partis fØrere er 
sou, så hvis ikke ArIette dengang herr Herriot og her Daladier. Og
hadde tatt seg av deg, måtte du så de sarte tråder som går fra 
ha sovet li Paris!» hams hutsru til endel ministre vi

POTEMKIN. 

naure. Han viser ham papirene 
og kontraktene som han har 
bragt med seg fra Budapest. «De 

ser», sier han, «at det er gull
kiantede s3lker, og det vil sikkert 
falle Dem lett på grunnlag a.v 
dem å oppnå ,at jeg i denne for
bindelse får et forskudd _ la meg 
si nitten millioner francs!» 

Advo,kat og deputert Bonnaure 
rykker litt til. «Nitten millio
ner?!» skyter han inn. «Synes De 
ikke det er litt mye?» 

'«Men jeg spØr Dem, hva betyr 
det i forhold til dette projekt?» 
sier herr Serge Alexandre ube
svært og tilfØyer elskverdig: «Og 
for Dem vil 'det naturligvis også 
falle litt av!» 

Herr Alexandre, alias Stavisky 
gr~per i innerlommen. Bare in
gen skan.d.ale nå. En dag vil en 
kunne ta fatt i dette individ på 

en annen måte, men ikke nå-og 
ikke her. Han gir ham i taushet 
fem tusen. Den annen tar iropt 
dem og anbEifaler seg med et 
hånlig «på lykkelig gjensyn». 

ser seg nyttige. Og så er det da Herr Bonnaure overveier. Han 
de deputerte _ herregud, penger vet at denne angivelige herr 
trenger jo alle nåtildags _ _ _ Alexandre er bedrageren Stavisky 

- men han vet også at han, den 
Hele tre dager varer det innen 

herr Alexandre har ordnet forret- deputerte fra Paris,de siste tre 
år har tjent 700 000 francs' på 

ningene i Budapest etter sitt ho- ham_--
de. Alt ordner seg for· den som Så kan ikke den deputerte 
'{rommer med et anbefalingsskriv 

Bonnaure motstå fristelsen, og 
fra det franske utenriksdeparte-

F • B ment. Da-åpner alle dØrer seg. Nå 
erretnlnler i udapest er herr Alexandre igjen li. Paris 

fire uker senere har Serge Alex":' 
andre nitten millioner fr3il1JCs På 
sin konto, overfØrt ham fra den 
franske stat. Bedrageren er alene i rom- og snakker med deputert Bon-
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Hjelp .IIS å hjelpe! 
Det er nå fire år siden Hjelpeorganisasjo:nen for krigsskadede 

(HjelpeorganisaSjonen for .;frontkjempere) ble opprettet. Pormålet. 
varsom kjeI?-t utelukkende å yte .l;1.ielp t~ krigsinvalider og falne 
frontkjemperesetterlat~, og i denne forbindelse formidlin.g av den 
støtie som ble stillet i utsikt fra Tyskland. . ' r. 

Vi har SØkt å registrere de som llar behov for hjelp og tilrette': 
lagt og bearbeidet de innko~. søknåder fra noe over 110 ~kere. 

. ~t ~ .v~ }l\l:I.ng~,.fOl'ffi!!ll.~r å, .omne fØr den tyske hjelp er 
blitt effektiv, og het ha~ vl ihatt;~t' godt så.m:~ae.'l'Iietl Norges 
Røde Kors. 

Støtten fra Tyskland ,omfatter imidlertid dessverre bare hjelp til 
proteser. ' , 

Det til dels meget sterke behov for hjelp som har vært, og stadig 
er, til stede, har bare kunnet bli aV!hjulpet ved de midler vår orga
nisasjon selv har til rådi~et. 

For at vi fortsatt skal være istand tiJ1 å yte hjelp til de hårdest 
rammede, er det vi· igjen vender oss til bladets lesere. 

