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Det er Eisenhower SOUl Norge og krigførings
spø.rsmålet 

Det skraverte område var besatt 
a.v vestr::aktene, men ble rømmet 

igjen og overlevert til Sovjet 
(Hentet fra Deutsche Solda.ten-

Zeitung). 

med å samle 
. 
Inn 

har be-
vepilet 

o vare 
fiender 
Sier et amerikansk 

blad, som forteller om 
da USA hjalp de røde 
tyske vitenSkapsmenn 

ikke hadde noe ønske om å 
reise til Russland, offentlig
gjorde F.C.F. Weiss en liten 
brosjyre «Quo vadis tAme ri
ca?», i hvilken han sa at ved 
hjelp av denne tekniske eli
te, ville Russland få forspran· 
get på USA når det gjaldt 
atomvåpen, interkontinenta
le prosjektiler og raketter in
nen syv år! 

Det lille hefte ble sendt til 
medlemmer ,av Kongressen 
og mange av dem svarte også 
at styrken av Weiss' anfØrs
ler hadde gjort inntryk på 

Sverre Helliksen 
leverte et uimotsige
lig innlegg under 
Kjelstadlis doktor-
disputas 

dem. Flere senatorer henstil- Kjelstadli har av de innvid
let til ham å holde kontakt G.r.sakfører Sverre Helliksen de «nasjonale» kretser blitt 
med dem og å sende dem alt utyalgt til i nesten vitenska-
hva han ellers la frem om En ytterst tillitsvekkende pelige ordelag å skildre noe 
disse ting. og sympatisk lektor som Dag- som aldri har funnet noe vi-

Det har vært et par store ffladet i et av sine mest bega- dere sted i Norge, nemlig: 
vendepunkter i historien for- vede interjugerier trykker til . «Hjemmest.yrkene - ho
årsaket .gje~r:om handlinger/ Sit.t bryst fordi han aldn.· h. ar vedtrekk av den militære 
av enkeltmdlvlder som befant tatt i et gevær og heller ikke motstanden under okkupa-

I det amerikanske blad «Women's Voice» finner vi seg i en nØkkelstilling på et er jurist og kjenner inngåtte sjonen.» Forlagt av H. Asche-
nedenstående interessante artikkel av Eustace Muilins kritisk tidspunkt. E::l slik per- avt.alers avgjØrende betyd- houg, Oslo 1939. 
Den beskjeftiger seg med det ansvar USA, og i første son var den tyske kommun- ning _ kortsagt dr. Sverre Dette forlag har åpenbart 
rekke president Eisenhower, har for den ulykkelige istspion Richard Sorge, som . ennu under sin nuværende le
skjebne verden er kommet i idag' og for Europas kri-. da den tyske arme rykket inn I ""''"\JVV'''''VVVVVV'''''''''IVVV\.I\, deIse ikke oppdaget at Folk 

. ti~ke stilling meBo.m ?e ta atommakter. Det f!.'>ri.:dc,,,' j I i ome9,l1er;- av" J\1:~)s:i{.va. i 19;:.! , I?~ _L~n~ virkelig_, leser. s~ike 
<~""''''-'''~i<~''~~t!::e~:it[8;t:~:~i~U:~f~;:o;:-å ~~::eS;:'!~?l~~~~~l>~~n I~=pa~~:~~ov::: -K rlge ns~. histo rle --i .:k:~k~~~~n~~~~~~~0i D~~: 

var de rØde infiltratorer i USA, Roosevelts gode venner I kommando endelig hadde be- o kan man Ikke beskylde den 
og tillitsmenn med general lHarshaIl og hans spinn- stemt seg for ikke å angripe Norge pa engelsk Øvrige norske presse for, som 
venn Alger Hiss i spissen, som også spilte Kina OVe!". på I R.ussland på den sibirske hverken har oppdaget bokens 
kommunistenes hender. Hva er det for en Uhyggelig front, slik som tyskerne Øn- Det arbeides med en fort- onde eller gode sider. 
makt som opererer bak alt det uforståelige og me. sket, men isteden ved påvirl~- setteise av professor Unstads Den onde side er den at den 
ningslØse som har skjedd i denne verden de siste 20 ning fra Borge og hans spion- militært og juridisk ukvalifi-

arbeid om Vidkun Quisling -- 25 år? ring· ville 'trenge frem syd- ser te mep. ellers særdeles vi-

S.kjØnt . forretningsmenn van-I pekt på et vendepunkt i ver
ligvis er interessert i deres fo- denshistorien ? I 1945 dia 
retagenders fremtid og eien- Dwight E:isenhover underteg
domsbesiddere i hvorledes det net over til SOvletsamveldet 
vil ga med deres hjem, er det noen tusen tyske vitenskaps
i sannhet bare få som bryr menn, ingeniØrer og tekN.ike
seg om å tenke over deres na· re og til og med lot Counter
sjons fremtid. Og av disse få Intelligenee Corps av USA
vil en stor prosent ta tragisk armeen i Tyskland spore opp 
feil, slik som de sinnssyke disse Vitenskapsmenn for rus. 
som i 1930·årene mente at serne fordi de gjemte seg og 
vår (USA's) selvfØlgelige vel 
\'8.1' som alliert og søsterna
sjon av den blodbesudlede 
Sovjet-sammensvergel.se. 

Det er bare en eneste pro
fet i USA, en tysker ved navn 
Frederick C. F. Weiss. Hvem 
annen som lever idag kan ro
se .seg av helt korrekt a ha 

•••• IIII1B ••••• 

Les om: 
Et nasjonalt sentrumsparti? 

Side 3 

«Huset uten vinduer» Side 4 

({Legion Mussolini» Side 5 

Hitlers siste profetiske ord 
Side 5 

over og Østover inn i S.tille- tende lektor Kj elstadli kan 
havet og mot de amerikanske Vi omtalte i forrige nUill- bestyrke dette hav av sauers 
og L:'~l,,~~.:; ;~tp-=::;~;:~'. =";~l mil- mer en lengere artikkel om tro på at slik kan man tukle 
lion russiske kjernetropper, Vidkun Quisling, som var of· med en okkupant en gang 
plasert på den sibirske front fentliggjort i Susquehanna til. Og tro at man derved kan 
til forsvar mot japa.nsk an· University's maibulletin. Dis- gagne sitt folk og land. 
grep, ble i hui og h.'1st sendt se Vitenskapelige bulletirter Doktor Kjelstadli burde ha 
til den tyske front. FØr den nyder stor anseelse i hele studert i Norsk Retst.idende 
tyske generalstab visste hva USA og en kan regn~ med at hva norske domstoleL erklæ
som var hendt, var deres professor Unstads artikkel vil rer om Milorgs rettslige status 
styrker blitt trengt ut av medvirke sterkt til å endre Likeledes burde han nok ha 

F'orts. s. 7. det bilde a\T Quisling som hit· underkastet den norske vå-
til har vært det enerådende. penstillstands- og kapitu-

En amerikansk venn skri- lasjonsavtale med tyskerne 
ver t.il oss om dette: en grundigere lesning og 

«Jeg kan nå gi dere den (Forts. s. 2). 
rr1edeHge nyhet at den store 
artikkel om Quisling på 
bortimot 50 sider nå er gått 
ut til ca, 400 universitet.er, 
bib1iotd;;er og høyere skoler. 
Det arbeides nå med en fort . 
settelse, og meningen er at 
det skal bli en større bok til
slutt. Det blir krigens histo
rie i Norge :på engelsk. Dette 
kan ikke pressen i Norge sen
surere og heller ikke myndig
hetene. Det går rett forbi 
dem. Det et et vitenskapelig 
arbeid som det ikke blir lett 
å forandre noe på. 

•••••••••••• . med Sjukov. 

