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NR. 40 - 7. ARGANG OG 
LØRDAG 13. DESEMBER 1958 

Hva er det general Batista står for og hvem 
Vi beskjeftiger oss litt med Cuba STUDENTENE OG 

AULABRANNEN 
";diktaior>;-i .. ~ utlandet. -.. Når 
man beskYlder ham for en 
VOldshandlingl~omme17 ,in

iiormasjonen alltid fra så 

er opprøreren og Moskvaagenten Fidel Castro? 

Hvorfor forvrenges aUe ting i den norske presse? 
Sverre Kjelstadll fortier veSentlige ting 

• kronikk • Aftenposten 
fjern kilde at det er heIt 
UmUlig å få undersøkt dens 
riktighet. Batistas styrke er 
uten tvil på den ene side det 
fattige folk som under hans 
styre har ISlett sine le-vilkår 
betrakteUg bedret, og fOr en 
stor del På den annen side de 
industrielle og handlende, 
som i Batista Sier den eneste 
garanti for orden. Batista er 
den sterke marin, ikke fordi 
han fØrer vold, men fordi 
haner den tfØdte fØrer. ,Som 
sØnn av et fattig bondepar ble 
han sersjant og steg derfra 
iOpp til statens hØyeste stil
ling ut'en å spille en eneste 
dråpe blOd, og det er defl ikke 

Det er slått ugjendrivelig fast at Aula
brannen var en provokasjon fordi bri
tene fant forholdene her for gemytlige 

FOr,skningsstipendiat Sver
re Kjeldstadli har en kronikk 
i Aftenposten 29. november 
om fØlgene av AUlabrannen 

lokkupasJonen. En Videnskaps 
manns fØrste plikt er imid
lertid å sØke sannheten, og 
ikke fØrst og fremst en bedre 
Plasering På statsbUdsjettet. 

= (Forts. s. 8). 

naflten til 28. november 1943. 
Han :oPpJyser at 700 stUdenter 
ble sendt til TySkland. Kjeld
stadlis spesiel1e forS/kingsom_ 
råde synes å væ're den ille
gale motstand og hjemme_ 
frontens virksomhet ~der 

Julefesten 

«Historikere» av denne ty
pe kan kunstJen å få ;frem" 
stillingen til å se troverdig ut! 
Først gis det betYdelige konse_ 
sjoner til sannheten; således 
skriver herr Kje1dstad1i: 

«Det var der· Rekhskom_ 
missars OPpgave å i0ppretthof_ 

~OID de ro og orden i landet .. » ~ Om nattmøtet hos Terboven fedrene 
etter AUlabrahnen heter det d at ~<FehIis ,skal ha advart mot e b .en ar.t:e~t.a.sjon, med den be

grUnnelse :lt det Ville virke Tro og skikker 80DJ bant (ortid til nåtid og bevar_ p<>]jtis~ Uheldig j de nøytrale 

land, især i SVerige». Videre: te vår folkestannne i tradisjonens bygdeborger <MJot har PMtått at han for ,,..Pr~i"',,, Ba';;'a" en fOlke" mann. sin del også adVarte mat a~-
I et telegram til Oslopressen fra Havanna ble det nylig for- l nIt ad. . d .kd D k 

Den sto", nudt""'ter"' .... Jo- de som Kulle gi !rod veht og 1lrØ- sJonen. Ran hadde også sagt 
talt o", ",ore kamper mellom regi_t,·opper og Oberst ,,- rIk fost for O&< nordboer. Dens "" '"" hovet 'n._t Hov l for_ l i n" ville Uke en slik ak-e , er '" g""""" og r ,""ous_ e" run. • samJet fal 1 bygd. at han tv"", på at Q n 1 s-de! C""tros oP"'""'e. VI vet ikke hvem det er - lager alle OPprInne.,. kan vl ","e helt tI!- ""eJlige forbindelser forekommer SJon>. 

disse rare og fOrv""""" tele"""""'er fra de fierne land. bake til der hVor hJ..torieu taper jo h_g ""'" """"navn>, slak- ""~ Om aksjonen ble 
"'en det er påfallende hvorledes on alltid har -pati fo, de seg 1 "'ørket og uv_eten, Og tet, sPiste og drakk -,. mat og fØrst sendt ti!! Berlin _ etter_ 

Qedbrytende krefte" for de hW_e - >nder • kalle seg dette med at ''''''''' har røtter drlkke ble innViet ti! ""dd""""'n. at an-esta.sjoneM Var .att j 
<d_krater" .liberaJe> og lignende. I Cuba har de - '" dypt tilbake 1 fOlkets liver Hvor meget 1-.". var lkke dis- gang' ElD. Frankenberg beref
''''er _eUg for å ""ule sln -pati for oPP""'''''n Pldel det n.tur_ '''n fremde!es _ se mennOSker 1 all stn trosl<,yldtge ter at han Ø""bUkk.elig hen
c""""'. "'år det i telegramm",e må medgis at _rue har gjennom aJ! k=mer"al_ og enfold konunet """ vår tids ,"ekt, Veno", seg til 'I<:altenbrun_ 
lidt .tore tap, føyes det såled", "'.vndsomt ti! at <de o"!sielte aJt det impOrterte ChristmasJug_ rom har ml,tet troen på noe ut- ner, som de"", ringte ti! Feh-
",e_ er svært "'''',"omme på detalJer, hVilket tYder P' at gel - gjør iulen til don "ntrale over mennesk'et æ1v og ""'" der-lis Qg sa at Ri tIe r hadde 
6tt""'ionen er mor kritisk for -ieringen enn den vil "' ut- folkefose Her har l<WnIe tradi" for lever 1 det e ___ , "''' ordre til å lnnStJlle aksjo! 

1.rykk for.. sloner, gamJe barske tid .... re1i- _kei nen Øyeblikkelig Og aVVente - er det 'om egentlig forogår I Cuba og hva er det !reDe- ",on og fOlketro ""'gått en!n- Fedrene hadde ikke !egnet ut nænnere Ordxe'. I(Jeld.stadll -raI Batista står for? En venn av oss i Argentina har sendt os;. 

en oversettelse av en artil~kel i det argentlinske blad «Mayo
ria», som forteller litt om dette. Vi gjengir den her: derl1g forenlng med nye tid.,. -tematisk Dår -vervet var, Videre; 'Fa~tum syn", lIDid

moralbegreper og l1"'t",. For"" og de holdt Sin fest når de var lertid å være at 1IiUer selv 
Da vi kom til Havanna, Cu

bas hnvedstad, trodde vi den 
.\lkuIIe ha vært febrilsk og 
opprørt, tildels på, grunn a V 

de forestående valg- den 3. 
nov. og tildels for gatekam
pene melom Fidel CastrotiI
hengereeg tropper. Men in
tet av dette. r Havanna og de 
øvrtge (større cubanske bye!' 
lever man stort sett som 
vanlig, bortsett ':fra valgkam_ 
:Pens POlitiSke forsamlinger. 
Utlendinger oppleV'er her 
den mel3t absolutte lfI'lihet, 
kanskje i et overskUdd. Vi 
kan ikke forklare oss hVor
for man kaller Batista en 

President Batista.. 

""' i sJn tid tok kampen OPP for sikker "" at solen v;rke1ig bad- og Også 1Iinun.Jer, Rlbbentrop 
atter å få satt fedrenes gamlei de vendt. Den ble holdt i januar,! og Goebbels var misnøYd med 
mOralbegreper og ret"oPPfatnmg FøM UDder Håkon den !rode' bie aksjonen IDot Unlversitetet og 
dene med vår stammes gamle l høYSetet, for atter • knytte hån_ . (Forta. s. 6>. fF.,. .. ,. , 

kultur - istedenfor å bygge en 
SØrgelig slavetilværelse på impor_ 
tert halvkultur, for oss har alltid 
julefesten tonet frem i noe av 
symbolsk betYdning. Har vi_ og 
det gjelder også for oss som har 
lidt den store overlast _ slitt 
oss igjennom den verste mØrKe
tid, har solen atter vendt og bæ
rer det mot lysere tider ~or folk 
og land? 

Våre fedres gamle midtvinters_ 

I fest Var en ~ensk offerfest, 
midtvinterblotet, da det ble ofret 
.tnat au drikke til aUe gOde 'fetter. 

Selkors i forbindelse med mannsfigur og 8Pyd pl! helleristning fra 
Hegr" • stitirdalt!1t. 
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Vil du ha ekte juleglede? 
Luk. ev. 2, l - 14. 

• Av Sokneprest A. M. Olay. 

( !ll1.f);tr. Ira boken «Kameraet lo rteller historie». Dreyer). 

LARS FRØYLAND 70 ÅR, 
, ~;' '. ,,\ .~. ~. 

'I'idligere sokneprest Lars '.1'lat:<1l .som oSJømannspresIJ 
:B' r ø y 1 and; Vetlandsvn. ~5, Ole aog IkKe av lang vangnec. 
OslO, fyller 70 år ;fredag 26. Alt sommeren llJlV oJ.e .nan 
des. Han er som så mange an- katt hjem Slom hj~_peseKretær 
dre prester i vårt land runnet ved ::;jø,m~nsL..;.';Jonens ho
fra' et lærerhjem, nærmere vedk.ohtor i Bergen. Ved siden 
bestemt fra EkerØen pr. Eger- av denne stilling var han og
sund. så i et par år på ny hjelpe

Rent teologisk sett sto Frøy- prest ved D.omkirken og prest 
land godt rustet til å ta fatt ved Be'rgens kre'tsfengsel. , 
på prestetjenesten. Og når SOmmeren 1922 ble Frøy
han så dertil i sine fØrste pre- land utnevnt til Sio·kneprest i 
steår s.om hjelpeprest ved Alesund. Kirkedeptet hadde 
Domkirkens menighet i Ber- sikkert en lykkelig hånd med 
gen kom til å få to så aner- denne utnevnelsen. ,Al$und 
kjent dyktige og hØyt skatte- var ikke akkurat noe Ønske
de læremestere .og venner ved embete den 'gangen. Der var 
sin side s.om dom PIl ost Gar- stormfullt både i eg,entlig og 

, sten Hansteen og res. kap. figurlig betydning, sier Frøy
(senere domprost) Ole C. land. Men han fØyer til: der 

. Iversen, så vil enhver som har var også liv .og rØrefse i sam
det minste kjennskap 1lil dis- me dObbeltbetydning. Alesund 
se t.o særpregede geistlige, sto da han tiltrådte, s.om en av 
f.orstå at her klom den unge de vanSkeligste - om IKlKe 
teol.ogen til å motta impulser aen vansKellgste -' memgne-

fikasj oner var ,de aller be •. 
o Vi, h~' tU, dagen og Øn

sker mange glOIde år !framover, 
f.ortsatt i den piOsitivismen,s 
ånd ' som finner et av sinb 
mest karakteristiske uttrykk 
i disse Paulus' ord til Timo-, 
teus: «Men vær du edru i alle 
ting, lid ondt, gjør en evan~ 
gelists gj erning:, fullfØr dilt 
tjeneste!» (2. Tim. 4, 5). 

H. A. 

En riktig god jul 

og godt nyttår 
Ønskes venner og kjente. Al 
særskilt hilsen til Fj eldstØyl
lia, Skien. 
Aslaug og Jacob Engebretse •. 

Vi Ønsker alle venner O@ 

kjente en riktig hyg.gelig ju
lehelg, samt et forventnings
fullt nyttår med 'hilsen fra: 

Marie og Tollak Haavik. 