Vi venter ikke at vi· skal k!Unne få så. ma.nge penger at vi kan' 
dekke noen krigsinval:idepensjon som våre søkere ville ha vært 
selvskrevne til om de hadde kjempet på den annen side. Men vi 
håper og tror så meget på. dette blads lesere at det skal lYkkes å 
hjelpe dem som på grunn av ~ krigsskade er helt eller delvis ar
beidsudyktige. samt etterla.tte som fremdeles er i vanskeligheter. 

Foruten den rent direkte Ølron0miiske hjelp har vi også i de for
lØPne år ydet hjelp i form. av råd og veiledning. 

Vi vet ingen andre å vende oss til enn vår egen krets - til dem 

,. som var i samme båt, mæ slappheldigere fra det. Størsteparten av 
oss har også hatt mange vanskeligheter å kjempe med, men de 

, fleste har dog sloppet heldigere eIl!n disse våre hardt rammede 
kamerater. 

Vi ber om ditt bidrag, stort eller lite, på det linnbetalingskort 
som idag fØlger med avisen. . 

Vi ber om hielp til 4 f4 flest mulig med. Skal det monne noe. 
må det lØftes i flokk. 

OrganLiiiasjonens innsamling og regnskap blir revidert av revisor. 
Samtlige bidragsytere som gir bidrag på kr. 21).00 eller mere 1 1958 
vil bli tilstillet innkalling til generalforsamling i 1959, som blir 
holdt i Oslo. På generalforsamlingen vil årsberetning og regnskap 
bli fre:mlagt. På anmodning vil årsberetning og regnskap også bU 
tilstillet de bidragsytere som ønsker dette. 

Hyer bidragsyter er på generaliforsamlingen med på å. kontrol
lere og bestemme organisasjonens virksomhet. 

På forhånd takk for ditt bidrag! 
Bidrag sendes Hjelpeorganisasjonen for krigsskadede; postboks 

1407 V, Oslo. Postgiro 180 70. 

Oslo 29. :november 1958. 

H'ifelpeorganisasjooen for krigsskadede. 
(Hjelpeorganisasjonen for frontkjempere). 

1. Brunæs 

~,,~~~~~,,~~~,,~~~~~~~~,,~~~~ 

E. Saxlund Tor Arnt~n B. Johannessen 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



øst- og Syd-Arabia Churchills '.,n 
(lf'ort8. fra B. 1). 

Klær til 
trengende 

Hjelpeorganisasjonen for krigsskadede 

de dryppende kjellere kravler de 
omkring mellom rotter og utøy. 
Fra tid til annen blir de torturert, 

denne trussel. Så lØd det en kort 
engelsk kommando og ilden fra 
maskinpistoler og geværer feiet 

Postboks U07 V, Oslo 
P08tgirokontD 18070 

for 

Benytt postgiroinnbetalings
kort, det er enklest og billigst. 

Fo rlvalses r i I ø -
SpeSiale. 

er en realitet 

* Ringene som leveres er selv-
sagt gull, 141 karat, Og ga
rantistemplet TAO-585-G. har 
ingenting med fa.brikk å gjøre, 
de er håndarbeidet fra fØrst 
til sist PA. eget verksted. 

5 pst. rabat. 
Sender pr. oppkrav. 

Skriv etter mål. 

verdens presse kastet seg OIver ty_ 
skerne på gruIlI\ av tilfellet Lidi
ce, hvorunder mennene i de.n 
lJØhmiske landsby Lidice !ble skutt inn.i den tett sammenklemte mas- ter at britene begynte med an-

* se. Det sprutet blod og hjerne- grepene på byer. . I 
.....,..'V\o~~ masse opp på muren _ kvinner, Likeoverfor disse kj ennsgj er- Gullsmedmester 

Stor spiker 
(Forts. fra 3. 5). 