.leg tror at denne artikkel 
vB vekke interesse blant pro

(1!'ort&. B. '1 J • Dr. Sverre Kjelstadli. 
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~ o r geo g kor ig • 
føringsspørsmål,et 

~r.fessor 

Lyder L. IJnstad 
død 

Idet bladet går i pressen får 

Er det" bare' lødene .som"; 
skal beskyttes' i Sverige? 

, 
vi det smertelige budskap at I Sverige får en nå en prØ- ledet landet, men meIn t.rivdes 

':i 
(FortA. fra 8. 1). 

idet minste: gj engivelse. Men 
hans lærer professor Sverre 
steen gjør heller ikke dette 
i sin fremstilling for Under
søkelseskommisjonen av 1945 
Dog skriver Steen her at det 
i Norge 1940 ikke vår en ual
minnelig mening at krigen 
var slutt. Sverre Kjelstadlis 
avhandling er tidligere om
talt i ,Folk og Land. 

* OverretssakfØrer Sverre Hel-
liksen uttalte under doktor-
disputasen som opponent ex 
auditorio: Doktoranden skri
ver i sin bok på side 330: 

«Den norske militære mot. 

. standen (under okkupasjonen) 
bidro til at Norge fikk alliert sta. 
tus. Det vil si at Norge ble aner· 
kjent som en av de allierte krig. 
fØrend'e makter. Det betydde 
blandt annet at regjeringen (i 
London) temmelig snart fikk 
sende mat, klær, utstyr og man
ge slags forsyninger til Norge, at 
landet slapp å bli stillet under en 
alliert militær forvaltning, og at 
følgelig' styret i overgangstiden 
ble et rent norsk anliggende, at 
rettsapgjøret også ble et indre 
norsk oppgjør, at Norge fikk ta 
del i de alliertes forhandlinger 
om økonomiske erstatninger fra 
Tyskland, krigsforbryteroppgjø
ret, forberedPlsene til De forente 
Nas10ner og andre allierte mer· 
kesaker.» 

Avtalene, sa Helliksen, med 
Sovj et, England og Amerika 
av 16. mai 1944 slik man fin
ner dem i den av Utenriksde
partementet i 1950 utgitte 
«Overenskomster med frem
mede stater, inngått i årene 
1940--45» -- viser at i avta
ler av ovennevnte datum 
med Sovj et om admini
strasjon og jurisdiksjon i 
norske områder befriet av 
allierte styrker -- innrømmet 
Norge at de allierte skulle 
<mtøve det hØyeste ansvar og 
den hØyeste myndighet.» Og 
det heter i avtalen med Sov
jet at den norske regjering 
vil bli underrettet av øverst
kommanderende, når den skal 
kunne gjenoppta utøvelsen 
av ansvar for den sivile ad-
ministrasjon. . 

Ved senere avtaler, fortsat
te opponent Sverre Helliksen 
--- innrømmet Norge den 
Øverstkommanderende rett 
til censur, ekspropriasjonsrett 
rett til å rekvirere sivil ar
beidskraft og Øvrige beføyel
ser som Haagerkonvensjon
ens landkrigsreglement gir 
okkupasj onsmakten. 

sitt land ga de allierte ifølge professor Lyder L. Unstad ved ve på om det virkelig er lik
Lie den sivile administrasjon Susquehanna University i het for loven. Ved hjelp av 
tilbake til Norge. Den uten- Pennsylvania, USA, plutselig den særlovgivning landet fikk 
landske militære administra- er avgått ved dØden. da verdenskrigen sluttet og 
sjon fortsatte imidlertid hen- Vi omtaler på annet sted i det gjaldt å være riktig «de· 
imot årets slutt. dagens avis det vitenskap eli- mokratisk»,ble' det mulig å 

* ge arbeid proressor Unstad straffe offentlig framført kri· 
Doktoranden har avsluttet hadde tatt opp for å klarlegge tikk rettet mot jØdene. Også 

sin avhandling med 1944. forholdene omkring den ty- i tilfeller da kritiKken har 
Den senere utvikling skal ske' okkupaSjon og Nasjonal vært vel underbygget er det 
han skildre i en ny bok, men Samlings forhold sett i lys av felt dommer i henhold til dis· 
jeg nevner det allikevel, for- etterkrigsoppgjøret. Han bad- se lover. Blant dem som er 
di det er av betydning for de allerede fått tid til å of- blitt rammet er også den 
tolkingen av avtalen av 28. fentliggjØre fØrste del av det- kjente forkjemper for sann· 
mai 1941 med England, som te arbeid, en dyptplØyende het og rett ingeniØr C. H. 
doktoranden i likhet med vurdering av det han kaller Carlberg. 

med å myrde og skrike «Heil 
Hitler». I det hele tatt trives 
tYskerne med å marsjere. Det 
er intet intellektuelt foolk, men 
tvertimot en ganske lavtståen
de art av menneskeslekten. 
Eller en av-art av mennesk2-
slekten.» 

Det bør ikke være altfor 
vanskelig for justisministeren 
å fatte vedtak om tiltale i 
henhold til lovens or'dlyd. En 
kall bare gjøre det tankeeks
periment å erstatte ordet 
«tysk» med "jØdisk" og ordet 
"Hitler" med "Weizmann" for 
å bli klar over at rettsmaski
neriet straks må settes igang. 

Under enhver omstendighet 
kommer behandlingen av 
denne anmeldelse til å bli 
fulgt med stor interesse, ikke 
minst fordi omhandlede BOll
nierorgan tydeligvis går ut 
fra at omhandlede lov ikke 
beskytter den betydelige ty
ske folkegruppe her i landet 
mot «hets, fortal oeh smadel
se», skriver «Fria Ord.» 

Høyesterett i Five-dommen i «Vidkun QUisling - den nor- Vår svenske kollega «Fria 
mars 1948 tolket som mili- ske gåte.» Han var nå opptatt Ord» skriver nå: Slik som 10-
tæravtale. Denne militærav- med en fortsettelse av dette ven er formulert gjelder den 
tr..le var imidlertid en ord- arbeid, som var ment å skulle imidlertid ikke bare «beskyt
ning som de 2 regjeringer bli en hel bok. Midt oppe i telse for jØder». Den taler i 
traff for å regulere norske dette har så dØden revet ham 'fF kap. 7, par. 4: 10 om «(hot, 
borgeres frivillige innsats i bort. fØrtal eller smadelse mot 
britiske formasjoner. Deri Vi skal i neste nummer av folkgrupp med viss harstam
bestemmes blandt annet at bladet komme nærmere inn ning eller trosbekannelse». 
de norske blir britiske solda- på denne norske fiskergutts Skal da en Bonnieravis få lov 
ter idet de inngår under bri- . eventyrlige liv, og hvorledes til å skrive om det tyske folk: 
tisk disiplin, under britisk han arbeidet seg fram til ek- «Det ar inte ett intellektuellt 
kommando og i britiske un i- samener, doktorgrad og viten- folk utan ett i staHet ganska 
former. I skapelig anseelse. Ved sin dØd lågt ståaJtde manniskoslak- • • • • • • • • • • • • 

Nordmenns frivillige inn- var han avdelirlgssjef ved te. Eller en av-art av mann i-
sats er hva den britiske ant- Susquehanna University, som skoslakte.»? Justisministeren I 
bassadØr Collier i brev av ogSå publiserte hans arbeid har fått seg forelagt dette' V E L KOM MEN 
20. august 1946 takket Kong om Quisling. spørsmål i disse dager. 
Haakon for. I Dette har skjedd i et skriv 

