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Anne Franks dacbok er 

høyst sannsynlig et falsu m 

Av kaptein Olaf Holm 

Etter den siste verdemkrig psykologiske gåte, Adolf Hit
er verdenslitteraturen blitt ler. Psykopaten Hit[er. 
beriket med flere pOlitiske Boken ble en internasjonal 

Interesserer man seg for å I 
få sannheten fram, hvorledes 
det norske folk, mot sin ty

Det er i en tidligere artik- I 2. 
keI gjennomgått endel mo- .... 
menter som bidrog til å kaste Det er sivet ut, at der ut på \,U 

delig uttalte vilj e, ble dradd lys over det forhold, at det 
inn i krigen mellom England lille, praktisk tJalt avvæpnede melighet fant sted et natltlig 

vlnteren 1939-40 i all hem- \.al 

møte på Slottet i Oslo. Til dagbØker, hvis formål er å bestseller. og Tyskland, er man henvist NOI'Ige, av avvæpnerne selv, 
karakterisere kjente nazister Men så var det noen ufor- til, da hele forlØpet er' mer det «brukne gevreirs» repre- stede var en engelskmann, al
og fortelle 10m tyske,rnes skamme de sannhetssØkere og mindre mørklagt, av de en- sentanter erklærte Tyskland minnelig betegnet som mr. 
umenneskelige framferd. Dag- som ga seg til å spekUlere k Smith, som hadde foranledl' -elte begivenheter å bygge «krig». Jeg kom til det fore-
bØker har blant historiefor- over et og annet i boken. Bo- get møtet, kongen, statsmlni-
skerne alltid vært ansett som ken ble avslØrt som falsum, 'opp et mosaikkbilde. IØpige resultJat at der bak. det-
godt kildestoff, selv om inn- d.v.s. lØ'gn og forbannet dikt. De som kjenner sannheten te tøvet med å bevare parla- ISteren, utenriksministeren og 
holdet er tørt og strengt re- Men da hadde den alt' gj ort har uttalt å ville ta den med !mentarismen må ha foreligget utenrik.<3kOmiteens formann. 
ferende. Etterkrigstidens dag- sin gjerning. Den hadde skaf- seg i graven. andre hensyn, kanskje tidli- Kronprinsen var ilkke tilkalt 
bØker er imidlertid aven spe- fet sine to smarte diktere en uvisst av hvilken grunn. 
siell art. Det er skreve,t i en millionformue og sådd hets, gere avtaler som har væNi av-

V"""re fal"'~ Med t k 'ø d Den engelske repres"",..,tant spennende dramatisk roman- hat og motvilje i de manges"" ~. ,unn a av g,] ren e. vU 

form og beregnet på det stlO- sinn. _ Noe ble nok hengen- et hovedstadsblad forteller fremla en medd~else fra sin 
re lesende publikum. de igjen. norsk presse selvsagt ingen- regjering, at denne nå ville 

Hvem vilde ikke gjerne f. Det siste på området, poli- ting om dette. 1. la besette Bergen og Stavan-
eks le<!e 'Eva Brau d bok Hva med de 6 millioner I 1933 bl d b kj t . ., ns ag tisk selvbiografilitteratur, er e er som e en 'D'eJ.l in 
om Hitler? - denne abnor- «Anne Franks dagbok». I gass drepte jØder? Hvis du er ger. n er gen lett situa-
me fyr av en nazLS' 't Når man svak i troen, er du nazist. _ inngått den såkaltle «Tonna- sjon, da man etter mellom-

. . millonopplag har den gåttl sin . vtal' 
leste om hans raseriraptuser seiersgang over hele verden. Under en krig kalles lØgn med sJea e», som ga England folkelig rett er forpliktet til 
~g s~disti.9k:e inn.fall, f!kk man _ Boken om den stakkars jø- det pene ord propaganda. Al- rådighet over en vesentlig del å motsette seg et slikt neu
likefrem tra:tg tUå sla ,seg for detenåringpikens redsler Li- le midJjer tas i bruk for å av, den norske handels- tl1'alitetsbr dd n,A bb <er 

mtt ~.,. "5g takke 81n gud for de'ft~r og'" dØd, skrevet 'm ..... s .'verte fieaden:, fØl'stog freIust flAt mr kri' " .., ,u ro"", /ne - 0", 
JO)C ea l d I d fØ te e sin 'g med Tysk- klØr. Etter 'endel te'lefoni~k 

at en lkk. e er eller al. dri har myk, uskyldig b.arnehånd. _ e erne. en rs verdens- '" kri fikk . h' land. Det var ingen lett situa- konfe ...... ""'" d L d vært nazISt, menaroolderpar _ Man kunne gråte blod av g Yl Øre at tyskerne . u ... ..,.,. me on on ble 
tr eller hØyre. medynk, og knytter hånden hugget hendene av småbarn sjon, tI ga man den ikke fri- enden på saken den, at Eng

land glikk med på å stille fo
retagendet 1 bero, mot at, 
Norge skulle stille seg på en
gelsk side, hvis det ikke kun
ne unngå å bli dradd inn 1 

Fra fØrst av var det ingen mot de fordØmte beist av og kokte såpe på soldatlikene. villig, måtte man regne med 
l!ann demokrat som tlvilte på trampende nazityskere. Og det ble trodd. Det var at den ville bli «copenhage
ektheten av Eva. :s:raun~ dag- Annes far Kom så vidt fra ~areå propaganda, het det et,- net» d.v.s. tatt, nå som engang 
bok. Ved en heldig SkJebnes det med livet heter det _ el1?' fØr i historien. Det er ikke 
tilskikkelse var d~n blitt fun- Meget motVillig ga han' sitt Som selve krigen er også 
net. - Et sensa.;;Jo~elt funn. samtykke Ml trykning av dag- lØgnen en abnormitet, selv om sannsynlig at en enkelt mann, 
Et fØrstehånds, mtlimt doku- boken forteller reklamen den kalles propaganda. Får· hvor egenrådig han enn har 
ment til forståelsen av den' . lØgnen lov å fortsette også et- fått attest for å være, ale-

For en pres~e denne boken ter krigens slutt, ro." det fare 

Myten om De seks 

millioner i gass-

har fått! For reklame i på ferde - for den enkelte, 
Kringkastingen! Den er blitt for nasjonen, for den kultur 
filmet. Den har gått som en vi tilhØrer. 
farsott over alle lands forsam- Sannheten er av Gud! LØg-
lingslokaler. Omtalt fra pre- nen er av Satan! C. 

ne bærer ansvaret. 

Imidlertid: Det var neutra
litetsbrudd og dermed gikk 
lillefingeren. 

kalllNlle kestolene. I skolene har den ========================== 
vært hØytlesning like ned i 

Litt til ettertanke: Hvorfor de lavere klasser.' - Lille, 
skulle tyskerne midt under g,ode Anne er så å si blitt hele 
en krig på liv og dØd bygge verdens kjeledegge. Reklame 
gigantiske anstalter for å gi uten sidestykke i verdenslit
jØdene, selve erkefienden, den teraturen. 
mest mulige smertefrie dØd? Men knip deg nå i armen 

Binde tusener om iJ:..ke ti- - så viser det seg at også 
tusener av verdifull tysk ar- denne boken, likesom Eva 
beidskraft, fra vitenskaps- Brauns, hØyst sannsynlig er 
menn til fangevoktere, for å I et falsum, og at boken er 
anvende den mest humane skrevet aven smart jØde. -
dØdsmåtle når det gjaldt jø- En jØdisk sakfØrer borte i 
dene? .... New York krever forlage:t for 

Hvordan kunne det være noe mellom fire og fem mil- ' 
mulig å holde dette kjempe- lioner kroner for sitt arbeid' 
anlegg hemmelig, både for jø- med omskrivning av manu-' 
der og ikke-jØder helt til etter skriptJet slik at -dette kunne 
krigens slutt? tjene til formålet. 

Hvorfor har flere ameri
kanske stater forlat,t den 
elektriske stol som henrettel
ses-middel og gått over til 
gasskamre, om det ikke er for
di denne dødsmåte er mere 
human? BM. 

Vi venter spent på dom-
men. 

Den danske magister Hans 
Nielsen som har nedlagt et 
grundig arbeid for å finne 
fram til sannheten om denne 
boken, har skrevet at den må 

'Fra øst til fest 

Jeg beundrer dine demokratiske former, Briinhilde, - og 
jeg drømmer om vår samling. Kanskje Rapaekys plan kan 
forene oss, 'bare du ikke jubler før hØyt din Freude. 

krigen. Det er senere, da si
tuasjonen ble aktuell beteg
net som «den rette sia>. 

Dermed gikk hele hånden. 
Hvisjeg har forstått over

lege Scharffenberg riktig, så 
er det det dokument, som 
stladfester denne avtale, som 
han for noen år siden etter
lyste 1 Morgenbladet. 'Selvføl
gelig uten å få svar. 

3. 

Nå gj ensto kun for England 
å tilrettelegge den sitRlasj on, 
som tvang Norge til å oppfyl
le sitt subsidiære standpunkt. 
Dette inntrådte 9. april. Be
givenhetene omkring den da
gen er vel nå i alt vesentlig 
alminnelig kjent. Der forelig

I ger også en rapport fra ge
neralstabsjefen om hans mis
lykkede krav om at hæren 
skulle mobiliseres, - og mo
biliseres i tide. Det som til 
slutt skjedde mep. frammøte
dag for soldatene senere i 
uken er rett og slett latter-
lig. 

(Forts. $. ~). 
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--- Hold opp med klagesangen 
Dere N. S.-folk tapte i en Men ogSå mange ble rike på 

borgerkrig. Vi JØSSinger vant å levere til tyskerne. 
den. Vi holdt med England, Menneskene er stort sett de 
dere holdt med Tyskland. En samme, avkledt alle litterære 
masse av oss ville gått eng- fraser og pasifistisk munns
lenderne tilhånde om de had- vær. De er ternmelig onde, 
de kommet fØrst og mektigst, Ihvertfall de som attrår makt, 

Men så var vi de lureste, al- Et lyspunkt er kvinnenes 
likevel. kjærlighetsliv og unge menns 

Det ble England og konsor- idealisme. Også de store og 
ter som seiret, (og Russland!) små kunstnere da. 

Og så da. Hva ventet dere, Hvor mange unge menn av 
når dere tapte? deres gikk overende på 0st-

I Norges historie som i an- fronten?-

«Et forslag til overveielse» sjøen - den gamle nØkkel til 
Europa? Utvilsomt er NATO 
tvunget til å få russerne ut 
igjen - iallfall med alle mid
ler forsØke å få dem ut igjen, 
eventuelt Ødelagt. 

dre lands er det muligens en Vennligst svar på det i ne-
gang det opptrer en Olav Kyr- ste nummer, 
re. Ellers opptrer hevnen par- Hvor mange invalider har 

fremsetter Henrik GrØnhaug! om det er tatt vare på - få 
i Folk og Land nr. 6. et. fØrstehånds og . pålitelig 

ret med overmakten. dpre? 
Vær så vennlig å kikke litt Hvor mange meldte 8e0; til 

i Deres historiebØker. Måkt den nasjonale . legion ? 
Det er ganske underlig, 

hvordan hans forslag og ikke 
minst begrunnelsen for det 
faller helt sammen med mi
ne tanker i de siste to årene. 