i krigen, og at Tyskland da ville 
bli tvunget til å angripe Norge. 
For å redde Norge for total Øde
leggelse gikk han itide i forbønn 
hos Hitler og forklarte ham sam
menhengen. Ingen tør vel nå be
stride at Quisling så riktig i den
ne sak. Hvem var' det som tok 
:feil? Hvem avrustet Norge? Hvem 
unnlot å mobilisere de sørgelige 
~'ester av forsvaret? Hvem tiet 
med de opplysninger vi hadde om 
det forestående tyske angrep? 
Hvem stakk av da ulykken ram
met Norge? Hvem gikk inn for 
et intimt samarbeid med tysker
ne mens krigen ennå pågikk i 
Norge? Hvem forsøkte å danne 
riksråd i forståelse med ok~u-

barn, oldinger sank om. Så gikk 
etpar maskat-soldater frem og 
skar strupen over på dem som 
ennå rørte seg. Slakteriet i lands_ 
byen Sitt varte bare noen minut
ter. De kristelige briter la så mi
ner i hUJSene, troppene traJkk seg 
unnavog i en veldig ildsØyle for 
den hjemsøkte landsby til him
mels. 

Den engelske kirke tiet, paven 
i Rom tiet og alle verdens aviser 
tiet. 

Skriften 
(FortB. fra s. -i). 

V. 
For det femte: Det tok 50, sier panten? Hvem ville avsette Kon

gen og regjeringen i LondOln.? Alle og skriver femti nr å skaffe Het-

disse SpØrsmål er nå ugjendrive
lig besvart. Vi vet nøYaktig hvem 
som forrådte Norge ved en tåpe
lig politikk og en gjennnom be
dervet msjonal holdning. 

lefolket oppreisnling. Det vil ta en 
brØkdel av denne tid fØr «retts»
oppgjøret lidel' samme skjeJ:me. 
Dette kOl't,huset tåler ikke så 
svært mange stormkastene nå 

Vi skal imidlertid så lenge det er mer, fØr det faller sammen. Det 
nØdvendig slå. spiker etter spiker blir mer og mer glissent mellom 
i lØgnens likkiste, for så til sist de «gode» nordmenn, som tror at 
å foreta en høytidelig begravelse der fremdeles kan slåes politisk 
av det tristeste kapitel i Norges l mynt av det og de som hal" gjort 
historie. det, har det ikke lenger særlig 

H. Franklin Knudien. morsomt. 

ninger som ikke er ukjente for 
den oppmerksomme avisleser, og 

med henblikk på den omstendig
het at anklagemyndighetene i 
NUrnberg klokelig ikke tok med 
bombekrigen i sitt anklagepil'o
gram - er den frivoutet med hvil
ken Churchill forsØker å lyve seg 
fra sitt ansvar for denne krig
føringsmåte nesten ubegripelig. I 
Bind Ia;v hans ,erindringer (den 
tyske utgave) finnes på side 33 
følgende avsnitt: 

«Etter at tyskerne fØrst had-

VI. 

For det sjette, kan der retttes 
SpØrsmål til «rette vedkommen
de:» Er det gjort opp med gamle 

fJAoroafd cA. r9lsen 
Skottegaten 20 

Bergen 

de begynt sine avskYvekkende 
angrep på åpne byer fra luften, 
øvet de allierte med sin stadig 
tiltagende slagkraft tyvefold 
gjengjeld og nådde hØyde
punktet med atombombene som 
utslettet Hiroshima og Naga
saki fra jordens overflate». 

Med all respekt for en nå åtti
årig manns alder og en mann 
som har bekledt h~e embeter j 

5itt land, kan ingen leser la være 
å beskylde memoarforfatteren 
Churchill for falskneri likeover

Olava. Hvis i'kke, så er tiden inne for offentligheten. og for å fØre 
til å begynne og uten de vanlige! histprieskrivningen Piå .avveier 
formalia, som går ut på å beskyt- når det gjelder .dette punkt som 
te de menn, som har skylden er så viktig for ny' ';tiorstruelse 
for disse ugjerninger, m.a.o. mellom England og Tyskland. En 
ugjerningsmenn. Jeg kjenner britisk premierministers oversikt 
et ennå verre tilfelle av utpress- over kjennsgjernjngene uteluk
ning fra statens dertil sPeSrelt ger her ~the benefit of a doubt» 
innrettede utpressningsbyrå. De _ UIlllSkyldningen med å ha tatt 
skYldige har ikke særlig god sam- feil. Det kan bare dreie seg om 
vittighet. Om nØdvendig skal det en usannhet fremsatt med viten
!romme. 