God jul. GOdt nytt år! .og lærdommer og erfaringer lJCn l van lana. Den nye WK- og' 

ønJs,kes alle mine venner 
på det praktisk-te.o~ogiske, <1lCl!11lCS.t::1l 1J1\;\;1l 1JJI.I.Lbt:·.H''y~t:!' kamerater. 
det rent adIriinistrative .og.og IJ~Hgeo.~mper. hans SOUUI;! 

den o varmhjertede forkynnel- ~l.Ullili~apt!r, ~lq.HS au.nl!lu.):)~.L'a.-
; A. F. Walby. 

Julen ·er vel i dag denstør- om våren korp.mer igjen hvert sesOlnråder av blivende verdi. ~.Lve UYK~J.g,l.1e. vg Halil J,yr alL Gledelig jul Ønskes alle mi., 
ste fest, .og har den skjønne~ år med spirende liv, blomster Den 15. januar 1914 tiltråd- 11141,Ll:) b!"unu!l;;t:~ ";lal'e og Ii,lu- ne prektige fengselskamerateJ 
ste og' fineste festkledning. og f'.1glesang. Julen er net.t- te FrØyland som hjelpe.prestW!le!lu.~ \;val.lge:1,Ll:)l\..e: lu!"Kyn- fra nord .og syd. 
Der er vel, neppe noe hjem opp,en Vårdag midt i den k~l~ \red Domkirkens menighet i neJ..Se ,Ole nans swre pre. Samuel Giæver. 
hvor man ikke har gjort de "'inter. i Be,rgen og ble hertil oktlober l{ankom så og vant . .L>en' Il

istand til If/esten. Alt der- En v~rdag for hjertene. dis, 1916, da han ble kalt til sjø- gUrllge storm:~n la seg, men 
hjemme skal lyse av kjærlig-o gledens, takkens godhetens, mannsprest i Gulfhavnene. llvell og rørelsen ble værende. 
het, glede og forståelse. fredens, i~ja:>rlighetel1s ()g, :Han .oppnådde her en~:rkke- l!.,'tter l~ ars vlrKe i .8J.esuna 

Alt skal',være slik man et- barmhjertighetens blomster, Hg kombinasjon, av sin:ut- ble l<'i-øylanct l U~;:S4 k:'alt tU 

ter gammel skikk: er vant til spirer frem, en gledenS"lc. for ~Trds-:.og sin virketrang:'M,e- sekreliælr lUISlO, InaretnlsJon. 
å ha det. Juletre, julegav~r, ganunel Oi; ~ng. ,"c., L, I ,qe,! ~obile., f~f),Sa~?la~ Gulf, Og .ner, føyCilet$.anmect stor 
j.ulemat,.ogm.l).~ge an(ir,e t~g. Verden ll;Xr .opplevet: s~tt wrt.o~New Ørle,ans betegner,heaer~ittnavni.n.n-id.en\lange 

En god jul eg et g.oldt nytt år 
Ønsker jeg redaktøren" med
arbeidere og 3J.le lesere a .. 
dette blad. 

Lars Holt, Stokke. 

"God jult 'Godtn,Yttår! 

er, besØrget. ",' , 'solhverv, " Den gledelige yer. .. han selv s.om de lykkeligste i rekke av kjente personUgne- 'Ønskes' "alle - som 'positivt 
Mange av oss tilhØrer ikke, ding er sl~le'id. Gud har gHt sitt liv. ter $om i næa; e,t sek;el har kjemper for'Sannihet.og rett. 

1 d V' h ' '- Revisor Alf GJ,eng. enger un& ommen. l ar.oss det dyreste han l:,1adde, , ""-. vært' med om -å. bringe denne ____ - ____ .._--
årene bak oss selv .om ansik- siri enbårne sønnttIfrelsc. virksomme og ekspanderende 
tet ikke bærer altfor skarpe Det bet.yr syndernes Iorlatel~ Guds 'suore gave tir OSs men.;. institusj.on til den posisjon 

Julehilsen, 

furer, se, hjelpen lllo. mistro, Uftt~r- 'nesker. den har i hovedstadens kri-
Men alli~evel hilser vi jU- het, hat, nød, 'jalllll1e'r:Og ,'ba vil kjærligheten fylle stelige og slosiaie liv i dag. , 

Sender julehilsen til alle 
våre venner. 

len velkommen. Den er o .... elendighet; D.::Lbetyr håi-, gle~ hjertet og vi vil være med og Ved den ulykkeligeak:sjo-
blir båndet mellom det lyse': de' og V~l!'l' fil1~1.S\.€. liridre nØd, sykd-om .og elen.., 

Otto Johnsen 
Mandal , - - ~ " , nen påsken ~9421 da bispene og 

,ste i vår barndom og det Det er d, e'" nne ,.....,,;·ds Vj'd' 'n- dig;het, tØrke tårer, lØfte de 
~u. "'. prestene i vårt land nedla si-

skjønnesfui vår mandom. d r h 'M11' ' nØdlidende opp av nødens 
. er 1ge gave', , an .-'!'-gl oss~~m ne embeter, ble FrØyland an-: ,ønskes alle mine kunder: Stor 

GOD JUL 

Den åpner veien inn til er; 
verden, av minner om lyse, 
lykkelig,e bamdomsdager 
hj emme hoS mor og far. Så.:rin 
taler julen til barnet i oss. Vi 
får lyst til å være barn igjen 

Men det, e·r ikke så underlig, 
når vi tenker på, at julen 
samler 00.$ ,.om et lite barn: 

En liten: sønn av Davids rot, 
Som og er Gud tillike. 
For våre synders skyld forlot. 
Sitt hØye himmerike. 
Det var ham svart å tenke på. 

At verden :skulle Uillder gå. 
Det skar ham i hans hjerte. 
I sådan hjertens kjærlighet. 
Han kom til oss på jorden ned 

,.At lindre, all vå.r smerte~. ' 

Så gammelt og velkjent det
te glade bUdskap er: En frel
ser er oss fØdt! så er det al
likevel lit ytt hvert eneste år, 
og alltid gjør det hjerte vårt 
og sirinet vårt lyst o~ glad. 

Ingen R~ir vel trette fordi 

2 FOLK OG LAND ' 

Julegave. Den skal være v"år dyp, bære dem ut til livets lys moa"et om å .overta Oslo bis-
: l takk for den velvilje og for-rikd.om. Men ,da må vi ikke og so . . 

Sånn blir vi selv små lys, pedømme. Han fulgte anmod- ståelse som ble vist meg. 
glemme, at rikdom forplikter, tendt av verdens lys og kan ningen. Hilsen Astrid Berge. 

Mon der ikke er noe i livet Det e"" vel ennao -I1"'r tidll'g aO 
_________ ----

vårt som kan bli annerledes 
og bedre for dette barns 
skyld? Kan der ikke bli mer 
plass far det rike, sotn er rett
ferdighet, fred og glede i den 
Hellige And? 

Tenk om Ønske kunne bli 
til bØnn. Barnet i Betlehems
krybben gir oss mot til å be. 
Det gir oss håp. Og bøyer vi 
oss f.or barnet, får vi alt vi 
trenger. 

Da skal vi .også få sann, ek
te jul, Jul i hjertet, jul i hjem
met, jul i menigheten. 

få l.ov til å lyse der hvor vi "~' ~IV' 

går fi-em., Da bUr der lengsel gi en fullgyldig vurdering av God Jol! Signa År! 
etter Guds Ord og sannhet i situasjonen, og mannen den 'ynskjer eg alle gamle kamp .. 
J'ulesalmene VI' synger o'g .opp- gang. Her sklal bare sies at feller, kjende og ukjende, då 
riktighet i de hjertevarme Øn- han lØste denne meget van- visst medfangane på N.otod-
sker vi sender hverandre og skeJige .oppgave på en måte den 1945 og Ilebu 1948-49. 
sann kjærlighet i den hjel- som det står den største res- I ubroteleg samhelde ti! 
pende hånd, som 'gir til den pekt av. Han bI~ i en skjeb- motåtiak mot den fåvise, ond
s.om lider nØd. netid stående som det pooi- sinna pI'orpaganda,' samvetet 

Gud gi, atjueklokkene måt- tives representant mot den krev det uten umsyn til skjin
te ringe .oss sammen ~ra negatJivismens ånd s.om 'har net. «Folk og Land» er upply
Nordkapp til Lindesnes og v.oldt vårt folk og vår kirke sande herum. 
måtte vi synge .oss sammen så ubotelige skader. ,Det ~kyl- Ynskjer brevbyte. 
i en tro og et håp, så vi alle des ene .og alene tidenes 
,sammen kunne få oppleve ugunst at FrØyland ikke sit
sann virkelig juleglede: Mr i et tilsynsmanns-embete 
A vær da velkommen Jesus kjær! i vår kirke i dag. Hans kvali-

Ketil Eika, 
Vestigard. 

Folkestadgrenna brevhus 
BØ, Telemark. 

Da blir julegranen ikke et 
alminnelig grantre, men sym
bolet på kristenhetens e~ge Om deg så vil vi nå kvede: 
grønne livstre. ,Da blir jule- Velkommen Guds trøst, å vær oss 
lysenes glans i slekt med Bet- nær! 

Vi ønsker alle våre gode 'venner - og hvem hØrer ikke , 
til dem blant våre lesere? - en riktig god jul og et seirem 
nytt år, da enda flere av lØgnens og urettens skanser s!fa] 
falle! 

lehemsstjernen og minner oss Velkommen ~år juleglede! 
Velkommen med din velsignede om ham som el" verdens lys. 

Da blir julegavene tegn på. fred. 
For gammel og ung hernede! 

LØRDAG 13. DElSEMBER 1958 Amen. 

Vi harså,meget å takkeifor: f.or trofast følge, for hjelp Ol 
råd .ogformeda,rbeiderskap på så mange måter. 

","' i,· ,~:, ,~:', ' .' , . ' 

Folk og LaBil. 
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FOIlI( OG I.AND 
~---------- ----------L P'" UAVHENGIG UICEAVIS .... I Redaktører: 

ODD MELSOM, alllSvarirg 

ALEXANDER LANGE 

--.. ---------------------------------

Siden dette er siste nummer av Folk og Land i 1958, hØ-
Ter det kanskje med et lite tilbakeblikk på året som gikk, 
Og da får en nok uten videre slå fast at det parti som sit-

, ter med makten, om ik'ke med æren, i Norges land også 
dette år har hatt den samme ulykkelige hånd når det gjel-
der de store problemer i norsk innenrikspolitikk, 

I første rekke tenker da de som sogner til denne avis 
på den manglende vilje og evne til å lØse problemet med 
revisjon av etterkrigsoppgjøret, slikl at det bringes i over-
ensstemme'se med de faktiske opplY1sninger og kjenns-
gjerninger som nå foreligger, og med den endring i be,· 
dømmeIsen som blant annet flere av våre historieforskere 
har arbeidet seg frem til tvers gjennom en fortsatt hets 
eg en fortsatt mistenkeliggjØrelse fra deres side som har 
handlet ille men som ikke våger å innrØmme det off,entlig. 