Det er så mange av oss som 
er· blitt gamle, kanskje også 
litt medtatt i disse årene, og 
så går det så smått med å 
vinne «æren~ igjen. Skal vi 
dØ «ærelØse;), hvem kan da 
fortelle familiens yngre gene
rasjoner og andre yngre med, 
at vi var ikke landsl'orredere? 
For den dagen kommer nok, 
da de unge spør: Hva er det
te? Og skal da de moderne 
lærebØker være det, eneste 
svar de får? 

Jeg tror som GrØnhaug at 
svarene bØr de ha sj ang
sen til å få av os~ -
selv om mange av oss da 
ligger i graven. Det er sik
kert mange, som har mangt 
å fortelle kanskj e helt fra 
J !)33 og fra 1940-A5 og der
etter. Det er ikke. min mening 
at disse innlegg skulle Oc,L' av 
hat og hevntanker og at de 
SKulle. fremstille oss selv sit
tende i grøften og slikKe våre 
snr. De skulle fortelle stoa og 
nØkternt hva vi har ment og 
vmet, men heller ikke legge 
skjul på, hva det har kostet 
oss. 

Som ne'\1nt har jeg i d.o siste 
to årene syset meget med dis
se tankene og har konferert 
med flere kloke og forståel
sesfulle mennesker. De har 
aUe vært enige om, at dette 
burde ubetinget bli gjort. Men 
det hele har strandet på vår 
mangel på ide om hvordan 
det praktis!k kunne gjennom
føres. Vi må jo ikke risiker~ 
at slike ting kan bli ti!gjen
gelige for upålitelige folk, som 
'lille misbruke dem. 

Engang får vel en mer 
«frittstående~ professor i opp
drag å granske disse årenes 
historie, og her vil han da -

materiale å arbeide med. 
Mon en slik loftsrengjØring 

ikke skulle virke forfrisken
de på det norske folket? 

Altså Henrik GrØnhaug, er 
nå. De mitt håp. Sett i gang 
og finn den praktliske betryg
gende lØsningen. 

R.P.M. 

Norge fri for 

atomvåben 

I denne sitlUasjon som ik.ke 
bare er tenkelig, men meget 
sannsynlig, blir Norge et 
atombombefelt for NATO. 

En krig ikke bare begyn
ner. Den fortsetter to the bit
ter end uten hensyn til Ønske
tenkning. 

Hva Sverige vil si til en 
slik dØdspolitikk, en en sak 
for seg. -

Nei, Norge må ikke en gang 

FJn fagmann som ikke er til bli lagt ut som åte for 
politisk bundet, vil straks se storpolitikken. 

J. B. 

ble til rett uansett Grunnlo- Når jeg har fått svar på 
ven, Wergeland og BjØrnson dette offentlig, vil jeg komme 
i 1945. Uansett «venstresynet tE å spØrre om det kan være 
på henrettelser», innfØrte vi rikttg å blottlegge Europa, 
dem igjen, likesom dere drev I tare' fordi NS, tapte borger
rned skyting da dere hadde litt krigen i Norge. 
av makten. SelvfØlgelig ble 
mange av dere også ruinert. Heggedal 13. 2. 58. 
En mengde a voss ble det da 
dere hadde en slags medmakt. 

• eies Evig kun 

Anders Lang'c: 

d.t tapte 
Avislesere ser tIll stadighet I ningene (laget i London) var 

korte. referater a~ domst~le-I i s.trid med internasjonal rett 
nes vIrksomhet, nar det gJel- spIller selvsagt fremdeles in·· 
der SØksmål mot Staten for gen rolle.I)e ble jo godkjent at Vest-Tysklan.ds forreste 

forsvarslinje ligger i Norge. 
Med Norge intakt for Ameri
ka - England, kan Sovj et 
ikke marsj ere fram til-Kana
len-o 

Linde,brækkes fore- dens plyndringer (utfØrt av av HØyesteretlt som lovlige. 
dets spesielle direktorat for Riktignok var det slik, at 

I offentlige gangstermetoder). HØyesterett ikke besto av 
øbige «beregning», Staten blir n~sten alltid fr'i_uhlldooemenn. Justitiarfus 

De politikere som med nebb 
og klØr vil beholde Norge som 
et forsvarslØst område, i det 

Når Norges regjering i fa-l funnet og saksøkeren idØmt var . Hjemm.efronJtens sjef 
rens stund rØmmer sitt an- omkostninger. Han har selv (Paal Berg) log som sådan 
betrodde folk slik som det ble I forvoldt sin ulykke og bØr ik1ke habil til å delta i hevn-

håp, at Sovjet ikke vil besette gjort i 1940, så måtte det selv- derfor bære nesen i en klut. aksjonene; Men hans opptre-

landet, har intet lært av sagt i de folkevalgte lederes Det! er jo gansk lltenkelig, den i krigens fØrste politiske 
krigshistorien. Se på Finn- fravær stables på benene en at alle d.e fine sakfØrere og fase gjorde det nØdvendig for 
land som «1lruet» det mekti- ny administrasjon. Dette inn- advoka.ter, som gikk plYlnd- ham å bite hode av all skam 
ge Sovjet med angrep og så nota bene dengang HØye- ringsdirektoratet til hånde. og oPpfJre som visergutt for 
sorn etter krigen måtte ut slerett, som sammen med ty- ved å administrere de hundre- det rettslige pØbelvelde, Nå 
med en anselig erstatning. skerne laget Adtninistrasjons-. der av boer, kan ha gjort no- fortsetter domstolene å strø 

Noen politikere innen NATO rådet, som på alle vesentlige en feil. Alt ble dengang ut-: sukker på gammel urett for 
k l h tt It Det Id l områder i sin funksjonstid I . s a a u a :« er a· e es ført prikkfritt og i den rette! å skåne disse «g\Odviljens 

ikke nødvendl'g at Norge ut- gjorde banen klar for okku- . 
pasj onsmaktens militæ,re og 

styres med atomvåpen». Un- sivil~ Liebov, ('Og det inntil 
derforstått: Risikoen må uplikt). En annen ordning 
Norge selv ta. hadde ikke vært mulig. Et-

Sovjet kan imidlertid be- ter den militære kapitulasjloll1 
sette et forsvarslØst Norge på og etterat geniene hadde for-
en natt _ fra syd tlil nord latt oss så. kom de kommis-

. . . sariske statsråder. Denne 
Hva VII sa Skje neste for- ordning var etter den davæ-

middag? l rende, elastiske Frede Cast-
Vil våre allierte i NATO berg en lovlig folkerettslig 

la Sovjet sitte her med Nord- ordning: «Okkupanten kan 
innsette nye organen. 

Man kan ikke med bred 
penn betegne et slikt inte

Til medlemmene! 

ånd. Den lille Ung, at anord- menn» fra å komme] skam-
mekroken mens de ennå lever, 
Det sier seg selv, at! ingen 

Erstatningsdirektoratet, det- dommer er habil, som i TInen 
te pinlige institutt med griske juridiSlk egenskap eller poli
tendenser, Skriver i sirkulære! tisk, har hatt sine lange fing-

noe re med i rettssviket etter 8. 
syn mai 1945. At de av kollegiali-

122, den 9. januar 1946 
typisk om sitt lettvinte 
på syndebukkenes gods. 

Det gjaldt jo å ramme alle tet eller for ikke å komme i 
NS-medlemmer og andre p.t. kpnflikt med tidligere, av dem 
sosialt ufarlige med det i hui selv, begåtte overgrep fortset
~g ~ast oppkonstruerte «so- ter med å gå urettens vei, be-
l1danske erstatningsansvar . . 
for ledelsens rettsstridige st y- I 'krefter bare at «den onde dad 
re av landet>: i trekker alltid W e etter seg,. 

<rog' som alene for statens j 
V('dkommende andrar til ca. Legestan.den forsØker med 

Vær vennlig å sende inn til Forbun
det - giro 15028 boks 3:ll4. Oslo din medlemskontingent 
for året 1958. De som 1'remde_ .tRi' tilrest med kontin
genten for lB57 ml vær. TMullil' i. ænde denne inn straks. 

rimsstyres utgifter som retts
stridige, uten å sage av den 
gren man selv sitter på. 
«Store deler av utgiftsbelØ
pene er lØnninger til d.e alle
stedsnærværende «gode nOlfd_ 
menn~, som ikke er aksjonert 
og som således har fått be
holde mynten. Anvendelsen 
er dermed godkjent.. (<<§ 

300 millioner kroner etter en kraft å fn seg fra kvaksal
foreløpig beregning". verne log abortmakeme. Var 

Signert av den meget fore- da ikke tiden inhe til at jur
lØpi:ge direktør for direktora- iststanden nå sØkte å befri 
tet Sjur Lindebrække og den 
ondartede R. Barry BerA'. seg fra dem der hjalp til å 

Ble c:beregninge.ru over- 'abortere selTe rettsstaten i 
Førbundskassereren. 

104:., sida 4,>. hode a.nnet en dorel_bli:.? lfHØ. 
2 Lo a. F. K. 
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".----F~G~i~~~----~ 

Ingen 

Redaktører: 

ODD MELSOM. ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 

historieforfalskning, takk! 

iS 

Sentrale 

spørsmål 
Det i den ensrettede nor

ske press~ besynd(Mig frit,
talende «TØnsbergs Blad» 
skriver den 11. 12. 1957 blant 
annet: «Ingen kan vite i hvil
ken grad den intlense propa
ganda mot atomeksperimen-
tene har ansvaret for at rus

«Der.e N.S. folk tapte i en borgerkrig» forteller Anders serne vant forspranget i 

Lange i en artikkel i dagens a vis. atomraketter. - Resultatet er 

Nei, herr Anders Lange! Så lett er det ikke å skrive hi- iallfall, at den usikre stabili-

Indonesia 
Situasjonen i Indonesia el' og disse har temmelig fritt 

for tiden megeu broget og det spillerom fordi Sumatra-re
er meget som taler for at hele gjeringens luftvern er svært 

storie, og så enkelt er det ikke å velte fra sx~g ansvaret f'or tet, som amerikanernes over- den indonesiske stat faUer fra dårlig, men skulle det kom-
etterkrigsoppgjørets utskeielser - den som alle de der har legenhet ga os i årene som hverandre. Opprørslederen på me til virkelige forsØk på 
tidd stille i disse årene får ta sin del av medansvanet for. svant, nå er blitt mere usik- Midt-Sumatra har proklamert landsetting fra sjøen eller luf

Nasjonal Samlin.g hal' aldri deltatt i noen. borgerkrig i keI' og mindre stabil». 
Norge. Våre unge menn har tvert!mot med våpen i hånd Man tør være så fri å spØr-

på Østfronten kjempet den kamp for Norge og for Europa som re: hvem har ansvaret for den 

en egen §ell'lstendig re,gjer- ten vil Padang-styret mum
ing med tidligere riksbankdi- gens vise seg som det sterke
rektØr SjaJruddin Prawirane- st~. 

gal' som sjef og erklærte Su- Selv om den kommunistiske 
er målet for hrele vårt forsvar i dag. Deres ulykke, som par- farlige stilling som Efuropa og matra løsrevet fra den indo- innflyte,lse på Java altså sta-
tiets ulykke, var det at vi så lenger eg klarere enn alle de den hele vestlige kulturkrets nesiske sentralregjeringen i dig vokser, og selvom Sovjet 
:m.dre som tumlet rundt i forvirring og bablet om «våre aUi- i dag er kommet i? Djakarta. indirekte har intervenert med 