VllI. 
de og Vilje, og det ville være øn
skelig om den tidligere premier-

Det var skriften som Hetlesa- minister ville avgi en erklæring 
kens endeligt skrev på veggen.herom.. 

Olaf Holm. LØRDAG 6. DESEMBER. 1958 

Formosa ingen 

del av Kina 
Det er en utbredt oppfat

ning at Formosa er en lØs
revet del a v Kina. 

Ur-(invånerne på Formosa 
var malayere, ikke kinesere. 
De fØrste europeere som gjor
de seg til herrer over øya var 
portugiserne som satt der fra 
år 600 til år 1000. I det 15. år
hundre begynte en invasjon 
av kinesere. Omkring 1600 
kom Formosa under hQllandsk 
styre, deretter var mansjuene 
en tid herrer over Formosa. 
Senere 200 år under Kina. I 
1895 kom det under Japan 
inntil siste verdenskrig, da 
Roosevelt og Churchill i 1943 
ble enige med Chiang Kai 
Shek om at Formosa skulle 
avståes til Kina, etter Japans 
nederlag. 

n;ter borgerkrigen i Kina 
og kommunistenes maktover
tagelse ble Formosa en egen 
stat, med egen statsadmini
strasjon under Cb.iang Eai 
Shek. 

Det rØde Kina har således 
ikke mere rett til Formosa 
enn f. eks. Japan, eller Chiang 
Kai Shek. 

Med sine 600 millioner inn
pyggere skulle vel også det 
rØde Kina være vel forsynt, 
både med territorium og fol
ka<;lag. 

Noe annet er selvsagt at det 
ikke like,r å ha en antikom
munistisk kinesisk-ameri
kansk !base tyve mil utenfor 
kysten. Men det er jo ikke 
det samme som å ha et ned
arvet krav på Formosa. 

Xø. 
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Sannheten om McCarthy j7~rio;i"~;;s:9'" ~ ; ~ -=--: _ -::=:-~-~ , 

l ........ fm B. 1). En jar!;g g""",aZ. o.......... ~ all ~ fr4 Jier'r ØfJ 1CJlI'- - t. 
ter og bolsjevikkjempere med? I McCarthy samlet si~ kr~ti.kk di-=" - , "JF I jFo o e oil. ~7 . ' 

om general Marshalis dlSpoSISJO-
Hva er det for noe fryktelig han ner i krig og diplomati og påviste NYTT KOMMUNISTPARTI 
har gjort, som gjør at han nev- at han på konferansene i Teheran I DANMARK 

het Dagbladet er utrettelige j 

.sin reportas}e fra prosessen 
mot Sorge log Schubert, mens 
grusomheter ellers rundt j 

verden ikke interesserer stør
re siden de ikke er begått av 
«nazister». uten .spor av selV
ironi forteller Aftenpostens 
BjØrn Heimar i et telegraIP 
fØlgende som belyser hvor 
godt det norske publikum be
tjenes i hetJsveien i forhold til 
andre folk: «De fØrste dage 
møtte korrespondenter fra 
hele verden frem for å skildre 
konsentrasjlonsleirens redsler. 
Siden har de vært borte. De 
mest trofaste til å notere 
Schuberts og Sorges terror er 
Bonns to norske korrespon -
den ter. Et medlem a v retten 
har gitt dem den journalisti
ske ærestitel cutlandets 
sannhetsvitner». Hyorfor ik
ke heller . «utlandets mest 
iherdige hetsspesialister»? 

nes l samme åndedrag som Hit
ler, Quisling og Folk og Land? 