Kongen vedsto i sitt svar "\I\I~~ til statsråden og sjefen for 
av 6. septemger .1946 at den overgi ,«det; l:!.øyest;e,an~varog justisdepartementet fra si
norske innsats utelukkende den høyeste myndighet" til vilingeniØr c; E. Carlberg." 
var frivillig. pen var altså Sovjet. Skrivelsen lyder slik: 
ikke utfØrt ved Norges ()ffi- «Herved' himstilles at en ar-
sielle krigsmakt, dvs. krigs- Kongens erkjennelse av tikkeI med tittel «Nazismen» i 
operasjoner under norsk ape- det faktiske forhold jnnjSClIlderavdelingen- i 'tids 
rativ ledelsen, slik den nor- skriftet «Se» nr. 13 den :'. 
ske overkommando i London I Aftenposten 20. sept. 1946 mafls 1959, side 5 (artikkelen 
ved general W. von Tangen avsluttes avisens gjengivelse merket i vedlagte eksempla.r av 
Hansteen i sitt brev til advo-. med denne hans takk: ,<Mill tidsskriftet) må bli gjenstand 
kat Øvel1gård av 4.-4. 1948 egen og mitt folks dype takk- for inngripen fra justisd®ar-
blandt annet skriver: «Fra nemlighet for den stor~ bi. teme;nJtets side. 
våren 1942 ble det oppnadd stand Det britiske samvelde Innholdet i artiklen m.rider 
at de hemmelige operasjoner så uforbeholdent ~tet NorgE' i åpenbart mot bestemmelsen i 
på Norge for I)abotasje, etter- dets. tunge kamp og som lover og forordninger angå en
retningstjeneste og for opp- gjorde det naturlig at mine de spredntng av lØgnaktige ut
bygningen av motstandsbevc- landsmenn deltok i de briti- talelser ,egnet til å ska.pe hets 
gelsene i Norge Skjedde under ske krigsanstrengelser så mot eller forakt for en grUP

felles t norsk-britisk ledelse. langt det var mulig. Deres pe av befo:[kningen aven viss 
(Dette er overhode ikke krig hengivne HAAKON R.» avstamning og innebærer fØl

i § 86's forstand. S. H.). Det siste viser at Kongerl gelig forbrytelse m~t SL 11:7 

Andre operasjoner hvori dengang husket kaPituIU-\ og TF 7:4 mom 10. 
norske stridskrefter deltok sjonsavtalen av 10. juni 1940 Jeg går da selvfØl'5elig ut fra 
sto ellers under operativ le-' og respekterte denne. Denne den antagelse at også her 
deIse av britene inntil 1"inn- kapitulasjonsavtalen omtaler landet bosatte perS:ll".r av 
marks frigjØring val' begynt;... doktoranden på side 370, no- tysk avstamning hø Ter til be-

folkn ' . SleT ut det ei blir noen billig affær 
Dette skjedde altså. etter te 51, hvor han villedende mgsgrupper som lOV2l1itar 

ikt å o b 1" tt At modta:g"e Ruslands hr. Krust-
avtalen av 16. mai 1944, hvo- skriver at avtalen ifølge· den sep a eSln.V e. 
ri NOI'lge forplikter seg til å befullmektigede underskriver stockholm den 6. juni 1959. 

Roseher Nielsen bare gjaldt C. E. Carlberg."" 

sjov så kjær, 
når Han på Oscarshall skal være. 
Trehtm.dredetusend til omvØling 

Løssalg av 
landstridskreftene. , D:::t stykke i ukebladet «SE»s 

Dette er meget overrasken- ~!,rtikkel som det Ciiktes til i fØr hallen i presentabelt wtst!år .. 
de. Det strider mot HØyest2- anmeldelsen lyder slik: 1SItår. 

FOLK OG LAND retts tOiking i Fivesaken, «Hele det' tysl;e jorle ]{!:unne og Norge kan vise sin ære. 
hvor det ikke finnes noen slik ha vendt seg mot Hitler ~g de 

Oslo 
militær begrensning, derImot andre sinnsyke nazister som Når Norge det times at få et s1ik1 

~ en lokal begrensning, gjeld
ende bare Nord-Norge, hvur Sverre HelIiksen 1 Universite-

Foruten hos He!geJ o h a n- HØyesterett (i Tetstidende tets gamle festsal:- Dette be
nes en, Teaterøt. 6 og E li- 1948, s. 165) tolker våpenstill- i tyr såvel VåpenstiUstandsav
m a, Ole Vigs gt. 12, blir FIolk stan~savtalens ~ 1. derhen «at tale -- som kapitulasjonsav
og Land nå og1Så å få kjøpt de gjenværende stridskrefter tale. 
i Narvesens Kiook i stortingS- i.Nord-Norge innstillet fiendt- Lkr.8.rt. 35 og '37 medfØrer 

loy 
at modta fra. Russland den store 

KrusIIls.iov -
en hyldest man ei kan vurdere, 
da. må man ei blionke på krone:rtlle 

små. 
det er kun de store land det kan 

Dersom man slår opp i 
Trygve Lies siste bok (1958), 
side 222 vil man se at de al
lierte beholdt makten i hele 
Norge etter tyskernes kapitu
lasjon. FØrst den 7. juni 19451 
"ed Kongens tilbakekomst til gaten, vis a vil C€cil. . hghe~ene og overga seg.» at avtalen innebærer «sam-
2:::---:Ptl::;;:~W::-=.=-=OG=-=-::LAND:-:-:::=----------_·_---- I Sltt for særlig ettertiden I vittighetsfull overholdelse av 

27. juni 1959 oppsiktsvekkende innlegg, sa Forts. side 6 

OPPnå. 
vi klan på mangt an't rer.JOIlScre. 

C. D. J. 
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FOLK OG LAND __ _ 

'UAV'BENGIG [J1{'lEAVIS' ..., 
, j. 

Deutsche Handelskammer 
in Nerwegen 

Hedlemsfortegnelse 

KR,ING s JA 
Red-akt.".-er: 

OODMELSOM. ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

Ved slu'tten av det før8te for
retningsår (31. mars 1941) tellet 
det tyske handelskammer i Nor
ge 512 tyske og 833 norske med-

Sagaen um David son Ila 

Et Nasjonalt Sentrumsparti? 
, lemmer. 

Fortsatt medlemsfortegnelse: 
Christiansands MØller A/S, 

Kristiansand S. 
K. Juul Chri'5tiansen, Agentur

en, Grosshandel, stortings Pl. 7, 
Oslo. 

Sophus Christophersen, Agen
tur. Versicherung, Nordregt. 23, 
Tror..dheim. 

1. kapj,tel. 
EN MANN heitte David DAS Og 

var til stor fagnad for studentar i 
fyrste bolken av dette hundTeår. 
Bia.n ville gjerne væTe skald, og 
SikaIdet små stubbar. Men få var 
de nordmenn som tykte de var 
gjilde. 

* 2. kapitel. 
PA SA:M:ME VIS SOM en mann 

6. kapitel. 
FOR DA David son sin til de4 

kaupangen i Sydgermania der 
hærmenn frå mange land nå slår 
Piå skjoldene sine, og ville ha 
folket der til å lage levende bi
læter av ørkentroilskapet sitt. 
Ikkj e ville dei det nei. 

* 7. kapitel. 

FOR DA DAVID SON SIN med 

OppoSisjonspartiene i Norge begikk politisk selvmord i 

året 1945. Senere har de bare vært forsØrgelsesanstaiIterfor 

trofaste 'par'titravere.I 1945 slo de seg sammen med det 
parti, som så lenge og så iherdig «bygget på marxismen)} 

om å undergrave lqv og rett i dette land. Da ofret de Ilan

dets eneste konsekvente og målbevisste motstandere av 

marxismen til den røde m0'1okk, og utlevere dem til bål og 

galge og offentlig forakt. Samtidig dømte en da minst 
100 000, ste:pImer bort fra den antimarxistiske opposisjon, 

mens en leverte tilbake til Arbeiderpartiet 200 000 tysker-

Cigar Import Compagniet, Karl som heitte Knut frå HamsUll, slo skaldpa,pyrusen sin tilein ven plass 
David seg ned på Børlandene, i en l dei kalla NØrholm, der han stlod 
kaupang som bærer namnet Flik- utsides grinda til nemnde stØrste 
læ.fjordr. Han prØvde Øve lagverk iSlkalden inordlandene, Knut Ham
der,·samstur.des som ham. telte på sun, og ba um grid og um å ·få 
kna~e :Skald ~ Skaldikke. sleppe inn og ra sitte ved fØterne 

Johans gt. 33, Oslo. 
S. Garman Clausen A/S, Kon

,tormaschinenagentur, Karl Jo
hans gt. h, Oslo. 

arbeiderstemmer . 