Er det ikke «de tre vise», Revolusjonsrådet i Suma,tra sine flyforsendelser, så har 
erte», og lllIens østens horder åt seg inn. over EUl10pa og slukte 
det ene frie land etter det annet, satt den norskte stats ver
dige dommere og dømte våre folk for å ha~«agitert mot våre 
allierte» eller «båret våpen mot» diss-e samme østens bar
barer. Mens bolsjevikene herjet med mord og bran.n helt inn 

eller rettere sagt de «to kllo
ke», Churchill og Roosevelt, 
som sammen med sin da væ
rende krigs kollega, den edle 

i Europas hjerte, medvirket våre vise statsmenn til retts- og trofaste Josef Stalin (Unc
kiomedien ~ ~lIer tragedien ettersom en tar det _ i Niirn- le Joe»,)', ordnet alt til det be-

hadde i forveien krevet at imidlertid ikke Indonesia 
Soekarno skulle avsette stats- landverts forbindelse med 
minister Djuandas kommun- kommunistblokken, slik at 
istinfiserte regjering og iste- det vansk,elig kan bli tale om 
den danne en ik.ke-kommu- et kupp igangsatt utenfra. 
nistisk regj ering under tidli- Hele ,området, beherskes også 
gere visepresident Moham- strategisk fra USA, Australia, 
med Ha.ttas ledelse. Samtidig Ny Zealand og Malaya. 

berg, hvor Europas forsvarere satt på tiltalebenken. Ingen ste for oss alle sammen under ble det også krevet at Sum at- Under disse forh!old er det 
hadde ett, ord å si her hjemme. Heller ikke herr Anders de skjebnesvangre konferan-/ ra ?g de andre øyen~ i Ind?- naturligvis ikke blitt noe av 
La ,d j sene i. Teheran ;og Jalta? ,neSla skulle få en fnere st11- Soekamos erobringstokt mot nge engang. l' . 

. . .. . . Ellter er det fremdeles mg. det nederlandske Ny Gmnea, 
I dag Øses det ut mIlliarder pa millIarder for li prØve a I . . . . . Da J}resident Soekarno ikke og det vil vel ha lange utsik-

råde bot på skaden. I dag har Siovjetvennene fra dengang den døde.Qmsimg som fØr ~rL svarte innen den fastsatte I ær fØr noe slikt kan bli ak
funnet fram igjen bØsse og stålhjelm. I dag har alle disse gen forgjeves sendte ut sme frist, ble Sumatra-regjeringen I tuelt igjen . 

. sam g~åt over den tyske in.nsat!? mot bolsjevismen åpnet por- varselsrop om blant armet fa- proklamert i Padang, og den ---~---------
ren fra øst - som har skyl- ber nå om internaSjonal aner- O t k f I ten,,~ for et kobbel av fremmede kommunistbekjempere på kjennelse. .' e ungars e ellli 

~~;~åS ~g, an,!,re, steder.: l dag . ~r Hit~ergeIle~alenf ~e~. ,s~ste d~~:lIe ttetikke .. med 't1enra- n:feti:~e l1å~:jt~~t s~~~:s s~~; IfØlge det amerikanske 

Selv i dag, sytten år etter at sluttkampen mot bolsjevis-. dikale Jrontforandring .som støtte opprø·rsregjeringen får. magasin Newsweek er der 
men ble innledet, snakker disse faIlitmakere lom «borgerkri- har funnet sted både her og 
gen i Norge» når de vil være særlig forståelsesfulle og elSk- andre steder siden Quisling 
verdige, ener om dorbryt~rn.e og bandittene» som våget å ble avlivet - snart væll'e på 
kjempe Norges kamp mot Østen hvis de fremdeles lever tide at de ca. 800 frontkjem-
i salig Solems åndelige mØrke. . pere som falt for Norges sak i 

Eller de skriver som Anders Lange om å være tyslkvennIig' Russland blir ærret etter dØ-
eller engelskvenn,ug. Vi får si som Landsorganisasjonens den for sin innsats? Kunne 
remarkable organ under okkupasjonen «Norsk Al:beidsliv~ en-. det ikke være en oppgave 
gang skrev, at vi er ikke, og har ikke vært, vennlige i det for Hjelpeorganisasjonen for 
hele tatt. Dertil er situasjonen for alvorlig ikke bare for frontkjempere å skaffe rede 

, på dem som falt og kanskj e Norge, men. for Europa, ja for hele Vesten. 
Vi har ikke hatt hjerte til å nekte herr Anders Lange 

plass for hans innlegg, fordi vi vet at vårt blad er det eneste 

ogSå dem som kom fra sin 
innsats med livet? Kort sagt, 
å få istand et frontkjemper-

ForelØpig er det bare Midt- henholdsvis en russisk RØde 
Sumat~a den har under sin Arme-soldat~ en ungarsk sol
kontroll, mens fur eksem-
pel Nord-Sumatra sies å ha dat eller en sikkerhets-poli-
tatt avstand fra opprørne. På 
den annen side meddeles det 
;at en rekke av de ledende 
offisere på Celebes støtter 

tim ann for hver 10. ungarer, 

det tilsvarer omtrent antallet 
av betjentler i et fengsel. El-

Padangregimet. lers er helle landet som en 
Ellers har Djakarta-styret! stor fangeleir, med ca. 35 mil 

allerede rettet en rekke bom
beangrep mot Midt-Sumatra 
og Padangregjeringen hevder 
at det var sovjetrussiske fly

piggtrådsperringer, minefel
ter, elektriske gjerder og 

vaktltårn. Sovj etoffiserer 
gere som fØrte flyene, som for kontrollerer pressen, radio og 
Øvrig også er levert av Sov- telefonsystemet, landeveis-åndelige pustehull i roen norske presseørken, og fordi vi vet 

at Lange trass i den åndelige f.ormØrkelse fra 1940 og om
tren.t opp til denne dag dog har hatt en Slags nasjonal linje 

j etsamveldet. 
nes æres kartotek - i saffiar- Ellers kan en vel sl at Soe- transpOrten og jernbanene. 
beid med Forbundet. kamas stilling i det store og Og selv regjeringens med-

hele er temmelig undergravet lemmer har hver eneste en 
og sikkerlig mener det godt i dag. Og vi .tar meget gjerne forlengst er blottlagt, at bol- og at hans virkelige maktDm-
mot de angrende av hjertet, bare de lar den tåpelige pro- sjevismen. har spist seg midt råde ikke strekker seg nev- av dem en sovjetrussisk vok-
sedyre og bortforklaring fare. Hos oss behØver en intet annet inn i Europas hjerte. Ja, at ne verdig utenfor Java ter ved siden av seg. 
enn et rent ,og norsk hjerte tvers igjennom alle konjunkturer Europa som verdens kultur- mens resten av øyriket: Su- * 

sentrum og maktsentrum ikke tir' B C n be Ti rna al. • ()~neo, efle· '8, . - Under dette jerntieppe bak 
~ksisterer lenger. Vår ver- mor, Molukkene m. v. er mere 

og politiske konstellasjoner. 

densdel er i dag bare t'n ka- og mindre i opplØsning. De jernteppet har terroren kun-
sieball mellom østens despo- drastiske forholdsregler mo:t net utfolde seg hemningslØst. 

ne og n,ødtvungne forsvar mot partisanenæs mord Gg brann ti og den karrikatur av det de nederlandske foretagender Janos Kadar (Csermanek) _ 
i den engelske' propagandas sold fare. Det burdeheHer gamle Em,opa som den nye hadde kanSkje også vesentlig også en slags russisk satelitt 

veTdensdel representerer. Og til hensikt å piske fram en I . . ' 

Og så lar vi da den iiorvrøvlede sammenlikning mellom 
detkoldblodige rettsmord etter okkupasjon.en og det beskjed-

ikke være nødvendig for oss å befatte oss med samUll~nIik- aH dette takket være blant patriotisk enhet. Resultatet ble fra den tIdllgstl8 ungdom 
ningen meUom okkupasjonens små jøS'singtap av midler -- ~nnet «vi jØssinger», har forelØpig blitt fiansielt med i den kommunistiske 
som de forØvrig sikkerlig har sørget for il få erstatt,~t na" - Vi forstår at det kan være k . 'dl t'd .. 1'1 ,',aas, s.om 1ml ,e.r l IgJen UndergrUnn.sbeve~el.se, og so.m 
med den grunnlovstridige konfiskasjion av eiendeler som ble nØrlven.dii!> :01' mennI2sken,~ å sm t~r.ha~ ført tIl Øket kom- sådan arrestert under det an-
satt i gang mot N.8. f,olk med bistand av våre domstoler, ha noe å skjule sin nakenhet mumstlsk mnflytelse. I 

med og vi akter ikke i uti- Det er visst temmelig sik- ti-kommunistiske Horthey-re-
sammen med «tjuefrontens» herjinger landet rundt. de å legge sten til byrden, Men kert at Soeka,rno ikke har mi- gimet. Han ble etter lØslat.E)}-

Anders Lange ber om tall og oppgaver over vår innsats vi beklager at det er umuH~ litære maktmidleir til å slå' sen ekskludert av partiet an-
med våpen i hånd på Østfron.ten, og spØr om det kan være fer oss smltiend·e å akseptere ned dette og andre «opprør». I ,o • ' • 

. , t· bI"'ttle~, g'e en o'r"" "","'~'''''rl'efoI'falsknl'ng' H d' ·kt· k klaget for a ha angltt sme rh{ 'lg å u [5 Europa fordi. N·S. «tapte borgerkri- ,." "'!. L""J, .:m lsponerer 1'1 - 19no_ en-I . 
gen i Norge». selv Gm vi bUr lovet e~,.~å en Gel russiske fly med besetn~ng (Forts. s. 6). 

g!:~,:n,I; å få v~:re med' fl l1ill!'"" ___ ~ __ . ___ ... _______ ,.,~ ________ '_" _____ ' ________ _ 
,Det kan umulig ha gått herr Anders Lange forbi at Europa d~~ ;:lt E"·n\c:\,3. bjh' b1j}~,tlRgt. LØRDAG 1. MARS 185? -'- FOLK OG LAND 3 
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Konrad Sundlo: 

Den grå ulvs landsmenn 
holder idag Natos sydfløy 

NATO's sydflØY holdes av 
Tyrk~a, soldatnasj onen som i 

de sist!e 300 år har fØrt ca· 20 
kriger mot Russland og derfor 
har russerne i vennlig erind
ring. Tyrkia er NATOS ster
keste militære støtte på det 
europeiske fastland idet det 
med sin hær på 470000 mann 
allttl.d har fullt moderne di-
visjoner klar til å rykke i fel-
ten. Og dets soldater er ikke 
soldater på papiret, men karer 
som er oppvokset og oppdratt 
i den ånd og i den tro so:m er 
blitt innpodet i tyrk.erne av 

Da denne verdens store 
statsmenn som satt ::;nmmen 
rundt! konferansebordet iVer
sailles hadde stykket opp det 
osmanske Tyrkia i alle de 
små.statene som nå utgjør 
Midt-Østen, ble de trosset av 
en mann:' Mustafa Kemal. 
På Lille-Asias hØyslette byg
get han etterhvert opp det nå
værende Tyrkia og det under 
bruk av slike metoder at Ve-
sten grøsset. For hans meto
der var ikke demokratdske, 
selv om han innfØrte demo
krati, og han ga Vesten et 
kursus i asiatisk brutal, men 
effektiv politikk. «Dere er 

det nåvæ~ende Tyrkias sto- idioter, mine barn», sa han til 
re Skaper Mustafa Kemal, og- tyrkerne. «Dere s,kjØnner ikke 
så kalt Ataturk, også kalt hva som er tål deres eget be

ste. - Men jeg skjØnner det, 
og derfor vil j eg styre»! Og 
med pisk, fengsel og galger 
tvang han tyrkerne til å hOp'

«den grå ulv». 