McCarthy's berØmte tale. 

Som Vidkun Quisling i sin tid 
i en stor tale i Norges Storting 
avdekket bolsjeVismens f.arlige 
spill bak den tilsynelatende le
ga.le maske, slik gikk også Mc 
Carthy til kamp mot den samme 

og Jalta *) under krigen og på sin 
sendeferd til Kina etter krigen 
hadde spilt Russlands spill :i en 
uforståelig, hårdnakket opposi
sjon til engelske forhandlere med 
Chiurchiill i spissen på konferan
sene og i Kina til Ohiang Kai
shek. Noe helt klart bilde av den 
amerikanske krigBØverstes virkeli
ge motiver til.denne holdning får 

fare i Senatet. Han ga talen en man ikke, men man får inntrykk 
persoIlilig adresse, idet han holdt aven karrieregeneral uten større 
den mangfOldige amerikanske po_ militær eller diplbmatisk ballast 

orientert i ytterliggående liberal 
litiker general George Catlett retning og derfor lettere å få i 
Mamhall frem som eksponenten tale av de «!folkelige» russiske Og 
for det råtne spill som satte kinesiske kommunistdiplomater 
USA's og hele verdens sikkerhet enn av den konservative Chur

chill og hans følge a.v ihØW1;stående 
Talen ble holdt i juni 1951 og militære og diplomatiske eksper

var et generaloppgjør med det ter. 
Til gjengjeld får man et meiet 

på sPill. 

system som ha.dde utviklet seg i 
den bedrØvelige 'Radsevte!tperio
den, men det som vi frykter for 
er blusset opp igjen etter at 
Marshalls medarbeider Eisenho-

klart inntrykk av MarshaIls om
givelser ute og hjemme. McCart
hy tegnet i sin tale et billedgal
leri av den store manns hjelpere 
og hjelperes hjelpere, som er ene

wer er plasert på presidentsto- stående i tydelighet og formentlig 
len og McCarthy-tilhengerne er også i portrettlikhet. Det dreiet 
blitt smedet og forfulgt over eD seg om åpenlyse kommunister 
hel verden, dominert a v zionist- som i hOPetall var trengt inn i 
dirigerte storaviser. Talen er se- USA's politikk:, diplomati, den 
nere utgitt i bokform og er også politiske administrasjon,amba.s
ov.ersatt til dansk under titlen: sader, lega.sjaner og konsulialter 
<Den forspildte Sejr». Den er i utlandet og '1 - Det Hvite Hus. 
kommet på kaptein Lærums for- Det er dem som han tar sikte på 
lag «Kultur Og Pol'Ltik», KØben- og anklager Ifor «un-american a.c
ihavn. tivity~ - uamerika.n&k: virksomhet, 

Det er bent frem uhyggelig å 
lese om det spill som ble dreVet 
bak kulissene under og etter ver_· 
denskrigen. Særlig interessant er 
det i disse dage, da en hel ver
den holder på å bli trukket inn i 
en ny krig på grunn av hen
delsene ved Formosa, A. lese om 
hvorledes Marshall og hans bak
menn og medhjelpere målbeViisst 
og iherdig spillell Kina over i 
hendene på de rØde. Kaptein ,Lee
rum skriver herom i et forord 
til boken: 

et slagord som ble skapt av hans 
tale Og har spilt en betydelig rol
le i USA's indre politikk siden 
den tid. 