Slike «politikere» har naturligvis ingen kunnet ta alvor

:lig siden, aller minst de flinke guttene. fra Mot Dag som nå 

styrer Norges land. Så det er såvisst ikke uten grunn at Ar

beiderpartiet nylig skrev om opposisjonspartienes «oppsikt

vekkende evneliØshet.» 

Gjeve menn tydet lagnadens av- til vismannen og skryte a,v han og 
jet av indre uro med eksklu- gjerd som Skaldikke. Men da lese ur papyrusen sin fOjl" han. 
sjoner og missnøye. Det som øv.erste telleverket til David van- Silapp hrun tkkje inn. Han far skal 
mangler er et brukbart oppo- legvis var i uLage, mente han selv ha fred, sa Arild son til Knut til 
sisjonsparti, som våger seg lIt at det vart SKALD. Mye uår kom David son sin, og baud han dra 
av de vanlige partipolitiske over landet aN dette. til Hel. Vart då David fyrst bleik-
luskeveier. * I feit, SD raud og ~ grøn. For han 

Vi trenger et nasjonalt sen- 3. kapiltel. . då til vallemrpilassen til mOT si og 
trumsparti, ikke bare i navn elt. FLESTE SIKALDENE av del grs.~l.3torveies andresidenNØrl1oi1m. 
men et som bygger på tro og ustore bodde i Oslo, meistedeilen Mykje eider, galde og ondskap 

Det er da heller ikke denne borgerlige opposisjon Arbei- tradisjon, som vil gjenreise der i to kåver som heitte Hylda kom av dette ikkje-samværetmed 
derpartiet frykter når det nå i all Sin selvgode metthet slår rettsstaten og gjøre gammel og Blom. For da David DAS til skaldehØvdiLngen. 

* 
sprekker både hist og her'. Det er redd for å miste sine vel- unett fra de fØrste etterkrigs- denr,.e kaupangen, der han. fikk 
gere til kommunistene. Og det er jo bare rimelig, for når år god igjen, som vil gi indi- eit skrivarembete hj'å makthava- 8. kapitel. 

t k videt litt av den tapt.e fri- rane. Så sa David til venene sine I EN STORE kr' d n alt kommer til alt er de naturligvis to alen av samme s y - h.et tl'lbake, som vI.I frI"gJ.Øre D 1gen er mo -
at dette var for eit skaldestipen- golane, dei raude austermenneke. Bortsett fra Arbeiderpartiets utenrikspolitiske maskepi næ.rin.gslivet ng som v,, il dl'um aO rekna. SkreIV' han der um 

v ne og deira JorsaltUfØre og andre 
med de kapitalistiske stormakter og den derav følgende lette den knugende ~katte;' lamt og fast - meist laust i ei kremmerar stod mot germanera-
øyeblikkelige begeistring for kanoner og' raketter, så går byrde. Er parti som forstår, at I tidning dei kallar "Dagbladir», ne, hald Knut med dei sisst 

. . ·k' . Norge VI· er lang det er alt å vinne og intet å samleplassen for dei veike i mar- ll=~~de, av dl' han ".ldn· tykte' om 'sosialiseringen sm Jevne og SI re gang I. ,- WLU _ 

t· . t· k lf d tape, fordi det e,r helt likegyl- gen og for eider og galde og av- raudmenn ogkremmerar. Men 
somt og umerkelig blitt omskapt -Il en marxls IS ve er s- dig både for bøndene og for ~ ..... 't;"'g 0"' alle de'~ som staOr godt 

LOV"-L_ ~,~.. David iSon sin hald med dei fyrste stat, hvor individets frihet er gått tapt, hvor tro og idealer alle andre om et opposisjons- for hogg når dei ikkje høyrer til av -di dei hadde vore ~remelstra-
," ,"~ 1.'!Ift"liitf.ltfiftW\ .... ~~~ .... -..,: ... 'i ... 'paHf';lilifv~n;'Stortihgs~a.rm ;tiia:rt~n eher~r ifrå jorsat~·- r..e haus i øl:kentrollskap og sylv-

imøte på alle kanter. Det er bare den borgerlige «opposi ... ~er eller mindre hV.is det * 
. ·kk se dette,. Den roter fremdeles i sine gamle Ikke betyr et systemskIfte. 4. kapitel. 

sJon)} som ler E't l'kt ti . k l. 
d t ·d t Nor • s l par, som Vlr e Ig TV'T~ DAVID n,4- han no var vI'd s~'~d tI' m~" em'· , og vann . . forløyede heUehistorier om en l som represen erer . - t' . t fl 'kk ~n.."'.l!i "'" lA) VU 

on er ren agg, og som I e ein så stor skald - og so skallet * 

utlåning. Striden var hard, men 
det raude og kremmerane og Da-

ges største skam og skjensel både på den ene og den annen lar seg skremme av oppvar- _ at han måtte gå til namnnåm, 9. kapitlel. 
måte,den synes fremdeles det er viktigere å mane til kamp mede slagord fra en forvirret og ta namn meir etter hugen til VART DA KNUT teken som 
mot 'gamle «nazistiske» spøkelser enn mot den røde makt tid, selvom de serveres i Dag- meistrane sine i Jorsal. K:nesrutte krigsbyte, lOg mange var dei trel-
, h Id p' å ta strupetak på dem. bladet og andre marxist- han då namnet Bendow, d.e. Ben lar som sparka han i broken. som o er a h· l d bl·'-· .1 

Je Ilen ,f>, "n l"aswu~", VI dow, son til David. S/oiLeis gjekk Fyrst bland desse 'sft ein oftest 
Så sterk føler Arbeiderpartiet seg idag, at det går lØS på sikkert kunne regne med sam- David fra DAS, lOg vart sin eigen David SIOIll sin. 

å sosialisere forretningsbankene. Naturligvis er det en dyd let oppslutning fra alle dem SO(l1. Han fekk stor fagnad for 
av uØdvendigheten,for staten må med sitt vanvittige pen-som ble rammet av uretten i dette i Bartholdytidningen til ei- * 

. . . " d t 1945 og fra deres slekt og ven- dermennene geforbruk ha fmgrene l godtfolks sparepenger I en a s Ørre O d t·l k o Il '. 
10. kapitel. 

DØYDE DA KNUT. David son . . ner. g er lommer sa a e 
grad enn hittil. Med makten over forretmngsbankeue kan de som har gitt opp fordi det 
den fortsette sin linje med å skaffe seg lån til lav rente, har manglet en oPPosIsJon 
samtidig som pengeverdien synker slik at det blir lite å be- med plan og mening og mot. 
tale tilbake. Men for at in.!gen skal være i'tvil- og kanskje. Den store hær av utilfredse i 

. . .. t" t har stats dette land. 
også for å berolIge OPPosIsJonen mnen par le - - Hvorfor skulle Bondepartiet 
ministeren erklært at forslaget om denne inIlgripen i ban- gå tiggergang rundt til et Ven
kenes selvstyre representerer et «angrep på selve kjernen i stre, hvis fanebærer er Dag
det kapitalistiske samfund». Han gjentar også a,t Arbeider- bladet, eller et Kristelig Fc~
partiet vil- «avskaffe det nåværendesamfundssystem». kepatti hvis ideal var Berg-

«En sterk maktkonsentrasjon i noen få. storbanker kan grav? La disse forstenede 

* 
5. kapitel. 

sin livde vidare, og mykkje sylLv 
gjorde han av å sparkle motmen
nene sine der dei lå bastne og 

bundne Og mest i avmakt. Og for 
kvart eit spark ga det attethall i 
«Dagbladir» så det ljoma over alle 
norlandene og overalt der små-
menn vanka. 