Sagaen om Mustafa Kemal 
· (1881-1938) er sagaen om en 
mann som tross motstand fra pe fra middelalderen og inn 
alle kanter skapte en moder- i det tyvende århundrede. 

Han rev slØret av kvinne
ne stiat av et tilbakeDggende ne, men ga dem stemmerettl 
land. Ingen kom lØpende fvr isteden. Han skilte kirken fra 
å tilby ham hjelp, men han staten (<<religion er en pri-
ba heUer il~ke om noen. Han 

Tyrkia kan på 
korteste varsel 
stille 18 fullt 

moderne 
divisjoner 

v-atsak» ) og da muhameda
nernes hØyeste geistlige møt
te opp hos ham og protester
te, ble den verdige mann tross 
sin hØye stilling og lange 
skj egg stokkj aget ut og fikk 
Kpranen slengt etter seg. 

Mustafa Kemal erklæ'rte at 
den nasjonale rØde fez var 
upraktis[< SIOm hodeplagg og 
ga sine landsmenn ordre om 
å kle seg slik på hodet som 
europeerne gjør. Noen stri
bukker ville ikke, og ble 
hengt. Meni de andre fikk i 
ra,sende fart tak i de vantros 
hOdekledning og spaserte stol
teligen o:mkring i blØ,tJe hatter, 
stive hatter, stråhaUer, luer, 
ja til og med damehatter 
med fjær i. 

På «den grå ulvs» bud forlot 
nasjonen det tungvinte tyr'ki-var fØdt i Europa, men hans 

åndelige innstilling var slik at 
man skulle tro han var gal
]oppert frem fra rekkene 

U t d ske alfabe't og gikk over til n.ergang es å bruke europeiske bokstl3.ver 
og den klarte oms.tillingen på 

Abendlandes den tid som var satt: 1 år. 
til de ville osmanske tyr- «Tyrkia for tyrkerne», var 
ker som ca. år 1300 brØt Mustafa Kemals valgsprog og 

Etter som budSjettene svuL landet ble tyrkisk og til og 
opp fra sine beitemarker mer opp her hJ' emme og det med et moderne Tyrkia. Nor-
i det indre Asia og som presses skatter og avgifter ut maltJ skulle denne omstillin-
en hylende østenstorm ra- av alt og alle, er det ,nok gen tatt generasjoner. Men 
stie vestover og grunnet det mange som har reflektert litt Mustafa Kemal lot ikke sine 
osmanske rike ved Bosporus. over denne stats vesen og som handlinger være avhengige av 

ser det på samme måte et tilfeldig flertall i en nasjo
På deres banner var malt hO-, som den frykteslØse danske IlJa,Uorsamling, men ga sim-
det aven grå ulv, .og de var prest Chr. Bartholdy, Kolding, pelthen ordre om å gjøre det 
selv som ulver. KJempester- f'om bl. a. skriver fØlgende i han fant riktig. Og han hadde 
ke, hensynslØse, dyriske. Le- «Indre Missions Tidende»: en sikker støtte i soldatene 
det av brutale, men geniale «Staten er jo et mei'kelig som forgudet ham. 
fØr;;.re. vesen. Det er den eneste som Da «det hØye råd» i VersaiL 

ikke behØver å sette tæring les så hvorledes en liten tyrk-
Mustafa Kemal hadde tyrk- ettE'r næring. Vi andre vet isk gen<;ral trosset dem, ble de 

isk mor, men albansk far. at så og så meget har jeg i: fOf2.:i."6'eLl og tok med glede mot 
Hans fØdested var Saloniki og inntekt og det må jeg inn- et tilbud fra grekernes stats
han skapte seg et navn sem'rette meg et,ter. Men staten :minister, den politiske rev Ve~ 
tyrkisk offiser i Verden3krig I sier at Rå og så meget skal jeg nizelos, om å sende en grek 

bruke og så tar den det. Det hær mot Ankara «for å skape 
da han kastet brit!ene på sjø- er få statsmenn som ikke lar ro og orden». Grekerne ble ut
en dengang de stormet inn seg fange inn av denne onde styrt best mulig fra de alli
over GallipolihalvØen for å sirkel. Vi kjenner det fra vår I ertes store militære lagre et
ta Konstantinopel (Ist,anbuV tid og Romerstaten var ikke ter Verdenskrig I og brøt i ju-

· fra landsiden. Hans sjel var annerledes». ni 1920 opp fra Smyrna .og la 
. Videre heter det: ivei på den 4.00 !{m. )ange vei. asia tens, genial, brutal, hen-

«Vi synes også med hensyn inn til Ankara. De marsjel't,2 
syns-lØS, over all beskrive.lse til slmttevesen og pengevesen fort. Det hastet. De viPe [.ie1'-· 
umoralsk, men med en fana- ne stikke b J'onetl~e . t 1 å være kommet inn i en far- "' a . _u ,n l yr,.wr_. 
tisk kjærlighet til sine fatti- lig sirkel, og ingen kan se ne som de hatet med et inn-

· ge landsmenn som krigens al- hvorledes vi skal finne ut av r.itt hat etter århunr..lrede;<,s 
Herte seierherrer hadde be- den igjen. Da Rcmerriket for- undertrykkelse. Og tycK2fne 

f It (";kk t'l I gjengjeldt hatet. stemt skulle dØ. Han elsket . a og.... l grunne, var T " 

. ' det et kristent rike men Gud led elven Sakana støtte 
lJare tyrkerne. Alle andre na- t d t 'kk d' grekerne på den tyrkiske ho-. . ; spar e eIe aven grunn. I .n..... . 
sJoner var bare gjenstand for I' Derfor 'kan vi ikke være tryg- ved""lllmg og her kom de tl.l. 
hans forakt eller hat. ge _ hva v o k It å et flere uker langvarig slag 
___________________ ar __ u __ u.r __ a_n_g_r_. som var preget av stadige støt l 
4: FOLK 00 LAND LØRDAG 1. MARS 1958 (Forts. s. 7). 

Minneblad fra kampen lIot· komnumismen 

Legionens avskjed 
med sine døde 

Klipp fra Karl Holters bok: «Frontkjempere» 

Visse germanskle stammer i blikket når j eg hilste 
på fOlkevandringens tid rop~ dem. 

på 

te alltid sine falnes navn et-
. ter et slag. Det var deres tro 
at de dØde fulgte dem - en
ten tilbake til heimlandet el
ler videre på ,ferden mot 
kjent eller ukjent mål. 

J eg har kunnelt gi dem no
en stunder hvor gleden og 
munterheten fikk blusse opp. 

Jeg har også tolket alvor 
for dem. Talt om Norge slik 
det stiger fram i de store dik

Legionen står oppmarsj ert teres prosa og poesi. 
på vegen framfor kirkegår- Alltid møttes jeg av leven
den i Krasnoje Selo. de forventning når jeg duk

En tett, grå mur av 1l.lvor- ket ned i en trang underjor-
lige unge menn. disk hule eller st;eg fram på 

Legionsjefen taler. podiet i soldaterheimen, hvor 
Han sier det som skal si- vi hadde våre kameratskaps

es. Ikke mer. Ingen overflØ- kvelder. 
dige ord. Også i dag møtes jeg av for-

Så. roper han eldstemann ventning. 
fram. • Jeg fØler denne merkelige 

Jeg står ytl~elrst på hØyre vekselvirkning som gjensidig 
flØY, så. det blir et stykke å forståelse gir. 
gå, fØr jeg kommer fram til Denne kraften som sitrØm-
sj efen og får fortegnelsen mer fra tilhØrerne til kunst-' 
over de falne. Så går jeg opp neren eller forkynneren og av 

ham atter slynges forster
til et veldig steinkors, som er ket tilbake og gjør hver 
gravlundens midtpunkt. Jeg enkeltl tilhører delaktig i 
står med ryggen mot korset. summen av den sa...'1l1ede 

Jt~ramfor meg står legionen. styrke. Denne mystiske mak
Tusener øyne er rettet mot ten som gjør det mulig for 
meg. Jeg kjenner de fleste av' kunstneren og forkynnel"ei1 å 
guttene personlig. I vinterens trenge ut over sin egen be
lØp er jeg blitt venner med grensning, og som er forutset
dem. . ningen for all kunstl, for all 

Jeg har besøkt alle stiUin- religion. 
ger, alle bunkers, alle forleg- Det gjelder klovnen i sirkus
ninger, depoter, kvarterer, manesjen. Det gjelder Guds 
sykehus. tjener framfor dommens hØg-

Jeg har veksleit noen ord alter. 
med så å si hver ene1ste en av Og det gjelder legionens 
dem. IhvertfaU har jeg talt eldste her han står med tre 
til dem alle. Mange ganger. ark papir i hånden. 

Jeg har kunnet muntre På disse tre ark står nav
dem i små selskaper, i stlør- nene skrevet. 
re fester. Jeg har en god, De navn jeg skal rope ut 
trygg visshet for at de lysnet ------- Forts. side 7 

I kamp på Østfronten 
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Håkon Sprauten: 

Dekadensediktinca 
I tredje og siste boka dr. I hjelper ikkje same kor mye 

Rolv Thesen har skrive om! ein snakkar om framgang, og 
Arm: Qarborg - Europear og! delvis trur på noe slags 
Jærbu», hevdar han ganske' framgang. HjelpelØysa fylg
sterkt, at Garborg tok :opp, jer framgangen i fotefara, 
~ampe~ mo~ dekadense~ikt- i som natt etter dag. Det kjem 
mga. Som kjent tok d:. 1he-\ ein ikkje forbi. Dette er vel 
sen doktorgraden pa desse: alle inst inne hos seg sjØ,I, 
bØkerne, han har skrive om i ganske enig om, i denne ti
Garborg.. .1 da med alles kamp mot alle, 

Men kva hjelper det oss l: som fØrste post på program
dag, at Garborg skreiv mot' met. 
~ek~den.seliiktinga? Han v~rt I Dekadente skribentar, og li
lkkJe felt av det, og sa:ntlda i ke så dekadente styresmenn 
hans lærte vel heller lIte av: i statens og statenes store fe
det· I dag held dei likevel på I hus er vel helst mest opptatt 
å oversett bØker av han til . 
noe dei kallar fredsbibli'oteket, av denne tanken: «VI alene 

vite», og ser i mange hØve ik-så noen av bØkerne hans skal 
bli kjendt på fleire språk ute i 
verda. 

kj e stort lenger enn nasen 
rekk. 