Den danske kommunislt 
Aksel Larsen, som i sin tid 
fikk en grundig skolering i 
Moskva, men' som nylig ble 
sparket ut av partiet fordi 
han hadde såkalte titoistiske 
tendenser, har nå dannet 
nytt parti. Det har fått nav
net cSosia:I~,.tisk Foll(1eparti» 
og det gamle danske sosial de
moklratiske parti er grepet av 
frykt og beven for denne nye 
rØdere konkurren t, 

* EGYPTERNE DRIVER 
SUEZKANALEN BEDRE 

Vi hØrte i sin tid me!?Jet om 
hvor nØdvendig <teA; !VI8X at 
imperialiststatene for~satt 
drev Suezkanalen a v hensyn 
til skipsfartens sikkerhet. 
Også her hjemme gråt vi en 
skvett da egypterne selv tok 
hånd om' kanalen. Nå viser 
det seg imidlertJid, etter hva 
NTB's utsendte korrespondent 
meddeler at egypterne driver 
kanalen meget bedre enn de 
fremmede. Det er veldigJe ut
videIsesarbeider igang og hele 
kanalleiet er senket islik at 
skip som stikker opp til 37 fot 
kan gå gjennom kanalen. 
Trafikken er ogSå stadig sti
gende og trrufikken har vært 
avviklet uten et eneste uhell 

* NORGE I SPISSEN 
Aftenposten og i særdeles-

~~"'" 

En-lai. At han ik]regjorde det 
for å ska.de sitt land, men ut fra 
et forkjært skjønn er vel like så 
gitt, men beklagelig er det unek
telig at dette skjønn alltid falt 
ut til Russlands fordel og til ska_ 
de for den øvrige verden. Hva 
hans ihjelpere og medarbeidere 
angår, gled adskillige i bakgrun
nen etter McCarthy's tale og en
delig gjorde jo ~ republikansk 
velgerbØlge ende pål det demokra
tiske partis lange parlament. 

* 

* 
HVA MED DETTE? -

I denne tid da det skrives 
så meget om grusomheter rna 
det være ·tillatt å .sitere fra 
den engelske bok «Advance to 
Barbarism» av F, J, P. Veale 
side 223: IfØlge offisielle rus
siske rapporter ble bare på 
Krim 19 000 tyske soldater 
myrdet av partisaner. Fanger 
og sårede ble myrdet, vanlig
vis etter først å være lemles
tet. Forferdende grusomheter 
fant sted overalt derhospita
ler ble erobret ,av ge'riljastyr
kene. - Vi gjør hermed cut
landets sannhetsvitner» i Af
tenposten og Dagbladet opp
merksom på denne lille for
glemte grusomhet, som for
Øvrig bare er som en liten ba
gatell å regne sammenlignet 
med alt det andre uhØrte som 
de dØmmesyke seierherrer 
foretok seg fØr de satte seg 
til dommerbordet i Nlirnberg 
og andre steder. 

* 
Såvidt kaptein Lærums ord i FOLKEDEMOKRATI 

1954. Pendlen har som en vet nå: 

Moskva er På trappene, skri
ver Newsweek. 

* 
NY KRIMINAL1ST 

I den norske kriminalfor
ening har en begavet univer
sitetsstipendiat ved navn Nils 
Christie holdt foredrag om 
ungdomskriminaliteten. Han 
dosert~ a~ «gjeng»-medlem
mene ofte ikke hadde annet 
tilfelles enn at de har be
hov for hverandre. Men 
slik medlemSSkap kan fØre 
til det man møter blant 
annet i cfascistiske organi
sasjoner eller i kriminelle 
bander», sa foredragshol
deren. Hvrorfor ikke i Unge' 
HØyre om vi tør spØrre? Ellers 
er det komisk å se hvor nØd
vendig det fremdeles er for 
den som vil frem i verden il: 
ofre litt ti l det hellige dyr 
«det parlamentariske demo
krati» ved å gi et spark tiT 
«fascismen» hvor umotivert 
det enn måtte være. 
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«De,t var i. denne "tmosfære 
at den republikanske senator rra 
WinsconSin Joseph R. M,cCarthy 
i juni 1951 holdt en timelang tale 
i Senatet, formet som et oppgjør 
med den amerikanske hærs stabs-

Kommunistene satt ved presi
dentens og ministerens hØyre hånd 
og hvisket dem gode råd, som 
kun sjelden tjente USA's inter
esser. Hvor dei ildte kunne .få 
plass var deres meninger i gode 

hender hos venstreorienterte 
sYmpatisører av den intellektuelle 
klasse, og det hele s,vstem av halv
veis kommunistisk politikk ble 
støttet og fremmet av pressens 
liberale, hvilket ikke er noen par
tibetegDelse i USA, men .angir et 
sinnelag .som åpenbart kan fØre 
til både det ene Og det annet. 