EMIL SMED heitte en manr_ 
Han var do-sent, lOg tYkte ikkje 
um at Da.vid var gått fra DAS. 
Men David lånte sylv til Emil, og 
'satt 'Ved føterne hans og lærte om 
landet ved Nilen. Emil var eina
ste i nordlandene som kjende det Her ender sagaen um David 
landet: Soleis vart Daivid sIGn sin son sin, fyrste deilen, fy:rste 
egypt~og å kalda, og tok snart til bolken! 
sjØl å &kalde og kvede om landet 

minner fra en svunden og dår- ved Nilen. E. S. 
lett bli en trussel mot selve folkestyrets ideer», sier vår be- Hg tid dø i stillhet og fred, Mykkje hjå denne skaldskapen 

kymrede landsfader. Samtidig som han sender den berØm- og la det tidligere Bonde- var lygn cg fanteri og ordleikum Statsmenn imellom 
melige Trygve Lie ut i den store verden f~r å gi utenlandsk parti selv danne stammen i veik kjærleik, men Emil var eina
kapital innpass i Norge! et nytt parti med litt bredere ste som k:t.ulne hogge han ned 

Er det så noe å stille opp mot den marxistiske sosialiser- vingefang enn melke,priser og her, og Emil hadde lånt sylv. Vart 
hestehandler med de røde. då tullskapen til David SQn sin 

ingsprosess som foregår i ly av det utenrikspolitiske samar- Den side av saken klarer Bon- ein løyndom nllllom Emil og Da-

beid med USA? delaget utmerket godt, og hel- vid, og David fekk påny fagnad i 
Sikkerlig ikke med de nåværende partier. De har tilfulle ler ikke norske bØnder leve,r tidningen sin. SkaIda ha~ då 

vist sin ansvarsløshet og evneliØshet. De har' sviktet hver av brØd alene. «MØY Eves ørkentrol13kap». Ikkje 
eneste gang de har vært stilt på prøve. Nå er chansen der, og det fekk han nobelprisen for den gal

hviler et tungt nasjonalt an- skapen nei. 
Og likev'el er muHghetene idag, så rart det enn høres, stør- svar på de menn som skal be-

re enn de kanskje har vært siden Arbeiderpartiet konsoli- stemme over Bondepartiets 
derte sin maktstilling. Partiet er i en svakhetstilstand, her- videre skjebne. 

* 
LØRDAG 27. JUNI 1959 

IfØlge den hollandske avis 
(.:Nieusbrieb har general de 
Gaulle sagt fØlgende visdoms
ord om sin britiske kollega 
Macmillan: «Han må vel være 
en mann etter britenes smak, 
for utvendig er han en fUll
endt gentleman, mens han 
innvendig er en vaskekte 
gangster - -». 
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BA.K KIJLISSENE: 

General Gamelin har ordet 
u;ter,riksminister mottatt de 
uenlandske sendemenn i Wil-

Konrad Sundlo: 

Atomraketter og 
«Huset uten vinduer» 

helmstra:;;se og meddelt dem Hit- Omkring U/rich Det/ev. Roses bok «Die unheimlichen Waffen» 
lers beslutning, og der Flihrer har 
selv i riksdagen forkynt for det 
tyske folk og for hele verden: 
<r.Fra idag av er Riket,> suveræni
tet gjenopprettet i Rhinland.» 
Samtidig tilbyr: han også Frank-
rike og Belgia en 
pakt for 25 år, Samme morgen 
ha,r de tyske tropper overskredet 
Rhinen. 

Ministerpresident Sarraut er 
ute av seg. Han burde har-dIe, ja, 
han t\lrde handle like rasl,t og 
inntrykksfullt som disse tyskere, 

Også minister Albert ,sarraut (nr. 2 fra høyre) trodde å kunne men han kan ikke. Han må først 
spille en stor historisk rolle. l::~i enig med engelskmennene, med 

belgierne, med italienerne, med 

En regjering vil krigen 
alle makter som har avsluttet 
Locarnopakten, som Tyskland nå 
har. sagt seg lØS fra. Så går ti-

7. mars 1936. Foran innen- skal jeg sende regningen?:" spur- mene, det går en hel dag og eL 
riksministe.riet i Paris kjØrer mi- 'te kUll'sthandleren. «Send den hel natt. Først om morgenen ne
nis trenes biler frem klokken 9 om til «Sphinx~), sa besØkeren ~ og ste SØndag kan minis,trene i 
morgeneE. Ministerpresident AI- det var navnet .på et av de mes,t Frankrike møtes til det avgjøren 
bert Barraut har skynsomt sam- kjente offentlige hus. RegnjngeL de møte under ledelse a,v repu
menkalt sine kolleger. Han an- ble også virkelig betalt der, og blikkens president. 
tar ,at den bebudede «store gest:> s9.mlingen selv kunne kjennerne 8. mars 1936. Ministrene opp
fra Hitlers side vil bestå i beset- siden se igjen i et offentlig hus holder seg i møtesalen i fØrste 
telsen av Rihnland - og han er i Marseille. - BUke kretser had- etasje, den som vender ut til ha
besluttet på å besvare det med de altså den franlske min.iJEiter- ven .. På veggene henger besyn
våpenmakt. preSident forbindelse med, men derlig nok bilder av europeiske 

Albert Sarraut, en mann cppe ingen tok anstøt av det. For en- suverær·er :keiser Franz Joseph 
i årene, er den karakteristiske nu er ikke fra;nskmennene blitt ser ned på dem, Victor Emanuel 
type på en fransk politiker. klar over, at i dette at man tå- li, konge av J,talia og pave Pil1, 
Hans innflytelse er stor.. Hans ler slike forhold og ser på dem IX. Napoleon III har latt bildene 
bror er leder av «Depeche de med morskap, ligger en politisk henge opp da h9.,o var preSident 
Toukmse», en av provinspres- skyld som fØr eller senere må og ennu ikke keiser, og så hen
se:ns mest innflytelsesrike orga- betales. ger de der fremdeles og gir mi
ner, og selv er han en mester i Albert Ba,rraut hil!ser på mn nistrene foranledning til visse 
det politi.ske spill bak kulissene. utenriksminisjler Flancrn , mi:ni- betraktninger. Klangene er nem
Han har påny nådd sitt mest ster Paul-Boncour, som hadde re- lig malt i sin ungdom og sin ful
ergjerrige mål han er minister- presentert Frankrike i Ge.I!f, sin 
presidec:t og samtidig innenriks- krigsminister general Maurin og 

minister, og dermed er Frankrike generalstab3Sjefen for den fran
i hans hånd. Hele Paris forteller ske arme Gamelin. Han glemmer 
omern hendelse som L';inger mi- heller ikke å hilse hØflig på poat
nisterpresident E~.1Taut i forbin- ministerer" herr Mandel, som 
bindelse med r;:nlige fDrretninger egentlig heter Jerobeam Rot
En dag tilbØd en kunsthandler schild Og som nå endelig har vært 

le glans, og den gamle minister 
Pichon, som, ble så dårlig b3-
handlet av Clemenceau, sa en
gi!lng til Briand «DiIsse konger 
etterlater egentlig sine folk et 
penere inntrykk enn vi republi
kanske ministre!» - «Det kom
mer av at de allerede var kon-

ham å kjøpe en sam.ling neger- minister siden 1934. _ Man har ger i en alder da vi ikke kunne 
kunst. Sarraut, ':cm selv er sam- gitt ham postministertet, og det bli ministre», svarte Brian"d. 
ler, besåkolleksJ:nen, men had- går rykter om at han benytter Forts_ 3. 7. 
de deretter selv ingen interesse sin stilling til å la samtalene til 
av den. "Jeg skal imidlertid sen- de fØrende politikere avlytte av 
de en annen», sa ministeren, «og 
han vil nok ta den.» Det kom 
også virkelig en kjøPer neste dag. 
Han refererte til Sarraut og 
kjøpte hele samlingen. «Og hvor 

Georges Mandel. 