Naturligvis er det så at det heller ikke er noen grunn 

CHR. KNUDSEN 75 AR ER~ING BJØRNSON: 
Et edelt og rakrygget ade~

menneske, klonsul Chr, Knud
sen, Kaupang, Larvik - fyller 
85 år den 17. desember. Han 
var med i Nasjonal Samling 
fra begynnelsen. Han har all
tid i utpreget grad hatt sine 
meningers mot og eier dess
uten det som Macody Lund 
kaldte riksfornemmelse. Han 

Savn og • mInner 

Intet står varmere i ens Norge - av onde dunster fra 
sinn enn minnene fra julen, krigens tid, krigsnarkoseniO 
I alle mine mange år kommer ondskap! 
ingen jul uten tankene gåJi Hva kan dog ligge til grunn 
mot barnd~mshj emmet. SUk for denne veldige endring j 

har vel alle det? Vi barn ste et folks sinn? Enhver får her 
med bankende hjerter og granske sitt eget jeg, Gå j 

var tidligere mangeårig med- ventet på far og mor, gar- sitt lØnnkammer og gi seg 
dens folk, at dØren der inn selv visse samvittighetsspØrs, lem av Norges Forsvarsf\or

forenings råd. 
Konsul Chr. Knudsen har 

helt opp i den hØye alder 
fortsatt sitt livslØps bene kurs, 
og har i det siste bl. a. over
satt til norsk to bøker: Gene
raladmiral Boehms og LoIrd 
Hankeys. 

F101kog Land ønsker vår 
gamle kampfelle aU godt. 

til den store stue skulle åp- måL 
nes og åpenbaringen vise Og hvordan er det med 
seg! Og der sto det store tre vårt Forbund? Har det opp
med tente lys, pyntet med ko- levet noe som tyder På mere 
steIige minner fra alle våre forståelse, lengsel etter for
reiser, og under granen de soning, at Norge atter blir ett 
mange små pakker, med ga- folk? Neppe! Og dog var de.t 
ver til alle. Disse minner hØ- 'vel det som var meningen da 
rer julen til, som også slekt det ble stiftet. Nei, her er li
og venner kommer med i bil- ten fremgang å øyne, hatet 
det. stikker frem overalt. Nylig 

Og dog var bildet også den møtte vi den også i stortin
gang full av strid og kamp get, Vi så hatets klo i forfØl

Dette er årets Og mange skarpe hugg falt, gelsen av vår formann. Hat, 
men som i mytene fra Valhall hat. Ifjor møtte jeg det på 

A. L. 

• reiste de gamle kj emper se'- Molde under avslØringen a v 
sz,ste nummer når rusen var sovet vekk o~ fars statue. Hat, hat. 

til å rope hurra for det erkj.ennelsens mot de andre par- sinnet atter uten nag og I år møtte Alexander 
tier har vist i denne sak, men det parti som har sittet med av Folk og Land. I juieuken nidd! Lange det samme norske dy-

tar postvesenet ikke imot Og i dag, nå omsveves fJ' ell ret etter sitt foredrag j 
makten her i landet i årrekker både fØr og ett,er okkupa-

bladforsendelse~ og dessuten og lier, skog, mark, store 'og Trondheim. Hat -, hat - hat, 
iijonen, får finne seg i også å bære hovedansvaret både har vi na le'felt de JO numre små vann - vårt deilig/? Og da striden sto på det 
for det som førte til okkupasjonen, d,et som skjedde under det er Økonomisk riekning for hØyeste, meldte far seg ut av 
okkupasjonep og det som skjedde og skjer etterpå. Med i året. «hatets forening», «Alt hat 
makten følger også ansvaret. Så møtes vi da igjen i nr, Besøk i innsnevrer lOg forherder og er 

Vi tviler sterkt på om partiet har valgt noen klok linj,e 1 for 1959, som kommer 10r- derfor en ulykke for den en-
i denne sak, så ~geJt mere som det også når det gjelder dag 10. januar, I mellomtiden' N ord-Østerdal kelte som f:or et folk». ,«At vi 
andre sider!lv norsk politikk har et tungt ansvar å bære. ber vi da våre t.>bonnenter som av vennehånd kan få hva vi 

Det er ingen sak å seile i medvind og maksvær, og det ikke har ordnet med bIaclpen- Rolf Ru 'J t. e r vil like over aLdri kan få aven fiende-
h f ktisk Arb 'd rt' t 'rt . i h It 'd d t k gene Dg(r lJ}59 om å gjØre_det- , .. jul", på".begynn~ en r,ei::;evlrk~ hånd». 
. ar a el erpa Ire gJo . sa 8' e 81 en e om .te snarest, Blir det .n'· o' en' li'."ro· '.;. Fa~s omve dlf , ' .'" SOmbet, for Fo".bllnde" .. , HO,l.l L, ~ nese» - « ra-
til makten, bortsett da fra årene urten ansvar under okku- H ner tilovers i jule$~!ia, så er vil fØrst besØke Nurd' øster- fall» - vakte den største fOf-
pasjonen da det overvintret i England. Men slike tider klan vi naturligvis glad for det og- dal. ferdelse. Gamle venner send-
ikke vare evig. En kan ikke bygge et folks liv og fremltid sa, En feml~10r ekst"a for ek- Ruyter, som hittil har f'm- te ham tilbake bØker de had-
på høykonjunkturer og hJ'elp fra utlandet. Blant annet sempel rgJ'(ljr mye for oss. de fått Hatet "'ormell'g ga - gert som Forbundets kas,~erer, .'.L' s-
fordi den siste aldri blir gitt gratis. I Er det noen som Ikke har h?-r fullmak~ til ii lnnkassere set seg, som i Norge da (fe 

I dette år møter Arbeiderpartiet for første gang alvoret råd til det, så imnne de kan- kontingent og bidrag fra For- brente ~~msu~s ver~er. 
på det økonomiske område. 1;)et er fØrste år med produk- skje prØve cl skaffe Oss en ny bundet, og hensikten med l'ei- BØr VI l NS Ikke stanse litt 

abonnent'? Det ~r !'a !:1.an~,.::e op:n.? SpØrre om vår kam f sjonsne,dgang siden storlockouten i 1931, og likevel har en sev. irksomheten er blant an-\ ~. . p or 
ått t som burde ha avisen som ikke net å søke å skaff"'., Forbun- ære lOg rett, har vært ført g il en nedsettelse av arbeidstiden som naturligvis vil - -

har den og som bare venter det en brede,re basl·".-. l' det "1'- med noen utstrakt venne:.. 
føre til ny nedgang. Samtidig er kroneverdien gått ned i . y 

på et Ute Tmff. del"e arbeid. Han "I'l ogsao re- hånd. Personlig mener }eg al: 
under 40 føl"krigsøre og arbeidsledigheten stiger fra måned ' " o Vi ber alle våre gamle degjØre for aktuelle proble- VI l var kamp for ære og. ret--
til måned. Vi er snart oppe i 30000 arbeidsledige. abonnenter om å puffe så har manglet det personlige, 

Det er i denne forbindelse interessant å tenke tilbake godt de 1~an i den glade j11- mer. d'en vekkend. e ins:p!irasJ'io~ som Også kontingent for Foll{ og 'LL 

på at da Hitler i begynnelsen av tredveårene overtok par- letid. Land vil herr Ruyter ta imot, enhver større folkereLsnmr-
lamentarikernes konkursbo og i løpet av kort tid brakte ar- /Både Forbundet og avisen må ha. Som vi også bØr tredli 
beidsledigheten ut av verden, fortalte de norsk.e forlltåseg- tiver, er det nesten utrolig at beT ,om at herr Ruyter må bli ned av de gamle kjepphete og 

Arbeiderpartiet ikke forsøker ikke tr Il f k påere, blant annet i Arbeiderpartiet, at det var da ingen vel mottatt og hjulpet på be- o, e er or ynne, at vi 
å finne en løsning på det al- . ",.s al ·tt· 

k.unst. Han bare rustet opp! ste måte l' sitt arbeide. l .L'l; ene Sl er mne med vorlige innenrikspolitiske pro- d 
I Idag står de gamle antimiIitarister overfor den sl'tuasJ'on en guddommelige sannhet, blem med å gjøre uretten god Litt d 

at de har rustet opp minst så my/e som Norge kan klare igjen mot de tusn.er på tusnCI y myghet i kamp og st.rid 

uten å gå statsbankerott, og med en militær t,jenesteplikt 
som er på toppen av det verdens mest militaristis~e land 
~ander~r på seg, ;~tiger arbeidsledigheten likevel, Hva 
!'Skal så et slikt styre gripe til? 

Og hva skal det gjøre når økonomien naturligvis tilslutt 
binger oSS til å renonsere på noe? Naturligvis er det for
IiIvarsbudsjettet som må ta støyten. Det er jo også alt sig
naler i den retni~g, bl. a. i Dagbladet. Men skjærer en 
ned på Øvelsestid,en., så kastes en ny årsklasse ut på det 
arbeidsmarked som er sprengt fØr, og arbeidsledigheten sti
ger enda mere, For ikke å snakke om den oppblåste histo
rie av befal og siviIansatte av de underligste kategorier 
som troner på toppen av kransekaken., Og som det sjik
kert ville bli uhyre vanskelig å finne anvendelse for selvom 
Ilet ikke var noen arbeidsledighet. 

Nettopp på bakgrunn av disse alvorlige :fremtidsperspek-

'Ti anbefaler viser en sunn sjel i et godt 
som bIer'ammet av ett.erkrigs-
oppgjør.et. Og enda mere utro~ følgende bØker. som vi omtaler legeme. * 
lig er det at en i slike tider nærmere i neste nummer: I en senere artikkel sk)ll 
f · ne d t tu t o bl o e jeg forsØke å klarlegge mitt 
m r e oppor n a as Felix Jussupof!: Jeg var russisk syn l' vår kamp mo +, hate+~ 

direkte til ny kamp mot de v ..., 
forurettede og mot det opp- fyrste. Dreyers Forlag. formØrkelse, for lysets strå-
konstruerte begrep <<uynazis- Andre Parrot: Skjulte verd,lner ler i vårt sinn. 
men», sIom naturligvis ikke 
har annet med virkeligheten å 
gjøre enn at det for tiden er 
en stor og utbredt misnØye 
med det vanstyre vi har hatt. 

Vil det nye år bringe løsnin. 
ger som hele vårt folk kan væ; 
re tjent med? Jo mere vi nær
mer oss stortingsvalg igjen, j(J 
alvorligere bØr noen hver ten
ke. seg om. 

frem i dagen. land og Kirke. Erling Bjørnson. 