På fruktene skal treet 

svinget over til den annen side 
igjen. McCarthy er dØd, demo
kratene befester igjen sin makt
stilling under det sørgelige Eisen_ 
ihower-styre, og kampen mot den 
uamerikanske kommunistiskl! 
virksomhet i USA - so~ andre 
steder - er stanset etter iherdig 
innsats av allverdens Dagbla.der. 
Og derfor er da også navnet ·til 

I Romania er det innfØrt -;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
dØdsstraff for å gjøre seg !!Il 

kjennes, 
sjef under krigen, senere uten-
riksminster og deretter forsvars- Hvor meget riktig det er i bil
minister, general George C. det kan faktisk bare avgjøres av 

kjennsgjerningene, nemlig at 
Marshall, hvis navn er kjent ij uten amerikansk bistand i Tehe
Europa Ifra den Økonomiske hjel- ran ,og Jalta og i Kina kunne 
peplan, men i virkeligheten med Russland ikke ha nådd de resul
et langt videre sikte. Det var en 
catilinarisk tale, ikke mot det de
mokratiske parti, men, mot det 
system som ha.dde utviklet seg i 
Roosevelt-æraen, og mot dem 
som hadde slått fØlge med makt_ 
haverne for å fremme deres egen' 
_ eller andres - politikk. Han be
svarte i sin lange og grundige 
dokumentasjon det SpØrsmål som 
lå den alminnelige amerikaner på 
tungen: cHvordan har det gått 
til at vi har vunnet krigen, men 
tapt freden? Hvem har gjort feil 
eller begtåt dumheter - eller df>~ 

som verre er?~ 

tater i Europa og Asia, som det den mann som mante til kamp 
vitterlig er nådd frem til. På de mot undergravningSvJrks0ID1he:' 
to konferanser under krigen sta ten, den som etterhvert har bragt 
MarshalI på Stalins side, og i 
Kina sto han hårdt imot Chiang 

halve verden i de rødes hender, 
blitt til et skjellsord for alle god_ 

Kai-shek og var venn og om- troende fjolls verden over. På 
gangsfelle ,av det røde Kina.s nå-
værende utenriksminister Chou- samme måte som ,Quislings 

ble det og som alle deres navn 
etter hvert blir det som våger Il 

*) En av deltagerne i Krim-kon_ lØfte på slØret. Dag'bladianerne 
feransen på amerikansk side var 
ved siden av Marshali også hans 
nære medarbeider sovjetagenten 
Alger His s, som senere ble dømt 
til mange A.rs fengsel for sin virk
somhet. 

er flinke slik. Og folk i ,alminne
lighet dUmme. Nå be~er de 
rødes venner å rette skytset mot 
Nixon, som har vist litt ryggrad,. 
Her hjemme er vi like blinde og 
hyler med, 

skyldig i noe som «kunne for
årsake at staten kunne bli 
trukket inn i nØytraliteten», 

I Bulgaria ble fire slaktere 
dØmt til dØden for Økonomi
ske forbrytelser. Det er således 
flere sorter slaktere i landet, 
blant annet en sort som slak
ter dyr. 

I Ungarn blir forfattere 
som har vært tause siden opp
standen i 1956 av myndighe
tene truet med å bli gjort 
tause for alltid. 

I Polen truer flolkedemokra
ten og Norges gode venn Go
mulka med fullstendig likvi
dasj on a v crevisj onismens 
giftige sed» innenfor univer
siteter, teatre, forlag log avi
ser, Polens «separate vei til 
kommunismen:. har vist seg å 
være en «blindgate:., heter det 
nå og intimere tilknytning til 
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