4 FUI1K OG LAND 

sine spioner. 
Ministerne har møtt frem for 

tidlig. Ennu finnes det ingen do
kumenter som kan danne grunn
laget for et vedtak. Klokken hal\' 
ti kommer den tyske sendemann 
i Paris, grev Welczek til utenriks
ministeriet på Quay d'OYsay og 
overrekker en no-te - men den 
kommer til ministrene bare i en 
i,kyndsom Og uforbindtlig over-

å møte, igjen klokken 11 og da 
journalistene kaster seg over dem 
idet de forlater minisitetiet, kan 
Paul-Boncenr bare erklære: «Man 
"il nØye prØve det tyske memo
randum,» Med et kort nikk med 
hodet bekrefter utenriksminister 
Flandin denne beskjed, Og alle 
ministrene anstrenger .seg for å 
fjerne seg med mest mulig til
litsfulle an<s.ikter. 

I me11omtidoo har den tyske 

27. juni 1959 

Det er vistnok en almin- vet av surstoff og gasolin. 
nelig utbredt oppfatning at I Dr. Goddard nådde frem til 
det var Hitler-Tyskland som erkjennelsen aven rekke fun
fØrst begynte med raketter damentale grunnsetninger for 
som krigsvåpen. Men denne I rakettdrift, og disse grunnset
oppfatning er feilaktig, skri- ningene er blitt studert og all
ver Ulrich Detlev Rose i in vendt av vår tids rakettfor
bok «Die unheimlichen Waf
:fen» (De uhyggelige våpen). 
Rakettene var i bruk lenge 
fØr, fra 1500 til ut i det 17. 
århundre likesom også i for
rige arhundre .Und:"l' lcrigen 
mellom Sambandsstat::me og 
England 1812-14 bombarder
te . englendern e Washington 
med raketter, hvilket skapte 
panikk blandt de amerikan
ske militssoldater som deser
terte, så englenderne kunne 
rykke inn og svi a\7 byen. 

Under krigen mot Mexiko i 
1846 satte amerikanerne opp 
et rekettbatteri som dog 
snart ble opplØst igjen da ra· 
kettene hverken i skuddvid
de eller treffsikkerhet kunne 
~wnkurrere med dp rifled~ 

kanonene som ble oppfunne", 
1 midten av forrige århundre. 
Det kan dog nevnes at ra
kettbatterier ble brukt av 
englendetne mot russerne 
under Krimkrigen i 1850-are
ne. 

skere. Men han kjempet en 
årelang strid mot myndighe
tenes uforstand, slØvhet og 
manglel1de velvilje overfor 
nye ideer. 

De samme erfaringer gjorde 
tyskerne da de gikk igang 
med studiet av raketten som 
krigSVåpen. De opplevde kam
pen mot bøygen, Myndighete-
ne var imot, de gamle gene
ralene likeså, og det verste 
var at Hitler selv ikke skjøn
te noe av den nye tid. Hertil 
kom så at vitenskapsmenne
nes arbeide ble sinket av for
ræderi og fiendtlig sabotasje. 
Imidlertid var de dog allerede 
i 1937 kommet så langt at 90 
forskere og konstruktØrer 
hadde etablert seg i det be
skj edne lille sted Peenemlin
de på øya Usedom og allere
de straks viet disse forskere 
seg for studiet av fjernstyrte 
raketter med lang rekkevid
de. De rakettex: aet bp.r !lr tale 

om var ikke annet enn kano- Det var på dette omrade at 
ner uten lØp. Raketten~ ble tyskerne var de ledende, og 
sendt ':.vgårde ved hjelp av på dette felt lå de ved kri
en startladning og slingret sti gens slutt flere år foran sine 
mer og mindre rett avsted konkurrenter som for Øvrig 
mot målet. Det var den ame, alle sammen brukte raketter 
rikanske vitenskapsmann dr. i siste verdenskrig. 
Robert Goddard som var den Russerne var foran de an
fØrste som kunne gi ralro h ... ' dre når det gjaldt å skyte 
Øket fart under flukten. Det masse-sperreild med raketter 
var i 1926 en slik rakett for I mens britene var de fØ'rste 
fØrste g'ang suste gjennom til å bruke raketter i luft
himmelhvelvet og den hadde forsvaret. Japanerne anvend
den respektable fart av ca. te rakettene som artilleri. 
900 km i timen. Den ble dre- (Forts. s. 8). 
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«LEGION MUSSOLINI» 
har 70 000 luedlemmer 

'politiske testamente Og ledes av Duces nevø, grev Vanni Teodo-

Jeg har vært Europas siste håp -
sa Hitler • 

I sitt 
Nedenstående er på grunnlag av Sunday 

E:xpress en ekstrakt av Hitlers siste ord rani, som nylig fikk 5 års fengsel for å ha 
slik han dikterte dem til Martin Rormann taU Egypts parti mot Isra'eI! 

Det siste brev. Det var skrevet av 

Bormann til admiral Dønitz den 29. april 1945, 

dagen før Hitler skjØt seg. Bormann sendte det 

med Hitlers testamente, som oppnevnte Dønitz 

noen dager før sin dØd. Hverken Hitlers 
eller Rormanns lik ble funnet. Enkelte av 
hans ord i dette siste budskap i Sunday 
EiXpress kan kanskje i korthet sammen
fattes slik: Churchill verdsatte ikke min 
sportsånd. Etter Det ']'redje Rikes neder
lag blir bare to stormakter tilbake: USA 
og Sovjet. Geografiens og historiens lover 
vil tvinge dem til en styrkeprØve, vil gjøre 
dem til fiender av Europa. Begge to vil de 
søke tysk støtte, men vi må ikke spille 
«bondens» rolle i deres store, sjakkspill ... 

til Hitlers etter/elger: 
Førerens Hovedkvarter. Kjære storadmiral. Som følge av diVisjone
nes uteblivelse (det Vlr planlagt et motangrep) synes vår situa
sjon håplØs. - Føreren dikterte i natt det vedlagte politiske tes-

I hadde skapt i Hli'opa - en 
tilstand hvis gjennomfØreIse 

f de alltid hadde motsatt seg, 
tamente. Heil Hitler. 

J eg har vært Europas siste 
'håp. Det viste seg ute av 
stand til å omskape seg ved 
hjelp av frivillige forbedrin
ger. Det viste seg uimottage~ 
lig for sjarm og overtalelse. 
For å vinne det måtte jeg 
bruke makt. (Teksten i Sun
day Express: I ha ve been 
Europe's last hope, She pro
ved incapable of refashioning 
herself by means of vol un
tary reform. She showed her
,:.elf ~r:vio~tQcharm a.nd 
persuasion. To take her I had 
to use violence). 

Storbritannia sperret 

Eu ropa veien 
Europa kan bare bygges på 

'et fundament av ruiner. Ikke 
materielle ruiner, men på ru
inene av hevdvundne rettig
heter og økono~ske sam
menslutninger, på'ruinene av 
åndelig usmidighet, sykelige 
fordommer, overlevet ideof
.synkrasi og trangsynthet. 