En utmerket julegave 
er admiral Hermann Boehms høyinteressan.te bok "Norge 
mellom England Og Tyskland'&, 

Kan fåes hos Forbundet. Pris kr. 12.- + event. porto og 
oppkrav, 

a 
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Åndelige og politisl{.e strømninger i Europa H. FrankIin Knudsen: 

Av kaptein Erik Lærum 

I. kemessig. Det rolige, besindi-I sett som resultat av forrige 
Vi skan~naver skullle vel ge nordiske blod og vår evne århundre des nasjonale strØm

ha noen av de beste forutset- til å anerkjenne andres egen- ningetr. De enkelte IljOrrdiske 
ninger for å kunne uttale oss art fØrte til en utbytterik me- -folkeslag er nemlig så seilvbe
Olm verdien av europeisk sam- nilliglSutveksling og samling visste og se'lvstendige, med 
menslutning. Og vi har vel av de nordiske folkeslag. en brennende frihetstrang, at 
også forutsetninger for å Langsomt og sikkert lærte de ikke uten videre ville opp
kunne gi impulser til et gun- vi å florstå at ingen av oss gi sin statslige suverenitet, og 
stig resultat. hverken statslig eller menne- det er vel grunnen til at vi al· 

Gjennom århundrerne har skelig var hverken mer eller dri fant sammen mens tid 
. den nordiske tanke beskjefti- mindre enn våre nordiske var, selv om de historiske be
get sinnene, fordi vi på så naboer, tillike at vi for å kom- givenhet;ers tryk.k rikelig nok 
mange måter er så beslektet me hverandre nær måtte få oppfordret hertil. I begynnel
at det skulLe synes nanurlig, bli oss selv nasjonalt og 10- sen av forrige århundrede ek
om vi forlengst hadde Ifunnet kalkulturelt. Ingen av oss Øn- sisterte statslig sett bare to 
veien til den nordiske enhet. sket eller tenkte på - kan- nordiske stat.er, det dansk
Det var JO' alt Margrethes skje unntatt dynastierne! - norske dobbeltdemokrati og 
kongstanke for omkring 600 å få noe «overtak» over våre det svensk-finske kongerike. 
år siden. Men dynastierne stammefrender i Norden. De nasjona.lpioHtiske strøm
umuliggjorde denne fra natu- Forrige århundredes nasjo- ninger medfØrte at man idag 
rens side sett sa rimelige for- nale strømninger endret det- snakker om 5 st:atslig sett 
ening. Og dog ~ i de siste 150 te spØrsmål til politik. Uhel- skarpt atskiite land - Dan
ar har vi ikke fØrt krige mot digvis, for dermed oppsto en mark-F'innland-Is[and-Norge
hverandre. Vi har vel da så å adskillel.se foLkelig, politisk og Sverige. De nordis'ke folks fri
si kj empet oss ferdig med dessverre også i noen måte hetstrang fØrte med seg - i 
hverandre! Språklig og men- kulturelt. Og dog - midten de nasjona.lpolitiske strømnin
neskelig - for ik.ke å bruke av forrige århundrede gjen- gel'is kjØlvann - at hver for 
ordet rasemessig - stålr vi oppsto den nordiske enhets- seg fremtrer som helt selv
hverandre nær med unntak av tanke, fØrst i akademiske stendige etter art og natur. 
finnene, hvis herkomst og kretser, men ble kanskje Allikevel er grensene ikke 
språk atskiller seg slik fra oss netJtopp derfor stående som lenger sperresoner mellom 
andre at en umiddelbar for- disses ØnskedrØm. Men kimen oss. Nei, livlig samkvem, in
ståelse melom oss synes ute- I til et snevert nordisk samar- gen visa eller pass og ensar
lukket - og dog! Ti gj ennom beide såddes hermed, og dens tethet på mange fagområder 
århundrederne haa.- vi tross frukter hØster vi allikevel i da- kjennetegner utviklingen i de 
forskjellighetene 'op:nle,vd, gens Norden på tross av at siste årtier og kanskje mest 
hvordan finnene har nær- hver især har utvikeit sin etter den 2.verdenskrig. En 
met seg oss kulturelt og tan- egenart språklig og folkelig overnasjonal eller rettere mel-
~ lomnordisk strØmning har ut

viklet' seg tvers over grense
ne. De enkelte nordiske sta
ters likeberettigelse er i dype
ste forstand av ordene utvik
let og anerkjent og bare på 
det grunnlag har vi kunnet 

DAGBLA'VISE 
FARMAND eg DAGBLADET Mel. Jenta og ja. 

Hver eneste vår er fremdeles uti hår med hver
andre. Den førstp,evntes Ole-Ja
cob Hoff sendte i et privatbrev 
til sotnevntes Plut over noen 
vers FARMANDS redaksjon had
de mottatt om DAGBLADETS 

går Dagbla' og sår 
og ønsker det må bli kronår 
Hvis været blir godt 
og ikke for vått 
så får det det som det ville. 

iår. møtes. Og ve den som vil tre 
egenart og selvbestemmelses
retten vår ~o,r nær! Alt sam
men et lovende forbilde for et 

gårdSdrift med en bemerkning Jo, løkka er god og himlen er klar 
om at bLadet fant versene for og sola den ski'n i veker og da'r, 
«,,' Jr. pl, >_ 'J å benyttes (akkurat men da sukker Dagbla' oppgitt og 
som om noe skulle være for sim- rar: 
pelt når det gjelder DAGBLA- nå tørker det reint for m;). 
DET!). Til takk for denne unød-
vendige hensynsfullhet offent- Vår Herre er snill, 
liggjorde DAGBLADET versene nå lager han til 
og opppga at de var forfattet av ei blØyte så 'akern atter blir gild. 
FARMANDS redaksjon! Og så bar Og Dagbla'et ler 
det da lØS med nye brever og nye 
svar. Blant annet fortalte DAG-
BLA,DETS Plut at versene var 
blitt tatt inn fordi «så hØyt har 
vi det nå engang under taket 
her, at jeg foreslo det som et 
pussig glimt på By-siden~. 

Forfatteren av versene har nå 
skrevet til oss og sagt at han 
synes ikke det er så hØyt likevel, 
når Dagbladet har måttet slØyfe 

og ser etter mer, 
nå blir det nok som det ville. 
Og regnet det plasker lØstig ei 

stønn, 
akern blir frOdig, enga blir 

grønn, 
da bander det i, forlate mi 

sønn: 
nå regner det altfor ille. 

Hvis kronår det får 
det klØr seg i hår, 
det blir nok for mye arbe iår, 
og hjelpa er dyr 
og detta betyr 
det blir ikke som det ville. 

annet vers i smede visen og ber 
oss offentliggjØre den i sin hel
het. Hvilket vi gjerne gjør, fordi 
vi ikke er så fintfØlende som 
FARMAND, iallfall ikke når det 
gjelder et blad av typen DAG- Men er det et år da grøa er 

kommendefurbund av likebe
rettigede europeiske NASJO
NALSTATER. 

Med slike medlemmer av et 
kommende europeisk forbund 
kan en kanskj e begripe at et 
«Europas Forente stater» et-
ter USA-mØnster er utenkelig. 
Vesentligst fordi den europei-
ske folkeblokk iårhundreder 
har levd i nasjonale, naturlig 
:IlOll~skjellige og i seg selv hvi
lende :stater. Og dog står vi 
hverandre nær på det aften
landske kulturtrin, hvor for
skj eUighetene mellom oss bare 
virker som impulser til vide
reutvikling av feJ;les kultur. 
Ganske visst har nasjoner av 
forskjellig opprinnelse i Eu-
ropa vært samJet statHg, f. 
eks. Romerriket, Østerrik
Ungarn, Napoleons tvangs
messig samlede Europa, Det 
Tredje Tyske Rike m. v. 

(Forts. neste nr.). 

Varulven 
Jeg har lest meg ukritisk 

på Akse'l Sandeffiose. En venn 
av meg, som bor nære ved, og 
som er en venn av SandernD
se, har etterhvert lånt meg 
alt, sOom Sandemose har ut
gitt i bOokform. Dertil kommer 
«Arstidene», som av Oog til en
dog kunne fryde meg. Slom 
ung hadde jeg Byrons samle
de på nattbor<;let. Byron glim
ret i sin' manglende rf)Jspekt 
for sin samtid, for dens hul
het og hykleri. Det ble ogSå 
Aksel Sandemoses vei. Derf!o:r 
så jeg fI'e:m til lesningen av 
hans siste bok «Varulven», 
med den mest spendte for
ventning. Han hadde av pri
vate grunner lenge vært 
taus, og av slike grunner 
at man hadde lov til 
å vente seg at haniS sorg. 
skulle brakt det~e så used· 
vanlig intelligente og ana
lytiske menneske !OPP på 
det aller hØye1Ste plan. At 
hans skrivekunst ville komme 
til å avfØde det rent subtile. 
Sorg og motgang a vIer van
ligvis perler i en slik sj el! 

VanligVis bØr en tiHatr. 
en forfatter å dikte helt ut, la 
fantasien få fullt Vingespenn 
og sveve over vannene, uten 
å identIfisere noen av perso
nene i dikterverket med flOf

fatteren selv. Forutsetningen 
må da være('l<t foriatte!I'en 
kun holder seg til oppdiktede 
personer, eller forkler dem i 
en ~ik grad, at en vanlig le
ser ikke kan gi dem det rik
tig,e navn. Men når han be
skriver en historisk epoke. 
okkupasjonen og etterkrigsti~ 
den inklusive rettsoppgjøret, 
samt til stadighet bruker Qu_ 

islings navn, og i det lange 
og brede Oomtaler Nasjonal 
Samlings tilhengere, så mf, 
forfatteren finne sleig i at 
hans siste roman ikke her vil 
bli behandlet etter. det vanll ~ 
ge godtntte mønster. Sipytter 
man på dØde og navngitte 
personer, så må en også finne 
seg i de kOonsekvenser som 
dette innebæ!'er. 

Hvis en kunne tenke seg at 
«Varulven» var kommelt ut 
sam tidig med Berglgravs gam
meltestamentlige «,!ilolkedom
men over NS» så ville Aksel 
Sandemose blitt trykket til 
kirkens bryst. Men det er mu
ligens ennå ikke for sent. 
Han har sikret seg en trygg 
plass ved Berggravs side og i 
et selskap forøvrig, som San
demose har rast mot i hele 
sitt liv. Nemlig blant de mest 
stupide, forfengelige, selvbe-

Dagliø- friske blomster visste, åndelig uhedeirlige, 
o skrytende, hevngj errige, rå, 

BLADET. Altså knapp, 
må ,småfolk i by'n betale dets 

I A. tap, KRANSER til alle priser dØmmesyke, monomane, hyk-
SYN 1'1\ N ø V E L lEIere og historieforfalskere, 

Blomsterforretning som etterkrigen vrimler av. 
Frognerveien S8, Oslo Sandemose bØr selvbootaHJet 

_____ Tl_f_._4:_4_2_2_30 ____ I oppnevne seg til formann i 

I verter l men sutet det sitter støtt om dets 

I FOLK OG LAND! gap, , I ja Dagbla' det har det ille. 

4 FOLK OG LAND LØRDAG 13. DESEMBER 1958 

Sandemose 
denne krets. Han har gjort 
seg fortjent til denne utmer
kelse. 

Det kunne selvsagt ikke 
falle meg inn å ,sitere diet 
lavtstående Sandemose skriver 
om Quisling og NasjOonal Sam
lings tilhengere, ei heller om 
de pe:rsoner i boken som re
presenterer «hj emmefronten» . 
Ikke mindre enn tre snikrnor -
dere lar forfatteren opptrede 
på arenaen. Den ene er en 
kvinne som er eksibisj onist, 
blotter, og står i forhold til 
sin manns beste venn. En fyl
lebØtte !SlQm er bokens helt. 
Helten rømte til Svericge un
der krigen, hvor det var mere 
brennevin, log hvor patriotis
men fikk utløsning i mere 
kvinnf:ollk og mere fyll. Den 
annen, en helt åndssvak gart
ner, er «kikker», og som er så 
heldig å bli ansatt på en gård, 
hvor bonden (som også har 
likvidert en NS-mann under 
krigen) er gift med den tid
ligere eksibisjonist log blotter. 
Når elskeren ikke er på besøk 
på garden, nyter gartneren 
godt av husets frue, som kler 
seg naken i drivhuset. Dette 
er noen av hovedpersonene, 
bokens patrioter. Forfatteren 
er i sitt skrivedilerium av Og 
til lCippmerksom på, at hans 
helter muligens mangle,r de 
vanlig:e kriterier, som patriO
ter bør ha. Men da han øye:p.
synlig har hatt så liten be
fatning i sitt liv med nasjo
na1sinnede nordmenn, det 
være seg i eller utenfor Na
sjonal Samling, så får vi tilgi 
ham det. Det er vel tenkeUg 
at boken heller ikke passer 
«de gode nordmenn», som mu
ligens nå kunne Ønske å glem
me det sel~kap som Sande
mose har påfØrt dem. 