Og resultatet av utviklin
ga i dag er ti ganger verre, 
enn da Garborg for kring to 
mansaldrar sidan skreiv: 

En nasjonal skandale 
Skal Hamsuns Nørholmen ramle sammen? 
~~~R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Å~~R~~~~~~~Å~~~~ 
4 & 
~ & 

] Hva vil staten som sikret seg Nobelprisen i 
-« ». 
~ eller Gyldendal som har fått sin del av ~ 
c • 

! Hamsuns forfatterskap, gjøre? ~: 
~ & 
.(l & 
~ )l-

~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Det er sikkert deilig åkun-, kratd.ske spekkhuggere. 

fremdeles er ute i den store 
verden, unnså seg ikke for å 
«fradømme» ham både N:o
belpris og sikkerhet. 325 000 

kroner tok den stat hvis 
grunnlov forteller at eiendom 
ikke kan forbrytes fra dikter
hØvdingen og slo dermed og
så det Økonomiske grunnlag 
vekk under NØrholmen. 

Vi har fått anledning til å ne berolige en slett samvit- La oss nevne ett av eksemp
tighet med intet å vite og in- lene, ikke fordi det ik.ke i og gjengi litt av et priva,tbrev 

for seg kan finnes gre'Here fru Marie Hamsun har skretet å v i 11 e vite. Det er så li-
ketil og greit å dekretere «ro 
omkring rettsoppgj øret» mens 
ofrene ligger strØdd i veigrØL 

og frykteligere, men fordi det 
har rammet noe som i et 
halvt sekel har betydd noe i 

vet og som former seg som 
et eneste nØdrop der hun sli

ter på den tloirgjeldede og 
ten bak den Uhyggelige retts- det norske folks liv og er blitt bepantede eiendom som var 
lØshet som etterkrigsoppgjØ- noe av et begrep: Hamsuns 
ret var. Nørholmen. 

Det er tusener på tusener Hamsun er i dag igjen god-

Hamsuns glede og stlolthet.Vi 
har ikke fått fru Hamsuns 
tillatelse til å offentliggjØre 

Som kjendt vona mange av 
venene til Garborg, at han sist 
på han levde skulle få Nobel
prisen i litteratur, men han 
fekk ikkje denne påskjØnin
ga. Da denne vona brast, vart 

Vi liver mitt i ei villmanns-
tid av disse ofre, enkle menne- tatt i de aller beste rettssvi- det og det er ikke skrevet for 

det sett igang ei nasjonal inn- med blinkande kniv ar og ne-
samling til han, og han fek:.;: ',('.si·.rid, 
då ei heidersgåve fm el;sl1c og livet er som ein blod-
landsmenn på kring sytti tu- draum: 
sen kroner, om eg ikkje min- Men vita skal vi og vona 
nes feil. visst, 

No er det tretti år, sidan at ånn må vinna J?å troll 
Garborg gjekk i grava, og de- tilsist, 
kadensediktinga flyt verre og vit på den vargevillskap. 
enn noen gong fØr som ei la- At ånn skal vinna på var
vine over folk og land. Om gevillskapen der små og store 
noen få freistar å ta kampen nasjonar tørner sammen, har 
·opp mot denne folkepesten, i seinare tid vist noe magert 
så blir dei fleste både gaman resultat. Det er veJ. heller så 
og grå, utan å Sjå noe serleg at vargevillskapen fylgjer 
resultat av innsatsen sin. framgangen Jlot for fot. 

Det er mest så ein må For denne vargevillskapen 
tenkje" på eit hymne til bu- si skuld er vitenskapen inspi
reisingstanken, som Sven rert til slike handlingar, at dei 
Moren skreiv for femti år si- kan Øyde alt liv på jorda, om 
dan, der han med lys stem- galskapen slepp laus for alvor. 
ning tek til: Vi har på mange slags vis fått 

• o «trolldom i lufta», som dikta-
Elg traskar l skog og trak- K . t ff Uppdal tok til 

k . t . ren rIS o _er 
ar l nu \. f f t· o • . å sknve om or em l a.l' Sl-

og krab?ar ~ myrer og urer. : dan. Når han no om dagen 
Eg ers lIk em underleg teg-I d tt' o dagen Sl'n sa o . run ar o, lars , 

lande gut, . I har vel heller ikkje han hatt 
men eg tenkjer vel mangt· hugnaden å sjå, at trollskapen 

med e~ sturer: O' har vorte mindre med kvart. 
Eg tenkJersom sa, her er Ein må vel heller kunne seie 
. tufter å få, . det slik, at det i dag i sterke
at ~:le som fer over bylg] a I re grad enn n!oen gong fØr, 

b_a. I under visse hØve er: «Troll-
Men fØr han er ferdig med I domsmakter som fØrer man-

diktet, er illusjonane blåst av I naetta til massegalskap, 
han, og han sluttar med den- I krigsdans og offerbål». 
ne klagen over situasjonen, I Krigsdansen til rØdhudeDe 
~o~ e~ blit~ fo~~terka.i ~hYZ-'1 borte i Amerika .med tlOma
J81V;;>; ~,rad l seware tId. havk og skalpekmv, som set-
Men gamalI og grå, og grinut te skrekk i oss ein gonr>; i. tida, 

og blå 
gjen§: gU;Jben åleine med 

kavet. 
Eg §.":lei O'g e<; datt, 83 rrLi8ta 

min hatt, 
eg tykte den verdi var bak

vendt ratt. 

den har vel stilna utruleg av 
i det siste, og er vel berre liar
ncr;1at mDt den lu:gsdqns, SJ1'",1 

J"-'12grambyråene ute i vi'l'da 
[;ctt is-ang, når det ;:::prir~~ Ht 
det lukt ar olje av rjr~;:ens:::m-· 

den noen stad ute i vic1hFl-

Og verda ser ut til å bli men. 
meire og meire bakvendt. Det Ai8U, vi kan trygt seie at 

rlekadensen og dekadense-

DØdsstr~ffen er er. juridisk 
diktinga er forferdeleg. 

llerversi'd. 20. februar 1958. 

AASMUND BRYNILDSEN Håkon Sprauten. 

sker og mennesker som en
gang betØd noe i det norske 
folks liv. Sorg og tårer, ulyk
ke~ og lidelser er det de an
svarlige vil at vi skal lukke 
Øynene og Ørene og hj erten;; 
til for. 

kerkretser etrter at de jaget offentliggjØrelse. Men desto 
den gamle dikterhØvding i dØ- sterkere virker det. Dette er 
den. De har ikke råd til å et brev som går over i histo
unnvære den glans hans navn rien og derfor er det heller 
kaster over Norges navn og ikl;:e en privat, men en sak 
~e skamme~ seg i~kf' over .nå I som i aller hØyeste grad an
a sole seg l den mternas]o- går offentligheten. 
nale berØmmelsen til den Vi retter dette som et åpent 
mann de plyndret til skinnet brev, en åpen anklage til alle 

Blant annet vil de at vi 
siml glemme de grove brudd 
på grunnlov og menneskeret- før han vandret bort. 
tigheter s~m k\(mfiskasjonen De pengemidler Hamsun 
av gods og eiendom betØd, det fikk i 1920 sammen med No
som fedrene på Eidsvoll satte I belprisens internasjonale an

som en hOVedpost ikke kun-I erkjennelse brukbe han til å 
ne forbryt,es. Fiksfakse'ri:ene sikre seg å kunne sitlte trygt 
med det «kollektive ansvar,) I på NØrholmen for seg og sin 
narrer ilngen andre enn tåper I' slekt. Men det land hvis beste 
som v i 1 nanes av de demo- talsmann han har vært og 

LØRDAG 1. MARS 1958 

dem som er medansvarlige og 
til alle dem S0m har et stør
re ansvar enn andre i denne 
sak: 

Hva med Nørholmen? 

Har våre stortingsmenn 
noe å si i sakens anledning? 

(Forts. s. 7). 
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(Forts. fra s. 1). 

4. 

Jeg skal her innskyte noen 
personlige opplevelser fra den 
tid. Det falt i min lodd å del
ta i krigen i Bergensavsnittet. 
Begivenhetene tvang bataljo
nen (den uforferdede maj Ol' 

Carl Stenersen) til å retirere 
fra Voss til Lærdal i Sogn over 
Stalheim-Gudvangen. Der lå 
fremdeles forankret et damp
skip lastet med krigsmateriell, 
beregnet på England-Frank
rikes deltakeLse i finnlands
krig'en. (I Oslo hadde vi hatt 
en invasjon av engelsk «sani
tetspersonell» i samme øye
med). Finnlandskrigen var 
avsluttet 12. mars på tross av 
Churchills bestrepelser for å 
forhindre det. Kanskj e nett
opp derfor! 

5. 

liti. På dette grunnlag er- llitet til å lage dette oppstyr 
klærte presidenten «fullmak-j med abdikaSjon? .«Fullm~k
ten» «vedtatt», mens ting- tens» ærefulle oppfmner mat
mennene strømmet ut av 10- te da være den rette tril det? 
kalet. Så enkelt kan det alt- Forklaringen tØr kanskje væ
så gjøres - ser det ut til. re den, at «fullmakten ennå 

7. 
ikke hadde vært gj enstand for 
Erik Solems «rommelige for-

Videre nå å diskutiere den- tolkning». 
ne «fullmakts» rettslige gyl
dighet som grunnlag for det 
den en brukt til, fra å legali
sere flerkoneri i London til 
rettsoppgjØrets utskeielser og 
justismord er like fruktbrin
gende som å kapplØpe med 
kalver. Den fikk ulivssår av 

1midlertlid lot ikke ting
mennene seg bluffe, men 
gjennomskuet det hele. Dette 
framgår med all Ønskelig ty
delighet av de enkelte grup
pers holdning' til abdikasjons
spØrsmålet, da det engang 
~rammanet, atter viste seg 
noen uker senere. 

profeiSSor Skeie, hvilket er- Dr. Brauer fikk en frykte-
kjentes ved at man grep til lig medfart av sin regjering 
den ufyselige teorien om «ge- for sin angivelige fjasko. Det 
neralpreventive hensyn» for viser tyskernes dype skuffelse 
deretiter å lage og klamre seg men heller ikke' mer. Om han 
til myten om dolkets almin- har vært en klodrian som 
nelige rettsoppfatning~. 1n- diplomat eller ikke er uten 
gen vettug jurist våger lenger I betlydning for utfallet, men 
sitt ansikt på å blåse liv i behovet for syndebukker er 
liket. Til slutt besØl'lget sven- stort. 

Da bataljonens avdelinger skene likbegjengelsen. Det var hverken han eller 
var blitt temmelig opprevet Imidlertid har det altså., in-I Quisling som veltet Ny
og spredt, sØkte den fra Lær- nen det kom så langt, vært gaardsvolds forslag og krav 
dal inn til et avsidesliggende påstått å være en fullmakt for om nØytralitet. Det ble brukt 
sted i Sognefjorden Gaupne, regjeringen til endog å bryte som påskudd. 
hvor man kunne regne med grunnloven og brukit tlil det. Det er også opplyst, at da 
å få den samlet og reorgani- Har den ikke det? Quislings meddelelse om at 
sert, uten forstyrrelse av: I han trakk seg tilbake ble 
bombing. I Gaupille fortalte 8. mottatt -. angivelig etter 
den bonde, hos hvem ba- i Presidenten begrunnet sitt bruddet - ble der svart at 
taljonen hadde kvarter, en forslag med at nok alle håpet det er for sent. Ganske mer
solid troverdig mann, at på en forståelse med tyskerne, kelig, at det noen gang kan 