Europa må bli formet ut 
fra de eksisterende felles in
teresser, uten fØrst og fremst 
å skjele til enkeltpersoner. 
'Napoleon forsto -dette full
stendig. 
Kanskje bedre enn noen an

nen kan jeg tenke meg 
,de lidelser Napoleon gjen
nomgikk, mens han lengtet et
ter fredelige seire, og dog var 
tvunget til å fortsette krigen 
uten opphØr og uten noen ut
sikter til at den skulle stan
se - og mens hans allikevel 
holdt fast ved det evige håp 
om til slutt å kunne oppnå 
fred. 

Deres M. B. 

tes det i denne negative og 

men som j eg hadde gj enn om 
fØrt uten vanskeligheter. 

unaturlige holdning av De Russerne har en elefants 
forente stater som selv er 
under innflytelse og påtryk.k 
av den internasjonale jØde
dom som har florert og ennu 
lenge håper å. fortsette sin 
blomstring som et resultat av 
våre stridigheter. 

(Ordlyden i Sunday Ex-

tålmodighet 
Når det gjelder de jØdebe

fengte demokratier har rus
serne samme tålmodighet 
som en elefant. De visste 
med sikkerhet at de uten å 
gå til krig fØr eller siden -

press: ville være i stand til å un-
F1nally, she is being sup- dertrykke demokratiene, tak

ported in this negative and ket være disses splittelse, den 
unnatural attttude by the .rad av Økonomiske kriser de 
United States, themselves in- ikke synes å komme ut av, og 
spired and urged on by the Marxismens sterke tiltrek
whole forces of internatio- ningskraft, for hvilken de er 
nal Jewry, which has flou- særUg sårbare. (lt'orts. g. ~). 

rished and hopes long to 
continue to flourish as the 
resut of sur dissensions.) 

Hvis vi er forutbestemt til 
å tape denne krig vil vårt ne
derlag bli fullstendig. Våre 
fiender har proklamert sine 
mål på en måte som ikke gir 
oss noen illusjoner om deres 
hensikter. / Jøder, russiske 
bolsjeviker og et kobbel av 
sjakaler som fØlger bjeffen
de i deres spor - om alle vet 
vi at de vil ikke legge vekk 
våpnene, fØr de har Ødelagt 
og likvidert det nasj onalso
sialistiske Tyskland og redu
sert det til en skraphaug. 

Min beslutning om å gjøre 
regnskapet opp med Russ
land ble i virkeligheten gj ort 
så snart j eg var overbevist 
om at Storbritannia hadde 
bestemt seg for å fastholde 
sin stivsinnede holdning. 

Mussolini inspiserer alejegere. 

Fra <,General-Anzeiger» i 
Bonn henter vi fØlgende: 
Utenlandske iakttage,re mel

der om at fascismen er i 
vekst. Offentlighetens inter
esse for familien Mussolini 
har tiltatt sterkt i den siste 
tid. Da Vittorio Mllssolini, Du
ces el ste sØnn ble frifunnet av 
en militærrett i F10renz for 
anklagen om faneflukt og fikk 
tilbake sin rang som kaptein 
i reserven i det italienske fly
våpen, ble l1.an mottatt med 
bifall av noen hundre urokke
lige fascister da han forlot 
rettslokalet. Vittorio Mussoli
ni undro seg imidlertid disse 

demonstrasj oner og vendte 
tilbake til Brazil i fly. Han 
har ledet en tekstilfabrikk 
der i noen år nå. Benito Mus
solinis siste hvilested, familie
graven på San Cassiano-kir
kegården, hvor han ble grav
lagt i 1957, blir i den siste tid 
stadig smykket med blomster 
av ukjente. 

50 000 medlemmer skal «Le
gion Mussolini» ha. Dens fØ
rer er Duces nevØ grev Vanni 
Teodorani. Organisasj onen, 
som skal ha medlemmer i alle 
større steder i Italia, er under 
observaSjon av det pOlitiske 
ponti, men er ennå ikke blitt 

___________ --:- forbudt. Lederen ble for noen 
uker siden dØmt til seks års 
fengsel (!) for å ha offent
liggj ort noen artikler i sin 
ukeavis «Asso di Bastont», 
som «hadde vakt offentlig 
forargelse i politisk forstand» 

Filmprodusenten Dino de 
Laurentius vil utnytte de nå
væl"ende nasjonale konjunk
turer i Italia og dreier to fil
mer med titlene «Il Duce» og 
«Selle 27».' Den fØrste film 
skal skildre Benito Mussolinis 
liv og den andre grev Gianos, 
der som svigersØnn av Duce 
og Italias utenriksminister 
lenge bestemte italiensk poli
tikk og som kort fØr krigens 
slutt ble skutt som «defaitist 
og forræder». 

* 
«Euroform» har hatt et in

tervju med den ovennevnte 
grev Teodorani. Hans kontor 

I 
befinner seg i Via Marche, et 
velansett kvartal i Rom. In
tervjueren forteller: 

Sekretæren melder meg, og 
greven mottar meg smilende 
og trykker min hånd. Rom
met er fylt av fascistiske fa
ner, emblemer og bilder og 
byster av Mussolini. Under en 
dØdsmaske av Mussolini hang I et krusifiks. 

I (Forts ,. 7). 

Siden sommeren 1940 har 
jeg gjennomgått de samme 
lidelser og alltid har det vært 
Storbritannia som har iiper
ret Europa veien mot lykke 
'og velstand. Men nu er impe
riet gammelt og svekket, om
enn ikke mindre listig og 
,ondt (enn føm,. Endelig støt-

Churchill var helt ute av 
stand til a verdsette den 
sportsånd, j eg hadde vist ved 
å avstå fra å skape et uhel
bredelig skisma mellom bri
tene og oss. Vi unnlot jo fak
tisk å utslette dem ved Dun
kerque. Vi burde ha kunnet 
gjort det innlysende for dem, 
at de ville oppnå uvurderlige 
fordeler ved å anerkjenne det 
cverherredØmme Tyskland Hitler og v. Rundsteat I FOLK OG LAND 5 

I> 
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Nor o eo Ok: r iO - Hitlers ··.siste 
~ 'L 

fø ri no ss P ø rs må let 
l en ånd av uforsonlig rea- Jeg kan ikke understreke

Men russerne visste også, !isme på begge sider kunne vi sterkt nok at tyskerne for en
at situasjonen vil" en helt an· ha skapt---,- en situasjon,hvor hver pris inå unngå rollen 
nen for Det Tredje Rikes ved- en holdbar entente ville ha som «bonde» for den ene el-

(Forts. fra s. 2). Men avtalens § 7 viser at kommende. De visste at vi på vært mUlig ....:..- ved nØyaktig å ler den annen part i det sto-
begge parter», og «innstiller det var for Nord-Norge at nærsagt ethvert område - o~ definere de innflytelsessfærer re sjaKkspill. 
overalt de krigførende st.a- ikke de «samlede overga seg:. i større utstrekning i fred som partene skulle ha. Ved Det er på dette punkt van
ters krtgsoperasjoner.» En stØrre del av 6te divisjon enn i krige - vil overgå dem. strengt å begrense vårt sam- skelig å si hva der fra et ide-

«Krigsoperasjoner» - ut- dannet grensevakt mot Sov- Forklaringen på den tålmo· arbeid til det Økonomiske ge- ologisk synspunkt vil være 
talte opponent Helliksen er jet. dighet russerne viser, må sø- bet og på en sl~kmåte at beg- det værste for oss, den jØde
identisk med krigsdeltakeIse, Avtalens § 8 nevner da og_ kes i deres' filosofi, som tilla- ge parter ville hatt fordel av befengte amerikanisme eller 
som er betihgelsen for å dØm- så at norsk overkommando ter dem å unngå å utsetteseg dette...:... kunne vi hatt en en- bolsjevismen. Det er mulig at 
me for landssvik etter § 86, plikter å gjennomføre norsk~ for noen risiko - og i stJdet tente, som ville bUtt holdt un- russerne, under inntrykk av 
slik den dengang lØd, nemlig tySk samarbeid for «å beskyt- vente - ett år, en menn.eske- der et stadig oppsyn - med begivenhetenes press vil be
at paragrafen bare kan aD- te Norge». Avtalen innledes- alder, om nØdvedig ett år- falkeblikk og med fingeren på fri seg fullstendig for dert jø-
vendes «under en krig hvor med Forsvarssjef Ruges te- hundre -'-: inntil ti~en er mo- avtre~eren. . diske marxisme - kun fot å 
Norge tieltar eller med så- legram av, 8. juni 1940: cKon- den for [Jennomførmg av de- gjenopplive pan-slavismen i 
dan krig for øye ... » gen og Regjeringen har be- res planer. ~d betyr intet for «Nu blir det Amerika mot dens villeste og voldsomste 