Den form for rabies, som nå 
har angrepet Aksel Sandemo
se kan vi vel trygt tilskrive 
hans fortid. Han og; den kreIts 
han tilhØrte fØr krigen, bærer 
den hele og fulle skyld for at 
Norge ble okkupert. De rep
resenterte den nasjonale for
råtnelsesbasille som uthulte 
Norges evne og vilje til for
svar. Da krigen kom over dem, 
omdannet de seg til en fonn 
for «nasjonale rotter» i en 
undergrunnsbevegelse. Men 
som alle rotter sørget de for 
å ha retretten klair. Det var 
Sverige (som de etterpå for-

(Forts. 8. 6). 

Stavlsky-affæren 
Fortsettei~en av beretningen om 

denne fantastiske skandalhistorie 
fra mellomkrigsårenes Frankrike 
må dessverre utstå til neste num
mer på grunn av plassmangel. 
Men - det er· bra å ha noe å 
glede seg til også. 
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og russerne 
Et apropos til dagens spente situasjon 

Sundermanns bok· 
des falsehen Propheten» 

hentet fra Helmut 
«Oas Erbe 

Igjen er Berlin i brennpunkt et for verdens ,interesse. På.n,y 
må Vestens mennesker lØfte den tunge arv som Roosevelt og 

Churchill ga dem da de overlot Berlin til balsjevikene. For oss 
forrådte står det da tilbake å gjøre det best mulige ut aven 
umulig situasjon. Det står tilbake både for oss og for russerne å 

komme til klarhet om det tyske problem. Som et bidrag til en slik 
overveielse og til belysning a'l Situasjonen i dagens Berlin gjengir 
vi et avsntit av den tidligere stedfortredende tyske rikspressesejf 
Helmut Siindermamls bok «Das Erbe des falschen Propheten -
Moskaus Kampf Ull Deutschland, von Lenin bis heute - und 
morgen?» Boken selges i Folk og Lands Boktjeneste. 

Den store Tempelhofer fly- slutt de nesten 200 millioner 
plassbygning er ved siden av mark som riksluftfartministe
Olympiastadion, det italien- ren lot anvende til utbygning 
ske gesandtskap og luftfarts- av denne flyplass betalt seg 
ministeriet i Berlin nesten det rikelig i Berliner-blokadens 

måneder i forbindelse med 
eneste offentlige byggverk fra 
det tredje rikes tid som ikke «luftbroen». For etter hva lfag-
er ødelagt. Det som bombene fiolk sier, så ville den ikke ha 
ikke hadde besØrget, det klar- latt seg gjennomfØre uten 
te de uforstandige seierher- denne store flyplass og dens 
rer ikke bare i østsonen, men overdimensjonerte anlegg. 
også på denne side av Bran- Størsteparten av anleggene 
denburger Tor. Således har blir fremdeles benyttet av de 
engelskmennene, gjennom til vestlige okkupasjonstropper. 
å begynne med forgjeves Den del slOm tjener den sivile 
sprengninger, ryddet vlekk de sektor står riktignok til dispo-

sisj on for «Pan American Airstore såkalte Zlolo-Bunker, 
åpenbart til «hevn» for at tu- ways», «British European Air-
senvis av Berlin-kvinner og ways» og «Air France», men 
barn hadde funnet beskyttel- ikke for Deutsche Lufthansa, 
se mot britiske bombeangrep som flyplassen i sin tid ble 
der. Idag er enallereqe kom- bygget for. OgSå denne grote
met så langt at man må plan- ske situasjon er en fØlge av 
legge nye bunkere. Jalta og Potsdam. Berlin gjel-

der ennå i dag ikke som tYSk, 
Like ovenfor dette øde~eg- men som en «firemaktsby». 

gelsesraseri, som veltet over Nede i perronghallen her
Berlin som intet annet sted, sker det stor virksomhet med 
er det forbausende og .glede- ankomst og avgang av maski
Hg, at Flughafen Tempeihof ner i rask rekkefølge. Da det 
ble reddet, skjØnt dens kjem- blir ropt opp kl. lO-avgang til 
pemessige dimensjoner og vel- Hannover, viser det seg at 
dige byggverk uvilkårlig må også de tyske passasjerer må 
vekke tillive erindringen om underkaste seg en passkon
Herman Goring. Det var han troll, og mine uoverveiede ord 
som satte igjennom at denne fra 1939 forfØlger meg stadig 
flyplass - skjØnt den lå midt med spottende ironi: «Gren
i byen - ble utvidet til et om- sene faller». Det var drØmmen, 
råde på 4 millioner kvadrat- mens virkeligheten er et pass 
meter, og ble utstyrt med an- for å fly fra Berlin til Han
legg som ennå i dag gjør den nover. Samtidig har luftfor
til· den bygningsmessig sett bindeisen mellom disse to by
største flyplass i hele verden. er nesten antatt S-baneka
~stedenfor å gjøre slik Slom en rakter. Fra tidlig morgen til 
har gjort på så mange steder sen alten kan man med et 
i Berlin: etterpå å bearbeide av de tillatte utenlandske fly
bygningene med dynamitt, så selskaper nesten hver time fly 
har en her utbedret de for- fra Hannover til Berlin og til
holdsvis små beskadigeiser fra bake. Trass i disse mange rei
krigstiden. Og så har da ti1 semuligheter er maskinen fra 

Omar Amin von Leers: 

øst - og Syd-Arabia 
Den stadige konflikt mellom Yemen 

og Storbritannia om Aden-området 

VI 

} 

Imperialismens soldater på vei fal å «hjelpe» araberne. 

Ved Tårenes Port (Bab el 
Mandeh).-llar Storbritannia 
en st,erk maktstilling, som 
behersker innfartsveien til 
India log Østkysten av Ara
bia. Det dreier seg her om tre 
områder som England med 

~~ 

PAA kl. 10 n€lst€n fullt besatt 
med 70 passasjerer. 

Ved siden av meg sitter en 
meget talende Eorretnings
mann fra Berlin, som har 
sendt sin vogn i forveien langs 
autlobanen til Hanover for å 
la seg avhente på flyplassen 
der. Han sier: «Det er så at 
forbindelsen mellom sonene 
går uten vanskeligheter idag 
og uten å måtte vente alt for 
lenge på overgangsstedene. 
Men en vet jo ·aldri om det 
ikke i lØpet av natten kan væ
re komme;; en ny forordning 
fra Moskva, som så blir gjen
nomfØrt så Slavisk som russer
ne nå e'ngang forlanger det:). 

(FM't8. s. 'J. 

åpen vold mot den innfØdte I som ifØlge Bertram skal være 
arabiske befolkning har_ bØY- av gammel hamitisk opprin
et inn under sin vilje, nemlig: neIse. Massen av belfolknin-

1) Kvcmkolonien Aden gen tilhØrer de arabiske Qah-
2:)' Vestprotektorat Aden tanitertJtammer. FJiendom-
3) østprotektorat Aden. melig er stiOrbyene Makkalla, 
Kronkolonien Aden omfat- Schihr og Seyhut med deres 

ter den store havneby Aden, egenartede hØybygg. 
halVØya I Lille-Aden, Sjeik 
Othman-området, landsbyene Kronkolonien Aden 
Al-Imad og AI-Hiswo og øya og Vestprotektoratet. 
Perim, ialt 200 kvm med I 1799 sendte England en 
85000 innbyggere, for det eskadre med oppdrag å be
mestle arabere av islamsk tro sette øya Perim for å stenge 
- den sun ni tiske sekt. Til sjØveien til India for fransk
kronkolonien Aden hØrer de mennene som fremdeles sto 
ørkenaktige Kuria-Muria-Øy- i Egypt. Sultanen av Lahej, 
er log øya Kamaran. Perim er som dengang var vasall un
bare karantenestasjon for der imamen av Yemen, mot
Mekka-pdlgrimmene ,fra In- tok eskadren i Adens havn, 
dia . åpnet havnen for britisk 

Vestproitektoratet omfatter handel og overlot: det briti
omkring 60000 kvm. med ske Ostindiakompani et om
kanSkje 30000 innbyggere. råde i Aden til anlegg av et 
Det er delt opp i tallrike fyr- handelssted. 19. januar 1839 
stedØmmer, byrepublikker og bemektiget britene seg ved et 
stammeområder. kup byen Aden. Sultanen 

østprotektoratet omfrutter forsØkte i flere angrep, i no-
240000 kvm., kanskje mere, vember 1839, mai 1840 og juli 
idet det går nesten umerke- 1840 å ta byen tilbake ifra bri
lig over i den bebodde Ørken tene. Han dØde etter et siste 
Rub al Chali. Det består av angrep 30. november 1847. Et
en smal, fruktbar slette ved ter at denne seige forsvarer 
Det indiske hav og et hØyland av den arabiske pOIsisjon ved 
som er gjennomskåret av den viktige Aden-vei var dØd, 
den st.ore Wadi al Ahqå. Be- sluttet Storbritannia en avta
fofkningen er ikke ren ara- le med hans etterfØlger, hvor
bisk. Noen av dem taler det gjennom det 7. februar 1882 
med arabisk riktignok beslek- kjØpte landskapet Sjeik Oth
tede, men dog egne sprog man. Allerede i 1869 hadde 
mahri, særlig Bautahara- England kjØpt av sjeiken for 
stammene yttetst mot ø,st, I (Forls. s. 6). 
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Julefesten 80_ fedrene a.p,levet den Berlin russerne ,. ,," ... og 

Kristendommen seirer over de gamle guder, men die levet videre i 
folketroen i århundrer 

('or~. frø Il. 1). opprinnelsen til.i våre fedres gam .. 
den flyttet til desember, slik at le tro. Julebukken eller jul.egub
den falt sammen med den krist- ben er en gammel levning' av tro~ 
ne julefest. en på en vekistvette, en 'VeI1te 

De gamle juleskikker skriver som skapte vekst og gode år og 
seg for størstedelen også fra nå kom igjen med solen. I en
den hedenske tid, seilvom kelte land ~alles han også hlWre
det undertiden kan være van- bukken eller kornbukken. Det er 
skelig å finne ut sammeilI
hengen. I en artikkel i:' et 
gammelt julehefte «Jul i øs:. 
terdalen» for 1925 forteller av
dØde Sigurd Nergaard litt om 
dette. ' 

vekstsjelen, eller om en heller vil 
korn~jelen, Botn er personJifisert 
li julebukken. Når man setter OPI: 

julenek til j.ul, så er dette opp
rinnelig ikke men vennlighet mot 
småfuglene, men rimeligvis et of
fer til julebukken. 

Ga.mmelt tilbake het det at øn 
skulle sope gulvet godt fØr de la 
seg julekvelden, for om natte!l 
kastet julebukken korn der. F8;nt. 
de fint korn, så ble det et god' 

år, fant.de dårlig ~ så, 'ble det 
frostår og fant de intet, så ble det 
uår. 

Nå, etterlwert gikk det opp 

for folk at julbukken likke viste 
seg mere og så fant de på å lage (Forts. fra. s. 4). 

,en etterligning av ham. De fant Maskinen' ruller punktlig på 
på å kle seg ut Og gå på rund

minuttet ut på åpen mark og 
gang. Allerede 2. dagskveldan tok venter så med motorene igang 
de til å gå julebukk. Gamle klær, på startordren. Vi stiger i en 
som ha,dde hengt på lofet i 100 
eller 200 år ble tatt frem igjen stor slØyfe opp mot det blå. 