der atskillig tid fØr 9. ap- men ikke alle trodde på det. være for sent å slutte fred 
ril, hadde vært en, mili- Det er da nokså besynderlig! 'mellom to parter, som abso
tærkommisjon på stedet for å Elt enstemmig storting på fOI- lutlt vil ha fred. 
rekognosere eventuelle fl]", kets vegne, et rent ut tnnpå- Ennå er det litt å berette 
plasser, og at kommisjonen sliten Uysk Ønske og atpå, til om begivenhetene på Elverum 
besto av norske og -engelske Quislings regjeringsdannelse i 1940 og hva de ga anled
offiserer. i Okkupert område med det ning til. Det har ikke '3å lite 

Jeg ble særdeles forbauset el!klærte ene samme mål for av komikkens skjær over seg 
og innvendte, at han måtte ta øyet å bevare nØytraliteten _ -- heldigvis. 
feil, det kunne på det, tids- skulle ha dårlige ,gjangser! 
punkt ikke ha vært annet Det er også nokså besyn-
enn bare norske offiserer. derlig at utenriksministerens 

Olaf Holm. 

BOMBER·OVER TUNIS· 
I Verdens Gang for 17· fe-I Det er visst dessverre så at 

bruar finner vi fØlgende t'an- statenes utenrikspolitikk min
kevekkende artikkel: dre dirigeres av det som er 

For tolv år siden opplevde 
vi en rettssak hvor de ankla
gede ble dømt til hengning 
som krigsfO:rb~re og for
brytere mot menneskeheten. 
Man fikk det inntrykk at 
domstolen, hvor ogsa Frank
rike var representert, anså seg 
for å være Gud selv. Og folk 
jublet, for når krigsforbryter
ne var hengt og tyskerne slått, 
ville j o de edle seierherrer 
sØrge for rett og retitferdig
het. 

Det gikk ikke slik. I stedet 
for å setÆte alt inn på å hin
dre aggresjonen mot det fri
gjorte Ungarn i 1956, startet 
to av de fredselskende vestli
ge nasjoner sin tåpelige lil
le krig mot Egypt. I flere 
år har det frihetselskende 
Frankrike nå fØrt sin brutale 
undertrykkelseskrig mot Al
geries befolkning. Ved angre
pet på Tunis må det være 
grunn til å stianse litt. De an
svarlige for det tapre luftan
grep på en tunesisk landsby 
kan muligens være like store 
krigsforbrytere som enkel te 
av de som ble hengt i 19<t6. 
Allikevel er det ikke Ønskelig 
at den franske statsminister 
og krigsminister dingler i gaL 
gE>ri. 

godt og rettferdig enn av det 
som på kort sikt fortoner seg 
som nyttig. Derfor er det 
kanskje ingen hjelp i å på
peke de uendeHge lidelser som 
påføre's Nord-Afrikas innfØd
te befolkning. Frankrike kan 
muligens forblø fullstendi<s i 
Algerie, men det vil neppe sei
re. I alle tilfelle vil det styrte 
nye milioner mennesker i ar
mene på. kommunismen. Måt
te Vestens statlsmenn forstå 
at hvis de ikke stra.ks og ef
fektivt stanser Frankrikes 
umulige politikk, vil den Vest
Europeiske kulturs sjanse til 
å leve videre bli betiraktelig 
redusert. Det burde i dag være 
klart for alle at en slik ytteL 
ligere reduksjon har vi sim
pelthen ikke råd til. 

H. S. 

Det ungarske fengse~ 

Ports. fra side 3 

kamerater men ble tatt til 
nåde igjen i 1948. Som in
nenriksminister i 1949 over·-
talte 'han sin gj ennom man
ge år personlige venn Laszlo 

Men Frankrike er ikke i sin Rajk, - som var arrestert 
rett i NJord-Afrika. Hittil har under· den daværende stats
VestJens folk (unntatt Ameri- sjef Rakinsi (eg. Rosenkrantz) 
ka) ikke gjort noe stØrre for _ til å t!i.lstå de oppkonstru
å endre Frankrikes vOldspoli-
tikkk. Det finnes folk også erte anklager, så skulle han 
utenfor Frankrike som misli- l'ilipp:e ut av fengslet og be
ker krigshandlingene, men gynne et nytt liv under et an
som ikke vil ~otsette seg ~em I net navn i Sovjet-Unionen. 
for det vestlIge samarbeIdes .. .. . 
skyld, men nå er det vår Siole- RaJk tIlsto sme lIDagmære 
klare plikt å si stopp. synder - og ble hengt. 

Nei! Han var helt sikker. Vi formann reiser til Stockholm 
var med andre ord krigsdel- før der foreliger et resultat 
taker og hadde brutit neutra- av Kohts møte med Dr. Brau-

England er seg selv nek 
, 

1 
vær~lsen av '!bIolsjevikene at. 

• dukkeregjeringen 1 Pankow 
kan holde seg og gjenforentn-

liteten lenge fØr 9. 4., og «på, er. Det ser ut tiil å ha vært god Ilferessant Engl.andsbrev 
den rette sia~. bruk for ham 1 kulissene bak ti! Nation Europa gen utsettes. Sovjetregjerin-

gen tj ener således, når den 
Elverumscenen bl. a. til å hol-

6. de sir Cecll Dormer i frakke- I tidsskriftet NATION 00- angrep og erobring av Sovjet
ROPA finner vi fØlgende le- unionen. Det er heller ikke 

lar sine tropper bli stående 
i øst-Tyskland, ufrivillig de 

For nå å gå tilbake til El- skjøtene. 
serbrev fra England, som bå- sagt noe om en kursendring. britiske interesser. 

verum. Dit var altså regjer- Det var fØlge av de to 
I de gir et karakteristisk inn- På den annen side er det en ing og storting og gull kom- . dk' t '1' t 

Det ble altså overiatit til trykk av den underlige en- e!l t]'ensgJ'erning, 'at denne ver ens riger a UVl Jen mo met etter en evakueringsplan 
så vellykket, at den endog har Koht alene, uten herusyn til gelske mentalitet og berØrer offisielle politikk hverken blir Tyskland har kunnet bre seg 
mistet preget av improvisa- stortingets 3 representanter å visse andre sider av dagens understøttet eller billiget av slik. Men det forretningsmes_ 

. S"'~ t· t 'kk It å forhandle med Dr. Brauer. El- '''ige hat er heller l'kke ut sJon. liUr mgegl a is en- " utenrikspiOlitiske situasjon: flertallet av briter. '" -
stemmig :1nn for Nygaards- virkelig forsØk fra norsk side Allered i Henrik VIII s En stor del av den britiske dØdd. Like overfor de andre 
volds forslag om å ta mot den. på å få istand et forlik, slik e El . I ff tI' h tå',. før ledende stater i NATO består 
t 1 d . f tO som i Danmark kan etter det dage, da rasmus besøkte loen, 19- e er n ,som 
YSKe anmo nmg om ors a- , det visselig ikke en så utpre-

else på okkupasjonsbasis. som er opplyst, ikke sees å I England, har den engelske: under innflytelse aven krass 
Deretter kom forslaget om være gjort, nærmest tvertom, mentalitet forblØffet frem-I tyskfiendtlighet. De meget le_ get . fiendtlighet, men man 

den såkalte «fullma,kt», «El- ; I mede bes;økere, og s!ik har ste aviser som Lord Beaver- kan Ikke betegne den engel-
verumsfullmakten» kalt og 10. det fortsatt å være. Men ald!"i' brook behersker, lar ingen ske opinions holdning overfor 
som skal være så ærefull, er Man ga altså avkall På; har den budt på stØrre gåter i anlednmg gå forbi seg til med' dem heller som hjertelig. Det 
det sagt. Eln. representant ll~ytraliteten fremfor fredsin- enn i dag. • fl '.idighet å forkynne: Jo: bebreides franskmennene at 
-spurte hva den mnebar og en stItuttet parlamentarismen. r dIt St b·t . i t'k .. Det er en kjensgjern~nq at l,mgpr Tyskland er delt desto' e «o or rI anma s 1 -
annen konstaterte, at den HVGrfor i himlens navn bruk- ., . . !. ~ 
'kk' b t a'en engel"ke regJ'erl'ng alJ~- lwdre ' Og man vil på 1n0'011 ,ken» da de l .... 940 lot seg over_ l e Inne ar anne I enn hva te man ikke denne ny.skapte -" "'e<.' , •• :O~ i 

som allerede sto i Grunnloven vi::l.underfullmakten til å IØ- rede for lenge siden har be- måte understØtte de ameri- i manne av tyskerne. Og mot 
og det er nå engang ikke an- se delfi parlamentariske knute stemt ~e!?, for den eneste for- k[mske forslag om en tilba-: Italia reises det den anklage 
net enn provisoriske anord- istedet for å benytte seo; av nuftige utenrikspolitikk som! J:etrckning av russiske trop-: at de <dolket Storbritanll~a 
ninger om toll, handel og po-I den aldrende mr#,arks loya- en . vesteuropeisk stat kan 'pct" fra Øst-Tyskland, for det ba,kfra», da ,de samtn0 år 

G--~FOi.K-~OO LAND _ LOEDA(i~i~J\1,~RS 1~ l ve1r.e når den må regne m~d er bare takl{et være tilstede-I trådte inn i krigen på Hitlers 
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Den grå' ulv- Minneblad dem som stAr oppmarsjert i avsatte president.s tilhengere, 
grå geledder og dem som lig- altså med nye politiske fan-

(Forts. fra s. 4). ger under mun. A lØse min-
nenes kilder så de samles i en ger. 

så hØyt og tydelig at de klart bred flod som strømmer gjen- Etter norsk presses jubel 
Fort3. fra side 4 I fått noen ordre om å gjØre 

det, sa de. 
og motstøt, stekende hete, I o • 

matmangel og et ufattelig Det er nå tyve ar siden 
hat. Syv divisjonssjefer falt i Musta:a Ken:a1 dØde, men 
nærkamp! - Grekerne var li- hans and er Ikke dØd. Den 
ke gOde som tyrkerne men preger fremdeles det nøy
deres øverstkommand~rende somme, hårdfØre, fanatisk 
hadde ikke Musltafa Kemals tapre bondefolk som i Korea

oppfattes av ytterste flØY- nom s.innene. Det er min oPp-lover demokratiets seier i Ve
mann til hØyre og \ytterste gave I dag. nezuela kunne man i en av de 
flØymann til venstre. Nei! - - - N e il ikke ledende avise lese «at det en-

Det er min oppgave i dag. bare det! . f t'dl' o • 

Og den oppgaven er jeg De falnes navn skal jeg ro- na er or a. Ig a Sl om sy-
voksen. pe så sterkt at h.ver enkelt stemskiftet betyr en seier for 

Jeg har lært å bruke min I hØrer min kallen. Fra ytter- demokratiet». 
stemme og jeg vet hvor langt ste flØymann på hØyre side Ak.k ja. 

st.ålnerver og brØ,t sammen. 
Han ga ordre om tilbaketog og 
så strømmet den slagne, mot
lØse hær tilbake den lange vei 
til Smyrna mens deres dØds
fiender hang på dem som 
spekkhuggere og glefset store 
biter ut av den greske hærs 
flanker og rygg. 

krigen mØtlte opp med en bri
gade på 5000 menn~ hvorav 
717 falt, mens 2156 ble såret. 
De var De Forenedes Nasjo
ners beste tropper og deres 
ville tapperhet var slik at 
nord:"koreanerne kviet seg for 
å angripe dem. De gikk hel
ler lØS på andre og bl,Øtere 
dele av fronten. 

Samtlidig med at den gre-
ske hær rømte, flyktet også . StatlSministeren i Tyrkia i 
Lille-A,sias greske befolkning dag heter Adnan Menderes (f. 
hvis forfedre hadde J:)odd der 1899). Han er ikke militær, 

meJ:J. en verdig etterfølger et
iårhundreder. - Mu~tafa Ke- ter Mustafa Kemal idet han 

den bærer. Jeg har talt til til han som ligger lengst til 
storre forsamlinger i friluft venstre i den dobbelte rek
enn til denne flokk av vær- ken av trekorsprydede grav
bhte krigere, ~om står der hauger på hvilke det hist og 
med Øynene rentet mot meg. her skimtelS kranser og gran-

Hver eneste en av dem skal bar som ikke er visnet under 
tydelig oppfatte hvert eneste I snøen. . 
navn jeg roper ut. Til hvert l Ja, delt er dere mine dØde 
enkelt navn knytter det seg' venner, jeg kaller på i dag. 
minner om gOde stunder. Om _ - ~ 

fleles glede, om felles sorger, HØyt og tydelig roper jeg 
om felles tro og felles kamp. navnene og gjør et opphold 
Våpenbrorskapet,s sterke bånd mellom hvert navn. 
skal atter knyttes mellom Og det forunderlige Skjer, 

lat jeg fØler gjenklangen, fp-

En. nasJ'onal skandale ,ler st ynke? strømme. mot meg 
. . . . 'fra dem J eg taler tIl. Og det 
(Forts. fra s. 5). I er ikke de levende legionærer 

I på vegen bak meg, men de 
Vil Gyldendal foreta seg som ligger under gravene 

noe? framfor mine øyne. 

I Norge ble også demokra
tiet gjenninnfØrt 1945. 
Mens krigstidens politiske 
fanger stormet ut av fengs
lene fyltes disse på nytt med 
det gjenreiste demokratis po
litiske. fanger,20--30 000 i an_ 
tall, i vårt lille iNorge. Nye 
fanger av begge kjØnn og 

denne gang også i aUe aldre, 
fra 13-14-åringer tillo[dinge-
alderen, alvorlige syke og in
valider, og hva kvinnene an
går: ogSå hØyst gravide, og 
mØdre med spedbarn. 

Ja demokra.tiet er mang-
slungent. ø. 

mal benyttet nemllg anled- som denne vil avgjøre :tlt selv. 
ningen til å bli kvitt dem og, En mann som hverken er 
jagetl dem rett og slett ut. En I r€nd Krusjtsjov eller Dulles 
million mennesker! Histori-! idet han skamlØst pumper U. 
ens største folk,evandring. I S. A. for det ene lånet etter 
Hvorfor skulle de bli i Lille-I det andre til virkeliggjØ- Eller skal etterslekten for- Og da jeg har ropt alle - __________ _ 
Asia ? Tyrkia var bestemt for relsen av sine mange, til dels telle at Norge istedenfor å gi navn og bedt dem fØlge oss 

tilbake til Norge, vet jeg at så A Il nei ise P a r o w 
vil skje. 

tyrkerne. vel dristige planer for opp· sin dikterhØvding Hamsun en 
Da disse vetitskremte men- byggingen av Tyrkia. Bare til æresbolig lot Nørholmen ram-

nesker nådde Smyrna kom de moderniseringen av Istanbul De k t' t' f 
le sammen og ruinerte hans mo ra 12 mn øres ikke lenger. Der var ikke ord_ har han brukt 200 millioner 

d Il D Il k slekt? Avisene melder at mere enn Trondheim net med noen sjøtransport og o ars. u es nurrer.-

TANNINNSETNING 

da de bakerste presset på for Men Menderes blir ikke tusen politiiske fanger ble IØs- Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade-
å komme unna de forfølgem.- skremt da han gal1JSke ufor- er Menderes. «Så skal nok.vi latt av det nye regime som 
de tyrker, styrtet mennesker skammet regner med at U. greie russerne!~ nylig ved et kupp avsatte 
i tusenvis ut for kaiene og S. A. ikke vil slå Tyrkia kon- Og Dulles betaler. - F'or 
druknet mens allierte krigs- kurs, idet den tyrkiske hær. han vet hva tyrkerne er god 
skip lå ankret opp og så på er NATO's beste støtte. for. 
llten å hjelpe. De hadde ikke «Bare pung ut, Dulles!:. si- Konrad Sundlo. 

«diktatoren og anti-demokra_ 
ten» Jimene:l. Samtidig fyl
tes fengslene på nyttl med den 

~~----~~--------------~-----------------------------,---~--~--~--~~------~~~------~-----------------
side. De franske og italienske eks. den hensynslØse knUS-I Disse truende kjensgjernin- kunne bekjempe hverandre, 
stri~krefters kampdyktighet ning av den ungarske folke:- ger spilte overhodet ingen rol- ikke; har fØrt til noe annet 
og moral betegnes også over- reisning ved den rØde hær i le. Det kom til utilhyllede ut- enn tapet av det nederlaJ1.d
a.lt i Storbritannia som meget november 1956, .. Men sJ.'tjke brudd av ondal"tet skade- ske kolonirike og utplynd
tvilSom. hendelser glemmer man i al- fryd over amerikanernes fias- ring ogfordrivelseavtituse-

moen kirke - Voldsminde 

Urmaker 

·R. Gjessing 
Torvet - Tlf. 83 25 07 

DRAMMEN 

Tannlege 
«Hvilken verdi ligger det minnelighet hurtig og bered- ko. Britene hadde - på sam- nerhollandskeJrolonUlter. I M ART IN KJE L D A AS 

egentlig i NATO-maktenes .vi\llig. IJ!lnhve:r IfØler at en me måte som vel de. fleste Frankrike begynner man li
forpliktelser?:. spØr man seg strid med SoVjetunionen ville andre folk 1 Europa - lenge keiedes å innse at den ame
selv. «Vil de forbundne mak- være et farlig foretagende, og nok ergret seg over de rikanske politikk har fØrt til 
ter la Storbritannia få den at det er best å unngå det. amerikanske vitenskapsmenns tap av det oversjØiSke tran
ringestle understøttelse hvis Når Krust.sjorv påny og påny selvtilfredse overlegenhet. ske rike og at oppgjøret 1 Al
den rØde arme bryter opp til slynger fornærmelser i anslk- Sputniks seirsløp ble der- gerie ilkke er helt uten forbin_ 
marsj mot Kanalenh tet på engelskmennene, så for tiljUblet som den euro- delse med den skarpe inte.'r-

Hansteensgt. 2 

Tlf. 44 75 54 

Arkitekt 

HUSTAD 
Ennå større skille er det går pressen lett over det uten peiske ånds triumf over ame- esse visse amerikanske stor- BÆRUMSV. 5; ø. ULLFRN 

mellom den hØytidelige for- å ta til gjenmæle, men kom- rikansk skryt. kapitalister har for olje.funn Telefon 556129 - Oslo 
kynte regjeringspolitikk og I mer han med en «forsonlig» i Sahara. 

Denne skadefryd er sikkert 
den offentlige mening når det bemerkning, så gripes den lv- tegn på politisk kortsyn fra En gjennOrnmllttsenglenl~kekres 0510.. St·.g·. e· fab· rlokk 
gjelder holdningen overfor rig og gledesstrålende. Englands side, men det ligger tanker berveger seg 
Sovjetunionen og Sambands- t særlig raskt. Han trenger lang . Likeoverfor S'ambandss ate- meget alvorlige. erkjennelser Brand-, maler- og skyvestiger 
statene. ne forråder de·n bn· .. ··~lpe ·of- tid fØr han nØlende begynner lj t / It d' t b l ~ til grunn for den. Den sann- oe ,m almer e es a.g. 

Så underlig det enn hØres fentlighet.s holdning en bare het har begynt å demre, at å innse de mest åpenbare 
f St brit k j . M å Inneh. ALF T.LUNDE, ut: Man tref er i· or an- møysommelig undertrykt vre- Sambancts.statenes utenriks- jensg ernmger. . en n er-

nia sjelden eller aldri på noen de. Så underlig det enn er: politikk på ingen måte har kjenner man dog i England 
aversj:on mot Sovjetunionen, Russernes resultater med satt seg redningen av den. at president Roosevelt.s uten
iallfall er aver~jonen på ingen I Sputnik ble i sin alminnelig- menneskelige frihet som mål, I r~~SPolitikk ikke bare har rørt, 
måte sammen.llgnbar med det. het hilst med ekte tilfredshet men lopprettelsen av det kom-I tIl undertrykkelsen~ aven 
hat som var tIl stede mot den I i En l d M blind" i t!"edjedel av Europa under g an. an var· . J.lor mersielle og finansielle ver-
tyske nasjonalsosialistiske re- t di t knisk ltat I SOVjetunionen - noe som et-
•• •• o I a sse e e resu ,er I densherredØmme. 

. .... ar u om v e y eser en .. I • 

Mosseveien 8 
Tlf. 68 8'817, priv. fi 07 79 

TANNLEGE l\lAAMOEN 

Hansteensgt. 2 

Tele!. 44 43 33 
gJenng I arene fØr 1939. RUS-, b b d h ilk tId I ter 'Reaverbrook-pressens pa_ 
serne blir leihghetsVls beteg- .. . Ogsa I Holland har man I role ikke spilte noen l'\olle I _ 

I rUSSISke Vitenskap er IStand. ' . 2 yæreber og kjøkken 
net av mannen i gaten som i . I lenge måttet erkJenne at den I' men også til sammeru;tyrtnlng 

'til, og at Kreml allerede for- t in hj l 
barabariske «foreigners:. og oppmun I' g og e p som, d t bn·tlS· ke l·m .... r1um fØyet over fje'rnrakettersom av ~ ..... v. 

denne stemning brer seg noe ' den forslagne president Roo_ 
nu aJ.tfor grove forbrytelser gjør den militære overlegen- sevelt påtvang de europei.ske 
lFh' anledning til det, som f. het ennå frykteligere. folk, slik at de "jensidii 

.,. J. P. V. 

lØRDAG 1. MARS l~ii 

tilleie i Oslo. 

Billet mrli!. «Gammel Gård» 

FOLK OG LANL 
,. 
I 
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NORGES KRONPRINS 
MYNDIG 

Kronprins Harald fyLte for
leden 21 åæ og har dermed 
oppnådd den myndig'hetsal
deren som er fastsatt for Nor
ges Konge. HMl kan dermed 
fungere som regent når Kon
gen er avskåret fra det. Som 
våre lesere vil erindre var Ha
rald på tale som tronkandi
da t da partilederne i 1940 
drev sine riksrådshandlinger 
og erklærte seg beredt til å 
avsette kong HaaXion. 

det skal være store festlighe
ter i Oslo i den anledning. 
Et arbeidsutvalg er under 
dannelse med fylkesmann 
Trygve Lie som lIormann. Det 
forlyder intet om at de ara
biiSk;e :Ij1yktJninger planlegger 
Ilioen fest. 

* 
KRAFTIG KOST 

Den britiske utenriksmini
ster Butler fikk en varm vel
komst da han skule holde fo
redrag om Englands atom-
prØver ved universitetet i 

* ER SPROGSTRIDEN 
KLASSEKAMP? 

, Glasgow. Studentene bombar
derte ham med råtlten frukt, 
papirposer fulle av mel, toa
lettpapirruller og annet. Vi 
må med skam bekjenne at vi 
,Også ofte fØler trang til å gri
pe etter dorullen når vi hØ
rer all den Ørkesløse prat av 
tidens store. 

Sprogstriden i Norge er 
igjen kommet inn i en akutt 