Hushavet i Berlin synes for
og det ene følge etter det annet melig å storme inn i maski-
dro grenda rundt og ofte enda neln. I et blink dukker ennå 
lenger. Det kom litt an på hvor engang Stalinalleen opp, ennå 
lenge de greide å holdet det gå- engang Ørknen Wilhelmplatz, 
ende, for alle steder de v:ar inne 

St. Petersburg og senere bak 
de lukkede dører i Kreml, det 
har, mente han, ingen virke
lig støtte i de russiske masser. 
Intet folkeønske, men regjer
ingspolitikk har .ført den rus
siske soldat til Elben, hvor 
han like lite hører hjemme 
som den amerikanske GI, Slom 

ligger rett ove["for ham. Jeg 
slutter av det: Det som ble 
besluttet ved konferansebor-ReichssportJfeld, Wansee, i det 

vanket det skjenk. F10r alle skulle fjerne Potsdam, som allerede det kunne igjen ogSå omstØtes 
gi skjenk (offer) til julebuIclæn, i dag er et lukket paradis for ved konferansebordet. En 

Den gamle overtro, som julen vestberlinerne. De~es utfluk- skulle tro at tiden var moden 
var så! lfik pål. blomstrer også ter. må slutte ved Nikolskoe til det. Det hj elper nemlig 
frodig i den kristne juletid, men og ved Pfaueninsel. Skal de ikke å holde bevegede propa
den fikk riktignok en viss farve lenger må de ha en «opp- gandataler mot folkehatet, 
av den nye tro. holdstillatelse». når en samtidig med krav på 

Det fortelles blant annet gam- Vår maskine vinner hØyde. herredØmme oppflammer det 
melt at såsnart barna hadde fått DYPt under oss tre'kker det påny. Så lenge folkene i 
seg mat julekvelden, skulle de ta kjente brandenburgske land- Kreml holder fast på sin 
~almeboken og gå ut i et mØrkt skap forbi, engang kalt «ri- «Deutschland - kaputt»-formel 
rom. Der skulle!de Slå opp boken kets strØlsandbøsse», men fra 1945 'og bare vil anerkjen
og komme inn igjen med den. Var nettopp på grunn av sin fat- ne oss som et vergelØst slave
det en gledessalme de hadde fun- tigdom hj emmet for seige folk, må de ikke bli forbauset 
net, fikk de megen glede i året slekter: om vi svarer med mistro og 
som kom, men var det en sør- Nå regjerer her prominen- forsvarsfiendskap. Virkninge
gesalme, så det ikke bra ut. Eller sen fra Maskvas «Lux»-hotel- ne lar seg bare rydde tilside 
en kunne gå ut mens de satt til- ler. Hvor lenge ennå? Det er når en går løs på årsakene. 
borels og kikke inn gjennom vin- det uunngåelige samtaieem- Maskinen nærmeT seg alle-
duet. Var det da en som var feig ne ved en slik flytur. rede etter knapt en times rei-
i huset, fikk de se ham sitte der Min nabo, som nå i noen se flyplassen Hannover. Vi blir 
hodeløs. Det hendte til og med at år igjen hår bodd i Berlin, var oppfordret til å spenne fast 
de kunne få se seg selv på denne fange 1 Russland. Kanskje det beltene. Min Berlinernabo 
måte. Man kUIllIle også gå ut på også er en grunn til hans fur- stirrer anstrengt etter sin 
en korsvei og få varsel. HØrte siktighet. Trass i alt hva han vogn som skal vente der nede 
man da musikk fra en gård, ble har sett av ukraiIiske og 8i- ved flypLassbygningen. Sa 
det bryllup det året, men hør1;e biriske leire, taler han med svever maskinen nedover og 
man en liksalme, ble det graVØl, sympati om det russiske folk. han vender seg til meg ennå, 

Vi synes jo ~kke det er riktig 

jul hvis vi ikke får ribbe og syl
te. ~en hva har så dette med den 
gamle offerfest å gjøre? Jo, galn

melt tilbake var FrøY bondegu
den, det var han som rådde for 
vekst og grØderikdom. Nå VU 

galten symbolet på Frøy og ve4 
hvert midtvintersblot ofret de så 
en galte til ham. Denne skikk 
fulgte $ Jlled over fra. ,mid~vin. 
tersbLote~ til den kristne jul og 

derf9r er også grisen en for-. 
grUIlllS'f,igur og noe a.v et hellig' 
dyr den dag i dag når det er jul. 

"Eli annen gammel skikk VM' at om dets sunnhet, dets styrke eIl, gang, og slutter samtalen 
stå.llka:ren - og budeien skulle og svakhet, og også om hvor med den 'mest 'treffende: -be
løPe omkapp fra steinhellen, villig det lar Seg regj<ere. Rus- merkning jeg har hØrt under 
han til stallen og hun tN serne har som folk, hevder mitt BeI1"lineropphold: «De
fjøset. Kom da. han fØrst han, litet eller intet å gjø- (russerne) burde oppgi Tysk
frem, skulle det bli ethesteføll re med den imperialLstljske Iland, så ville de vinne Tysk-

V I . det fØrste som kom [ stallen til trang mot Europa. Det $lm land:.. Det kan stå som et 
&rU ven I ,viren, men nådde budeia fØrst tidligere ble utklekket av Pla-I motto over hvert kapitel' i 

- '----lo frem, ble det første som kom i ner i de politiskle sirkler i denne bok. 
SandemoIe fjøset en kuk.a.lv. De brukte også Julelysene kan vel også regne 

sin opprinnelse fra den gamle ftIrta. tre lide " å 'korse hver ku over ryggen 
hedenske fest. nden var hellig bannet) og England, hvis de ~ed stål (legg merke til den un
dengang og alt som var laget av gjorde seg :ror umulige der.derlige blanning av hedentroen 
ild hadde også en serlig under- Det påpeker også forfatte:rerl. 'Og den kristne tro) og i skallen 
gjørende kraft - vi kjeDlIler jo Når Aksel Sandemose så sterkt med et talglys. 

alle den gamle skikk med å kaste understreker at vi aldri kan Alle disse gamle skikker har 
stål over noe for å drive ,troll- få noen tilgivelse (da måtlte vært usedvanlig utbredt og har 
sk:.apen ut, og her finner vi ,igjen vi fØst være hengt), så kan vi gjort sitt til å gi julen fa.rve. De 
det samme - stålet var nemlig trøste forfatteren med at ~tet på en' måte båndet mel
laget av ild. Helt opp i de aller «Varulven:. selv viI bidra på lom fortid og nåtid og de pekte 
seneste tider har også den tro sin måte til vår oppreisning, også fremover mot en kultur som 
holdt seg at både julelyset og var- Det hadde ikke vært noen ·bygget på tradisjon og ærbØdig
men fra. peisen på. julekvelden skade aIltjedd mIl hele den het for det overmenneskelige, på 
hadde en egen kraft. Derfor tok kre~ han skildrer var blLitt vår egen stammes I'Otfestede livs
man også vare på det som var krigens ofre, istedet for all oppfatning, en kultur som makter 
igjen a.v julelysene etter a.t de, den sunde ungdom ~m lot å bevare bondeyrket som et bæ
hadde brent hele natten. Sluknet seg narre av dette krapyl, til rende element og som ikke ~inner 
lysene, fikk trollene makt til å å sette livet inn for en sak seg tjent med å drukne il en im

gjØre skade på huset. som var tapt På forhånd. At portert fremmed tankegang, selv-
Også den tradisjonelle julelef- den var tapt skyldes blant om den gis aldri så smukke navn 

se skJulle ha skinnet fra julelYs andre forfatteren selv. og kalles «frihet», «toleranse», 
eller peisen over seg. I Øvre Ren- Boken slutter med: ,«Her «demokrati» eller «humaniisme». 
dal for eksempel la de brØdlefsen skal dere se, vil jeg si, jeg 
på 'Qa.kstefJølen og satte lysesta- har sittet om nettene på ,Gam
ken på bordet slik at lyset skinte le Venhaug skrevet ned alt 
på lefsen. Så la de seg i hØyse- det som hendte i Flelicias tid, 
tebenken og holdt vakt over ly- om Norge i fred og Norge i 
set. 

Skikken med å gå julebukk 
som jo lever en kummerlig til
værelse fremdeles, finner vi egsa 

FOLK 00 LØD 

krig, slik det hele ble sett av 
Erling fra' Rjukan. Når det 
var gj ort v:ilIe han kanskj e 
ikke fortlelle mer, men flytte 

DØlen. 

til et annet Venhaug, det het 
Erlingvik, ,og der var Felicia». 
Når leseren er kommet igjen

nom de 427 s. fylle-, hor- og 
mordprek, så håper han . .in:" 
derlig at Erling fra RjuIæ.n 
vil tie for all tid. 

B .Franklin Ii;nud~n., . 

øst- og Syd-Arabia 
rr .. trø a. 5). g) Avtale om avskaffelse av 

Akrabi-stammen Lille-Aden, slavehandel av 19. oktober 
og, så i 1888 en kyststripe ved 1880 med Aulaqi. 
Al Huswa av den samme h) Protektoo:atsavtale av 1888 
sjeik. Protester fra imamen av og 1889 med Barhemi. 
Yemen, som var lensherre av Fadhli, Aulaqi, Haushabi~ 
Lahej og for Akrabi-stammen, Alawi og Yafai. 
brØd England seg ikke lom. Alle disse avtaler er skåret 
Etter å ha tatt Aden i besid- over omtrent sa.mme lest og 
deIse og avrundet området inneholder disse bætemmel
på denne måte, fulgte nye ser: «Den bIlitiske regjel"ling 
fremstØt trass i protester fra påtar seg under oppfyllelse 
Yemen, dels Våpenmakt og av undertegnede sultan eller 
dels ved å beltale subsidier, sjeiks Ønske, ri. ta de omra
og slik oppsto det nåværende der som står under deres au
Vestprotektorat gjennom fØI- toritet eller jurisdiksjon un-
gende avtaler:, der H. M. Dronningens velvil-
a) Venskapstale av mars 'lige gunst og beskyttelse. Sul-

1839 med SubaihL tanen eller sjeiken - går med 
b) Vennskapsavtale av.febru- på og lover for seg selv og sine 

ar 1839 med YåfLetterfØlgete å avholde seg fra 
0)1 Vennskapsavtale av 3 .ja- enhver klorrespondanse, avtla

nuar 1839 med Haushabi. ler eller pakter med en frem-
d) Avtale om ,sikring av ka- med eller innfØdt makt, uten 

ravaneveiene av 4. februar at den britiske regjering 'er 
1839 med abdalierne. kjent med det og gir sin til-

e) Avtale av 13. mai 1871 med latelse. Og lover straks å gi 
Shbaihi. 'I den britiske resident i Aden 

f) Avtale av samme dato med eller andre britiske embets-
.,Fadhli. . ' .' menn beskjed om forsøk fra. 
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:STUDENTENE OG . . Hjelpeorganisasjonen for krigsskadede Forlovelsesriwg
Spesiale. AU LABRAN·N EN (Hjelpeorganisasjonen for 

frontkjempere) . 

(Forts. ITfJ '. 1). 

studentene. Senere ble Redi
ess og SS-Oberststurmband
filhrer Neumann i der Einzats 
stab i das Reicbskommissariat 
innkalt til Hitler, som sterkt 
bebreidet dem «den dlJ,mmen 
Jugendstreich» de hadde satt 
i verk». 

Hve'm sto bak 

Aulabrannen ? 

Vi ber deg være med oss i hjel-

pen for våre krigsinvalidell'. 