fase på grunn av nye frem
støt fra riksmålsfolkenes si
de. Også den gamle dy
namttard Martin Tru.nmæl 
har blandet seg i striden og 
det er tydelig at han iallfall 
ikke har klart å fØlge med i 
,Al"'beli.derpartilets 'bCll'geilige 
kuvending. Mens alle hans 
partifelLer beveger seg med 
elegamse i kongelige kretser 
og blant gullgallonerte gene
raler og admiraler og vi ikke 
hØrer et ymt mer om at det 
skulle være flere klasser i det
te folk, vet Tranmæl å for
telle at språkstriden egentlig 
er en «klassekamp~ og at 
rikJsmålsfolk,ene er en «privi
ligertt overklasse» som gjør 
motstand mot frigjØringen. 
Stakkars ØYerliand og Hoel og 
alle de 'andre! 

* FOR DEM SOM VIL 
AVANSERE 

* 
VASALLENE INN}{ALLES 

Einar Gerhardsen har fått 
ordre om å møte fram til of
fisielt besøk 1 England i mai 
i år. Han vil bli motltatt av 
den britiske statsminister og 
andre medlemmer av den 
britiske regjering til «fortro
lige samtaler om situasjonen 
i ISin alminneligheh, som det 
heter i Arbeiderbladet. Etter 
besøket i England må Ger
hardsen videre til USA hvor 
han er tilsagt å møte for «å 
feire staten Minnesotas '100 , 
års j ubiIeum~. Og så kan vi 
vel snart vente en av Arbei
partiets berømte kuvendinger 
igjen - kanskje om NATO
baser i Norge? 

* 

STORRITANNIA FAR 
MELWMDISæANSE
RAKETTER 

storbritannia har hittil vært 
temmelig usårbar, der bri
tene sitter på sin øy ute i ha
vet. Den britiske flåte sørget 
for at ingen kom Storbritan
nia for nær, Nå er det imid
lertid slutt på freden. Atom
våpnene har brakt Storbri
tannia ogSå midt i ildlinjen. 
Som en fØlge av disse endre
de forhold har det stolte Eng
land måttet ta imot ameri
kanske mellomdistanseraket
ter, Det blir opprettet 4 ba
ser og de skal også utstyres 
med kjernefysiske våpen, dog 
under amerikansk kontroll. 

Arbeidsløshet 

Tilbords med Hitle.r 

En salve til byråkratiet 
På Cappelens Forlag har 

herrene Bjarne Gran og TruLs 
Hoff utgitt Martin Bormanns 
oppsiktsvekkende referater av 
Hitlers samtaler med medar
beidere. Hitlers uttaleLser ved 
middagsbordet og etterpå ble 
fra tysk oversatt til engelSk av 
TreV'iOrr-Roper, hans overset
telse er så med utelukkelse 

NB når disse herrer er særlig 
opplagt. For ikke å tale om 
Macody Lund, som Hitler lig
ner meget på, iallfall til bOO."ds. 
Har Gran og Hoff utelatt 
mange for Hitler gode ting i 
den strØkne femtedel? 

Trevor-Roper skriver om 
Hitler: 

«Han var en systematisk 
aven femtedel benyttet av tenker, og hans sinnelag er 
ovennevnte. Boken bØr ikke for historikeren et like viktig 
leses av ubefestede jØssinger. problem som sinnelaget hos 
Den er nemlig ikke særlig eg- Bismarck og Lenin». 
net til antihitlersk propagan- På bokens side 212 uttaler 
da. Rett som det er sier Hitler I Hitler om byråkratiet fØlgen_ 
ting som godt kunne vært i de: 
sagt f. eks. av Einar Gerhard- «Går man fram etter disse 
sen eller av C. J. Hambro. - retningslinjene, vil man kun

og 

ne redusere skjema-uvesenet 
til en tredj epart. Men haken 
ved det er at det passer ikke 
disse herrene å få en skatt 

beredskap·· som det er lett å innkassere. 
For hva skulle man så. med 

Så at ø. Rendal tenkte å I vinteren. Om vinteren er ikke 
sette igang vedhugging for å uroa så jevlig, heller. 
avhjelpe arbeidslØsheten. En Det ser ut som om tidene 
utmerket ide. Så lenge det er bikker den gale veien, og det 
lite snø, så er det like bra å kan bli kjett for mange. Vi 
hugge ved som tømmer om skulle få arbeidsløshetstrygd, 

universitetsutdannelse? Hva. 
skulle det bli av alle jUriste
ne? Det ville ikke bli mer å 
gjøre for dem, for dette enkle 
systemet ville gj Øre så mangt 
overflØdig ,- slik som det ki
nesiske puslespillet med å set
te 'opp sin selvangivelse. 

Dømt til fire årtfor 
«med rette ål. ha 
vært Insett som 

NS-mann» 

men så har de som helst ikke 
vil gjøre noe alt spist opp 
fonds på 11 millioner kroner. 
Var det ikke Farao som drøm
te om sju fete kyr og sju mag-
re? 

Ved og vadmel er en forak_ 
tet vare. Nå skal vi helst fyre 
med olj e og gå.1 gabardin og 
nylon, Er det sundt og nasjo
nalØkonomisk slik? 

Oslo Byrett må ha vært Den dagen det smeller er 
betydelig smittet av naboska- det slutt med olje for oss, selv 

Lammers har fortalt meg at 
han har holdt Seg til den enk
leste framgangsmåten helt fra 
begynnelsen, og det går helt 
utmerket. Alle andre syste
me1" er for tungvintie;--_· 

Arbeidernes Opplysnings
forbund arrangerer et kurs på 
BØrmarka om «FagbevegeLsen 
under nye samfunnsformer» 
og vi vil en passant, bemerke 
at titlen minner om liknen
de kurser som ble arrangert 
samme steds under okkupa
sj onen. Kurset tar siJkte på 
«foLk som står utenfor» ar
beilderbevegelsen og er satt 
opp» etter en rekke henven
delser fra interesserte, så vel 
embetsmenn som funksjonæ
rer som Ønsker å orientere seg 
om landets største massebe
veg eLse». DetJ er best å tenke 
på avansementet. Neste skritt 
er vel partiboka i den politiske 
avdelingen. 

om vi har all verdens 1lank-

ten har avsagt de vidunder- flåte. Har myndighetene tenkt 

V ALGE'!' I ARGENTINA 
Den radikale partileder i pet til Eidsivating - for ret-

Hvis jeg skulle gi en jurist 
i oppdrag å forenkle admini
strasjonsapparatet, ville han 
fØrst og fremst se å få etablert 
et kontor med seg selv som 
sjef, med tanke på at dette 
med tiden vil kvalifisere ham 
til en ministertitel. Vi har 
gj ort samme erfaringer i par
tiet. Det skal opprettes en 
Hitle.r-Jugend-avdeling i Salz_ 
burg. Hva skjer - jo, plut
selig er det blitt behov for 
et hus med fem hundre rom! 
Jeg tenker på. meg selv, som 
klarte å administrere et parti 
på åtte hundre tusen med
lemmer fra noen små kvist-

* BARE SPUTNIK -
IKKE NOE KORN 

Arbeiderbladet meddeler at 
Sovjetsamveldet ikke klarer å 
levere så mye korn som Nor
ge skal ha ifØLge handelsav
talen. Det skal mangle ca. 
40 000 tlonn hvete. Kanskje 
det er alle atomprøvene i det 
fredselskende Sovj et som har 
hatt en dårlig innflytelse på 
kornavlen. Hva med en liten 
atomfri sone derborte? 

* 
JØDENE FEIRER 

Det er i år ti år siden opp
rettelsen av den israelske stat 
og Morgenbladet meddeler at 

Argentina, Frondizi har vun
net valget i Argentina. 
Frondi?;i lovell før valget 
å gi tidligere peronister de
res statsborgerl1ge rettighe
ter tilbake og Pel'lOIl an
befalte fra sitt eksil Sine til
hengere å stemme på Fron
dizi. Valget er der1l<n' å. be
trakte som en 5eir for pero
nistene. En annen side av sa
ken er at det visstnok er skj eL 
lig grunn til å mistenke Fron
dizi for selv å gå med en dik
tator i maven. 

VAPENROMlMEL OG 
FREDSPROPAGANDA 

SOvj etsamveldetl er blitt 
eksperter i det en kan kaUe 
understreket fredspropagan
da. I forbindelse med 40 års
dagen for den Røde Hær ble 
det arrangert store festlighe
ter i Moskva, hV10r Malinov
ski i det ene Øyeblikk SkrØt 
a v den veldige sovj etlhær og 
i neste Øyeblikk forsikret om 
sin fredsvilj e. Det er som når 
det samme land lar den ene 
atombombe etter den annen 
springer borti Sibir, mens det 
ellers forlanger slutt på 
atomprøvene og slutt på 
atomvåpnene. Men mange lar 
8eg jlo narre. 

* 

på det? 
l1gste dommer. Således ble en Har vi vedlagre å ty til? Har 
kjent jurist dØmt til tvangs- vi vadmel til soldater, arbeids
arbeid i 4 år og fradØmt sak- folk, kvinner log barn? De lån
fØrerbevillingen i ti år; te fjær og filler fra store sla-

Kjernen i den fellende vedrivere varer vel ikke lenge. 
Blir det mye arbeidslØshet, 

domsbegrunnelse finnes i dis- så er det verst for de unge. 
For da blir det bare arbeid 
å få for familieforSØrgere, og 
helst for de som har av fat

land hvor man frifinner for tigkassa og ikke betaler skatt. 
Vi som har opplevd arbeids-

se besynderlige setninger om 
forhold som må sies å ligge 
hinsides straffeloven i et 

rovmord: lØshet vet hvordan det var. 
- «Det er på det rene at Hva med litt arbeids-

tiltalte ikke har stått som tjeneste. Det var jo ikke 
medlem av Nasjonal Samling, straffbart å være med i den. 
men han har med rette vært Blir det skrale tider var det 

tt NS ( kans'kje ikke dumt å gjenorpp-
anse som -mann. Uthe- I friske den, ungdommen har 
vet her). Han annonserte i j ikke godt av å gå og slenge. 
Fritt Folk alle krigsårene, og Da ble det straks bander og 
holdt sels,kap sammen med gangstere tiIgangns. 
fremstående norske og tyske I arbeidstjenesten kunne de 
nazister». Ilær~ å ar~eide og å lystre, det I 

ISåNidt Aftenpostens 'refe.:; . er lkke slkkert de læ["er det I 
I på skolen. Og så kunne myn-

rat 25. mars 1947. , dighetene bli kvitt arbeidslØs-
Man skulle tro dette gjaldt: hetens spØkeLse og opparbeide 

en omtale aven eller frem-I ny jord, litt vedla gre og annet 
skutt og tysksamarbeidende ! som hØrer med til en skikke

mann i næringslivet, som så 
langt fra ble straffet, men 
I fikk St. Olavs Orden. A. 

lig beredskap. For det er ikJke 
sikkert at vi får innfØre kraft
f6r nok til å. fore dyra med, 
hvis det kniper. O. Løveng. 

værelser>. 

FOLK OG LAND 
Ekspedisjon og kasSe: 
KierllChowsgt. 5, <>alo 

Telefon 37 7696 
Boks 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 
pr. halvår. Sverige og 
Danmark: kr. 29,00 pr. 
år, kr. 14,50 pr. halvår. 
Utlandet for øvrig: kr. 
33,00 pr. år, kr. 16,50 pr. 
halvår. I nøytralt om
slag kr. 35,00 pr. år, kr. 

17,50 pr. halvår. 

LøøsaJg 65 øre 

Annonsepris: 
32 øre pr. millimeter 

over en spalte. 
Bruk J)OS'tI1ronr, 16460. 
Utgiver AlL Folk Ol Land 
Sam\)an~et 

Oalo 
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