Send diti bidrag, stort eller 
Norge for britene og at han 
hadde gitt fullstendig rapport 
til disse og til «Rettskontoret» 
i stockholm like etter bran- lite, til: 

Postboks 1407 V, Oslo 
Postgirokonto 18070 

nen. Bruun sa også at Petter 
Moen og «Londonnytt» sto 
bak brannen. Bakom sto 
mektige krefter, sa Bruun. Benytt postgiroinnbetalings-

På bakgrunn herav forstå- kort, det er enklest og billigst. 
es kanskje hViorfor Petter 
Moen i en tung stund skrev 
i sin berØmte dagbok kvel-
den 15. februar 1944: i sellen 

Arkitekt Annelise Parow 
~G 

Som man SN refererer på MØllergaten 19: «Jeg er 
Kjeildstadli helt korrekt at bare bunnlØst ulykkelig. Av 
den tyske ledelse (og selvsagt forfengelighflt og Vinnesyke 
Quisling) var mot aksjonen. sØkte jeg en sti11ing som jeg 
Terboven kunne derfor ikke ikke var voksen og fØrte man
ha satt denne i verk uten et ge i ulykken. Forferdelig!!» 

HUSTAD Trondheim 

BÆRUMSV. 5, ø. ULLERN Giø}e Jol:l.naoMgt. 5 - V. Lade':' 
mo8Il lår .. - Voldsmtnd.e 

Telef.n 55 ol 29 - Oslo 

knallende påskudd. Dette var Bruun leste opp i retten Oslo Stigefabrikk 
den landsskadelige Aula- rapporten han hadde sendt 
brann. Det er her Kjeldstad- oppdragsgiverne. Det frem- 1:Imeb. All 'f. LUJII'DE, 
li fortegner hele det histori- gikk av hans vitneprov at bri
ske bilde med utelatelse aV tene fant at det var for ge
vesentlige fakta. mytlilge tilstander mellom 

Det eneste Kj eldstadli nev - den norske befolkning lOg de 
ner om dette er: «Da brØt det tyske okkupanter. Det gjaldt 
ut en brann i Universitetets å finne på illegale tiltak som 
aula». kunne få tyskerne til å sette 

I landssviksaken mot pro- igang med represalier, som 

Mlos8eveien 8, 0110 
... .. _n, ,.,. 11 0'1 'It 

Skyveatiger oljet ml cadi- . 
merie beslag. Takstlger åY 
jern, malertra.pper og heisba_ 
re lof1:.stra.pper. 

fessor Adolf Hoel i Oslo by- kunne «piske opp hatet møt e~ser på vesentlig~ punkter 
rett 19. mai 1949 forklarte tyskerne».. er heller ikke ærlig manns 
operasanger Sivein Wilhelm Derfor tendte man på Au- ferd. 

. Bruun at han hadde vært .laen, herr Kjeldstadli. Det På den annen side kunne 
med å tenne på Aulaen. Den smukke m,å[ ble nådd, en hel det kanskje være grunn til f 

TA.NNLBGE MAAMOEN 

~teenagt. 2 
'!'elet. 44 43 33 

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 44 75 54 

Jeg tilbyr 
min assistanse som regn
skapskonsulent. 40 års prak-
sis. Rolf Ruyter. 

eT en realitet 

* Ringene som leveres er selv-
sagt gull, 141 ka.rat. Og ga
rantJistemplet TAO-585-G, har 
ingenting med fa.brikk å gjøre, 
de er håndarbeidet fra. først 
til sist på eget verksted. 

5 pst. rabat. 
Sender pr. oppkrav. 

Skriv etter mål. 

* 
Gullsmedmester 

(9fsen 
Skottegaten 20 

Bergen 

Bøkene kommer 
Nå har De :orhåpp.ntlig 

mottatt forlagenes julekata., 
log. Når De har gjort Deres 
valg vil det glede meg å fa 
Deres b~stil1iDg. Om så Øll~ 

skes besØrger jeg 'gavepakke! 
~ndt til inn- og utland. 

P. Thjømøe 
Postboks 122 - Stavanger 

TeLf. 21133 - Postgiro 640 42 

gruppe som brannstifterne - del studenter ble deportert på sannhetens og historiens in-
«8S-oppas[sjonen» ~ tilhØrte det .at hatet skulle b1usse prpp, teresse å slå fast at det ~kke ,Hn' 
~variføIgeen~artikke.l-t;.Mor-_EnT riktig·;f:rem.stilUng -avveEl n~~er u~.~t- Jl' ~.~.~R.blJflPE!Z;· 
genbladet for 16. 2.1946 «en disse ting er foruten.av over- ter:krigsoppgjØret er påført _ r p _ ... 
viss kultursabiOltaSjegruppe lege SCharffenberg ~ som medlemmer av Nasjonal sam- ~..,. N 

isom etter hva den selv frem- forlangte Aulabrannen etter- ling noe ansvar for aksjonen 
holder, var i intim kontakt . forsket av nolitiet, gitt i Sam- mot studentene. Tvertlimlo:t 
med kretser som sto den ille- '1 • tiden nr. 5, 1948 av dr. Huhn- er flere som av ryktet var ut-
gale avis «Londonnytt» nær, hauser: «Aulabrannen og pekt som medansvarlige og 
og som hentet sine direktiver . dens fØlger» . En hØyere tysk som var siktet i den anledning 
derfra». offiser ga dagen fØr a~sjonen blitt blankt frifunnet. 

Da Bruun etter spØrsmål Hjemmefrontens ledelse med- I denne forbindelse kan det 
av dommer HØstad og særlig de1else om Terbovens hen- ogSå nevnes at det fra Na-
advokat Folkvard Bugge var sikt. Hjemmefronten ,sE\ndte sjlOnal Samlings side ble gjort 
klammet på glid, forklarte han som fØlge herav ut en advar- flere forsØk på å få lØslatt 
at han hadde vært spion sel til studentene, hvori «na- studentene. Blant annet var 

ziprovokatØreT» ble gitt skyl- Oslos «nazi»-redaktører i 1944 
'en hvilkensomhelst annen den for brannen «for å skaffe innbudt til rikskommissar 
makts side på innblanning i påskudd til storstilet aksjon Terboven På Skaugum. Det 
omhandlede område». mot studentene». ble imidlel'tJid ikke noen sær-

I mellomtiden benyttet bri:" Den i brannen impliserte lig hyggelig «fest», Etpar av 
tene seg a.v andre midler for «Londonnytt» skriver mot be- redaktØrene gikk sterkt iret
,å trekke opplandet inn under dre vitend~ den 29. 11. 1943: te med rikskommissæren for 
seg og befeste .sin makt der. d Islkjæret fra Aulabrannen affæren med stuqentene og 
AUe heI1Skere fikk pengeun- gjenkjenner vi plutselig nazi- krevet a~ de skulle sendes til
derstØt1lelse i henhold til av- gangsternes eget trekk. Den bake til Norge. Terbloven tok 

. taler eller nåde. De fikk ga- norske hjemmefronten har dette meget· ille opp og av
'Ver og hadde det privilegium aldri gJodkjent branner hver- brØt sammenkomsten under 
å kunne utstede anbefalings- ken i 'tinghus eller Aula. La påskudd av viktige forretnin
brever :for stammemedlemmer, oss nå se om også Aulabran- ger! Han anførte imidlertid 
noe som vanligvis ble omsatt nen skal belastes de vergelØse noe som unektelig ikke var så 
mot kontant betaling. Her- norske patrioter». dumt. Han sa: «Tror dere det 
skerne fikk også våpen og I En bØr kunne forlange et . vil være til noen fordel for 
ammunisjon og retten til I viStilt minstemål av kjenn- disse unge og tåp~lige men
hvert ,år å avlegge et besØk skap til det en skriver om av neskiene å komme tilbake til 
i Aden og bo der et bestemt ilalk som gir seg til å veilede Norge. De vil bare bli narret 
antall dager i oVierensstem- folk om historiske kjennsgjer - med på affærer som kan ko
meIse med deres rang. «Sa- ninger av denne art. Sannhe- ste dem livet. Da er de sik
lutt-hØvdingene» ble mottatt ten om hvem som sto rere der de sitter. Og jeg ilor
aven æresvakt og mens hØv- bak Audabrannen er for- sikrer dere at de har det bra 
dinglene inspisertelæresvak- lengst klarlagt i rert,ten og deT» sluttet han. Noe som iall-

ten ble det lØsnet ni eller elve på annen måte og en fall stort sett stemmer for 
.skudd til ære flor dem. lØgn blir ikke bedre om Sennheims vedkommende. 

(Avsluttes neste nm:nmer). den pusses 10PP igjen. :P1orti- A. L. 

Vi Ønsker alle våre medlemmer og bidragsytere 
landet rundt en god jul og et nytt år som kan 
bringe oss noen skritt nærmere oppreisningen. 
Takk for følge og tillit i året som gikk! 

Forbundet. 

Messer'schmitt 
elektriske symaskin har fri 
arm, trykk-knapp-innstilling 
for knapphull, siksak, auto
matisk brodering ni. meget 
mer. Magnetisk griper som 
likeretter seg fast. Syr lær 
som silke med samme nål og 
tråd . 

Garanti: 5 år. 

!WesserSl:hmilt 

Kontormaskiner for de fleste formål. Skrivemaskiner, ad
disjonsmaskiner" kalkulasjonsmaskiner, printing calcula
tors. Selges ogSå på avbetaling. _. 
KontantbelØpe,t kan ordnes ved leiekjøp. 

Brosjyrer sendes på anmodning. 

BERTEL~BRUN ~~ 
" 

Boks 4017, Oslo. Tlf. 606682. 
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VI BE'SKJEFTIGER OSS 
LITT MED CUBA 

(Forts. fra. 8. 1). res land kan være så hissig 
" at det nesten har ff/irt til blor- BAK KULISSENE . etter frigjf/iringen kunne ellers 

hvem som helst som kan gjf/i- g'erkrig for enkelte regioners lovlige bol'gere oppff/ire seg 
l d t ffll te Den sovjetrussiske ambas-re. Hans frue, an e s ",rs vedkommende? som dyr. Kvinner som rev 

år :flor menn og to år for kvin-
ner. 

* Ev P On ek sadesekretær i Polen, MasIen-dame, følger a er s - _ Min regJ'ering har alltid små barn i biber med ,~ne SOH0RNER 
h nC!tlIker nikov ble fiaT' en tid siden sempel, idet un, OPl"'Y uten noen som helst tvil hatt bare hender, en ellers harm- I FENGSEL 

. l foreta sendt hj em til Moskva på hospitaler og SOISla e· - folketlS Istøtte. . De folkte!1ige lØs ung mann, som ff/irst ViOld- Rettferd.i!g1heten har god 
Ev Peron har grunn aT noen uttalelser han gender, og som a . lag er sØkt infiltrert med tok en kvinne og etterpå tid i Tyskland som her. Ge-

tt tt e legIOner var kommet med på en pres-hun mo a sann . 'undergrunsideer under na- stakk' øynene ut på henne, neralfeJltmarskalk Schorner 
. d å 'tt kontor sekonferanse for polske jour-av trengen e P Sl sJ'onalie påskudd,som ikke .ek- skar lav Ørene' Dg ilemlastelt har sittet i fengsel til avso-

t t l 'k pO naUster. Han sa der at det var Batils a selv er mege l a sisterer og har aldri ,eksistert. henne på annen måte med en ning av dommen siden begyn-
. nda 'g jØdene som hadde :t1orgiftet Feron i sm propaga u Disse forstyrrelser hviler på kjøkkenkniv. Og årsaken? Jo, nelsen av august tiltrosE 

M B t · t re<Time forholdet mellom ~01en og virke. en a lS aSb~ tre ubf/iyelige fundamenter, hun hadde snakket med tysk for at det er krevet gjen-
k ' tt ut l'fra SovJ'et, Dg «han hadde til og skiller seg ompLe en fremmed kommunistisk ,aksent. Det varimidl~id oppta.gelse av saken. Han 

l å med henvist til Nlirnberg-lo-Perons ved sin mange P iIliSpirert politikk, ~ en hevn- en fransk kvinne fra Elsas». ble som kjent dØmt for 
t · t te na vene og sagt at det ikke var dJoktrine. Ba, i1iS as enes - aksjon fra dem som ble av- Det sto intet om at vedkom- at han hadde nedlagt påstand-. erer det siste ord i kampien mot sjonale dJDktrm.e summ satt av regjeringen fDr å ha mende «pa1:1rtot» ble straffet. om dØdsstraff for en mi-. L n den internasjonale jØdedDm». seg i sosiale gjermnger. a ~ brakt administrasjonen i van- Han var flormodentlig «solt- litærsjåfØr som i de mest kri-

f k ·tt Vi skynner oss å tilfØye at det vokser og gjør, rems rI ry og nedsatt den ved sine da;» akkurat som Feldtmann- tiske timer ved fronten drakk denne meddelelse ikke stam-under haIlis styre,. fortsatte skandaler, og makt- morderne. seg fulll Qig alvorlig truet sine 
57 å D t mer fra en obskur j ødefiendt.> Batista er ca. r. e, ambi)31jlOn fra individer ~om * kameraters sikkerhet. Kravet 

t d l·' , lig kilde i det store U!tland: 
blandede blod vises y elg l er utdannet i kriminalitet. I UTVIDET VERNEPLIKT Dm gjenopptagelse skjer un-

k men fra selveste Dagbladets hans ansiktstrekk. Han sna· to år har de fDrsøkt å styrte I ISRAEL der henvisning til et na.vngitt ., Bonn-korrespondent J.-Hj. S. 
ker lett lOg flytende og gIDlller min regjeri:t;lg ved å drepe, *" I Israel er det fI1emlagt for- vitne som kan bevitne at lom-
ofte. Han gir inntrykk av å kidnappe og terrorisere. De nal slag om endring i verne- handlede sjåfØr obergefreiter 

kl: k mann TILBAKE TIL BARBARIET pll'kll-l"""en sl~k at m~'1ii" - A dt l t ikk b være en meg,et 'O . . • til 'Og med ;forsøkt å ødelegge I',VY"!\' rn s et e le skutt. En 
Dette er ikke valgpropagan- den nasjlonale rikdQim Dg ska- I disse dage da det friskes tærtjenesten ,ogSå utvi,· skulle tro at det ikke behØvet 
da Vi skriver ditsse linjer de ilandets fremgang, salede~ så iherdig opp på gamle kri!gs- des til å Qmfatte jØder som, å ta lang tid for politiet å få 
fo~ at våre venner. (skal få at det cubanske hjem og forbrytelser, kan det kanskje skjØnt de ikke er israelske avhf/irt' dette vitne, hvis prov 
en ridderligere fremstilling av detiS familie blir skadeliden- Qigså være grunn til å minne statsbQirgere har loppholdt seg stiller saken i et helt nytt lys. 
denne mann lOg politiker enn de. om hva det engelske Picture mere enn 9 måneder i Israel. Selv benektet Behorner å hu
hva den liberalistiske kapital- Det er en grunnfestet Post skrev 11. 10. 1952 i 'fo'1"- Videre tas det sikte på å QiPP" ske noe om en ,slik affære som 
ismes Qig den internasjQnale oppfatning i Syd-Amerika at bindelse med Drummond-sa- heve fritagelsen for studen- han ble dØmt :11or. 
marxismens propaganda-ver'- De ikke tilla de fØrste revo- ken i Frankrikle (da en en- ter ved teollOgiske skoler. I * 
sjon gir, den som har Fidel lusjonære utbrudd nok viktig- geIsk familie på biltur ble I Israel er det som bekjent en MOTSTANDSKJEMPERE 
CastrD til helt"Qig hvis gjen- het, Qig at dette, log det at De myrdet): «Under krigen Dg verneplik;t på to og et halvt HOLDER MØTE I ISRAEL 
givelse er det eneste SQim ver·· ikke gikk til ytterligere mot,- I Tel Aviv har det vært 
serer Qiver ve'rden Olm den cu- aksjoner er årsaken til at de lØslatt ved elt Kongressamne-I ende la være å bekymre seg holdt en kQinferanse av I«tidli_ 
banske situasj1on. revolusjonære aksjoner nå sti. Statsfunksjonærer med for at landets ro blir br'-ltt. gere motstandskjempere» fræ 

- Hvordan mener De å ha har blitt en alvorlig trusse! lang el1faring bak .seg advarte Det vil ta oss eu tid å komme hele Europa. Et av hoved
tilf·redsstilt peres regjerings- :Ilor Deres regjering. Hva er meg allerede den gang Olm at forstyrrelsen til livs, men den punktene på dagsIOrdenen var 
planer, alle vanske'ligheter Deres egen mening om spflirs- CastrQ hadde kruninelle til- vil bli eliminert og borgerska- faren flor en gjenoppblusSing 
trutjt i betraktninl.gsPØIl målet? bf/iyeligheter allerede som li- pet nyte gQdt av den fred og av antisemitismen og nasjo
,«Mayorias» medarbeIder ge- r- Dert er jo en historisk ten. Ved StatsuniveriSitetet de sik.kerheter som de har rett nalismen, samt metQider til' 
neral Batista. kjennsgjerning at jeg alltid hadde han vært mek! på å til. vil'ksom bekjempelse av denf.~' 

- Svaret gis ikke bare i har vært imot vDld Qig unyttig drepe tJo kamerater, og i flere _ Hva vil skje hvis Ca.stlro To tyske bundestagsrepresen
lOrd, men i vid utstrekning i blQdsutgydelse, til tross fDr at andre tilfeller deltok han og- faller i Deres hender? t~er søkte Olm å. få være 
lover, nybygg, sten og se- jeg ved :to anledninger har så i blodige begivenheter og _ RejgjoeringeiIll har gjen- tilstede, men ble etter krav av 
ment, - J viiir 1:refoJIOlingtS ff/irt seirende revo'lusjQinære som hOIvedagent fDr MOIskva. tatt sine formanl.:i.ger til d~ de israelske representanter 
levnivå log vårt lands økono- bevegelser, - 4. sept. 1933 og Senere benyttet han seg av revQilusjonære 10m å presen- nekteIt adgang, :Ilorteller 
mi. Flor ikk.e å trette ~eserne 10. mars 1952. Av. patriotiske den frihet han var sikret til tere seg for myndighetene på Deutsche Soldaten-Zeitung. 
og ikke ta DPP unf/idig stor Dg humanisti\:!ke grunneJr å gå i dekni~lg i fjellene og det sted hVQr de måtte ønske * I 
spal~plass for Deres blad, overtok jeg kontr:ollen il.\' her gjemte han seg alltid det. Som myndigheter inklu- POSTSENSUR I TYSKLAND 
kan jeg si at det er byg;ge1 makten for å sikre gjenopp- iblant landarbeiderne, hvis derer vi i denne forbindelse !Bundespostmpnistler Stack
autostradaer og bilveier ovel! rettelsen av frihet og demQi- familier vi ikke ville sette i ikke bare militære og politi, len har på en forespØrsel i 
hele ;landet lOg lokale vet~r krati uten å Øde et eneste fare mens Vi be"W1nt bekjem~ men også sivile som guvemø- bundestag måttet innrf/imme 
på mange tusen kilQimeterfa liv. Mine kristelrige ff/ile'liser pet hans bander. Kanskje De rer, borgermestere, kongress- at de tidligere Qikkupasjons
lengde tilsammen. Vi har og politiske prinsipper har i denne forbindelse har rett medlemmer Qig like til religiØ- makter i visse tilfelle'r ':IlIOrtsatt 
skapt nye hospitJaler, slakte- alltid vært imQt utØvelsen av i utfQrmningen av Deres se myndilglh.etJeir. De SQm har utøver postsensur.1.eve deIDO
ribedrifter, skole Qig undervis- styrke eller vold Jeg hal" spØrsmål. Etter flere måne- meldt Iseg har fått enhver krattet og det selvstendige 
ningssen1Jre. bamekrybber, alltid vært tilhenger av fl ders Qiverfallsvirksomhet fra form fOI- garanti og nyter fri- ,Ty .. skl_:a.n.d.! ________ .. 
omskolingshj,em for invalide, lØse nasjonale prcblemer el- Ca)Stros side dro vi på bØnn het, eller venter på utfallet 
hjem flor gamle, kvinner og ler konflikter med P(JH .j~k. av hans mor våre styrker til- av dom i rettssak. Hittil har 
barn, bespisning På skolene, årsak ved urnene. Folket bake. CastrQi lQivet da å dra mange meldt seg log regjerin
Mangfoldige tusen landbruks- og pressen har alle sine ut av landet, men benyttet gen har strikst OPPfylt hva 
boliger er bygget av min re- rettigheter til enhver tid isteden anledningen ; II :i be~ den har IQvet. I alminnelig
gjering. Et stort antall nye lOg det "erk. vi utfØrer er vege seg fritt omkring, lOg en het bekjel1!11gjØr vi ikke nav
industribedrifter har gitt ar- for hele befolkningen dag i morgengryet drepte nene på de som melder seg for 
beidsmuUgheter til mange. uten hensyn til hvem som han 8 hvilende medlemmer av å unngå reaksjQiner Qig hevn
Byene har blitt utvidet. ut- trenger det eller til hvilket en vaktpatrulje. Ettersom ti- aksjoner fra terrQristelemen
videisen av industri Qig land- parti de tilhØrer som nyter den har gått har hans folk ter som truer den med dØd. 
bruk har vært et av hoved- godt av dets velsignelær - smugLet inn våpen og utlen- Den oppff/irsel je ~ tidligere har 
punktene i den store plan for men stikkOIrdet Jo!' mDtstan ~ dinger som opererer under iakttatt i dette forhold er den 
sosial lOg økonomisk utvikling den kDmmer utenfra, og det helt åpenlyst kommunisrttisk samme i dag og vil uforan
som min regjering har gått i anvendes millioner på å :IlO'r- taktikk. Nå er vi bestemt på dierlig vedbli den samme. 
spissen for. Vi har grunnlag~ gifte atmosfæren, forstyrre å Ifå slutt på. denne situasjon En håndfull terrorister, som 
kl'edittinstitutter. opprettet landets fredf'li;'") liv og o som er megetJ lik på den i an- kaster bomber, angriper sko
fDrsikringer Qig pensj!oner fOl! presentere oss for verden som, dre land Isom har vært så ler, setter fyr på akre, avling 
arbeide,re og bygningsvirk .. et land bebodd av Kain'er. I uheldige å bli utsatt for den og eiendlommer Qig forårsaker 
somheten, hvor det årlig inve- Lederen for en av terror- rf/ide smitte. ForØvrig har al- ubeskrivelige skader, kan ikke 
steres 60 mill. dJOillar, !lar fØrt masakrene, for hvilken syke dri denneterrQirist-revolusjo- vente at regjeringen lar være 
til nedgang i arbeidsledighe- cubanske militære ble offer, nære virksDmhet betydd nJoen å gjøre sin ansvarsfulle plikt 
ten. ble arrestert, dØmt under ga- fare flOr regjeringen, som er til å forlt'Ølge dem, av frykt for 

- HVIOrdan kan det "ære rantert rettmessig orden, og like sterk og fast som alltid. at dens president skal bU kalt 
mulig at en QPposiøjonl De- tU tross for dDmstolens dIom Naturligl'is kan ingen regJer- d1ktaror. 
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