Doktoranden bruker der- falt meg å innstille fiendtlig- cl~m. Man{lsmen har. ganske form. For amerikanerne gjel-
imot uttrykket «krigstil- hetene), som professor Fre- VJsst lovet dem paradlset på Russland». Begge vil søke der at hvis det iltke hurtig 
stand», hvilket er et vakere de Castberg i sin Folkerettjurden ..;:.. menhverl\:en i dag støtte hos TysklaRd lykkes dem å befri seg fra 
og engere begrep enn krigs- nevner som krigsopphø,rs- ~Iler i morgen, :rørst en g.ang New York-jØdenes åk, (som 
deltakelse. Man skjønner at grunn. 1 statsrådsprotokollell l en. fjern og UVISS framtlO. .. Etter Det tredje rikes ne- har den samme in.telligens 
det er en himmelvid forskjell for 7. juni 1940 heter det TIl tro~s. ft:l. denne tålmo- aerlag -:- og mens man ven- som en ape som sager av den 
enten våpenstillstandsavta- edet er håplØst for Norge å difjhct som c selve kje':'tl '1. • terpå at de asiatiske, afri- gren den selv sitter på (1 Sun
len av 10. juni 1940 skal for- fortsette krigen.» Statsmini- deres styrk.~, knnne russprnp kanske og kanskje sydame ri- day Express: which has the 
tolkes lokalt som HØyesterett ster Niygaardsvold meddelte ikke pu;:zivt se p:\ at stl)r Jri, rikanske nasjoner skal reise same intellilgence as a mon
gjorde det, eller begrenses da ogSå i sin kringkastings- tannia ble t' mtetgjort. H\'is seg, vil det bare være to stor- key that saws through the 
slik som doktoranden gjøt tale den 25. juni 1940 fra det skjedde ville de med USA makter i verden, som er i branch on which it is per
det til å omfatte bare land- London at krigen var slutt og ug Japan til :l ~7eie opa h,·~r- stan~ til å,måle seg med hver- ching) - da vil det ik~e vare 
stridskreftene. Avtalen selv Norge beseiret. andre -. finn€' seg ansi';.,' :il andre -'De forente stater og lenge, fØr de går under, ennu 
gir ikke holdepunkter for no- .. ,--~'-~ ['mjk~ mf d 0<;1'\, og alene, Og Sovjet-Ru~sland.Både histo: innen de har nådd modenhets 
en beg' rensning, men sålenge Den norske militærattasj e i det viPe uten lJ' ,;nste tV'.l ' .. ~ ~ y alder.' . 

st kh 1 kre It· . riens og geografiens lover vil 
lIR's tolking eksisterer _ går, oc oms . v u Imo juli at vårt lJu:::r.le mellom'.r::;r",n- Den kJ·ennsgJ·erning at de 

1940 t· d ' 1p tvinge disse. to makter til en 
det vel ikke uten videre an å' a en norS1\.e regjering 'tle VJ~J~ bH Il t..ulert til vår rGI'- . forener besittelsen av så. . L d b f t .~ styrkeprØve, . enten militært 
oppheve u.t"""esterett..c:;dom- l on on an e al e de inter- de. enorm materiell makt med så 

"~J nert k t . S i eller på ~e Øko:p.omiske og men i Five-saken, slik som e nors e ropper Iver - enorm mangel på intelligens 
o d' t' 'lbak t'l . . , ideologiske felter. 

doktoranden gjør det. ge a ven e l :e l Norge. OrdRing tenkelig med-fremkaller bilIedet av et 
. Imidlertid l!r denne dom Ruge sørget for at alle yrkes- Disse' samme'lover gjør det, ,barn som er blitt angrepet,av 
blitt gjenstand for sterk kri- militære offiserer avga æres- Russlanci uunngåelig, at begge makter Elefantiasis. Man kari godt 
tikk, som jo helst bØr krones ord om ikkellåIloen måte å l et helt år klynget jeg meg vil bU fiender av E':!ropa. Og spØrre om dette ikke ~r' et 
med 'Em aksjon i 'rettslige for- kjempe ',motTYSklana •. :/3lik fil hA.pef6m; at Det tredje rl~ det er 'like sikkert at begge vil e~~,mp'el på en· padqeh~t~-si: 
mer (som i Hetlesaken) ved doktoranden har notert det- ke og Stalins Russland kun- sØke støtte hos den .enestervmS8810n;. som, ·er. forutbe-

te på Sl 'de 434 note 21 Alts' 8. '. overlevende store nasJ'on l· Eu- temt t'l "f . . at man gjenopptar til forny- ,. '" ne opprette en entente, der i," '.' .' _ ",;" S. l a orsvlll.n~ llk~ hur-
et prøvelse en av de avsagte ikke bare for yrkesmillitære det minste ,ville være ærlig Oil ropa, hoS det tyske folk. tlg som den er oppstått, ... 

i Nord-Norge" eller bare for ~ clommer. Og det kommer nok. oppriktig; om ikKe uf,orbehol-landstridskreftene. '.' . 
Det synes selvsagt at alle go- dent vennskapelig.J~g f<>re- FORBUNDETS LANDSLED' ERMØTE 1959 dekr~fter er interessert i Avtalen av 10. juni 1940 .,. stillet meg at realisten Sta- '. .. , " , ." '.' 
delte, men HØyestertts kjæ- en avtale mellom Norge og in etter 15 år ved makten vii- er f;orel®ig fastsatt til 15. august 
remålsutvalg slipper nØdig Tyskland, ikke, mellom de be- le.ha frigjort seg fra den tå- med forbehold om mulig farand
noen til, akkurat som "i så fullmektigede, som har. un- kede marxistiske ideologi,og ring. MØ.tet vil ar.Jtagelig bli holdt 
det i justismordet Hetlesaken, dertegnet den, eksempelvis at han beholdt den som en i Osloolg det vil være adgang for 
hvor saken 3 ganger ble nek- Roscher Nielsen. De på ·vegne gift utelukkende til utvortes alle som' har betalt medlems

I tet 'gjenopptagelse av HR's av Norge og, Tyskland ager- bruk. Den brutale måte, hvor- kmitingetl:t for 1959. ' 

,n.u 
l fOk.8Utll>ez ........... 

kjæremålsutvalg, fØr dom- ende myndigheter var de to på han hugget hodet av' den 
men ble opphevet. overkommandoer. Har virke- jØdiSke intelligens som hadde 

Den begrensning doktoran- lig daværen,d.e oberst!. R. N. ydet ham så store tjenester 
den anfører har, vært gjort ment sin innskrenkende tol- under arbeidet med å utslet" 

De som: ikke har b.etalt kontingent jor 1959 bes gjøre dette snarest. 
N~rm.«;lre kunngjøring her i bladet 1. august. 

fru hold som ikke hØrer til king og trodd at han kunne te det Zaristiske Russland - 5 o d J 
'f . a go t såm ny øtul-ovn NS; Grunnen er Høyesteretts å den med som en kon- bestyrket meg i denne tro. 

for 60 qnt ved, rimelig tilsalg!;;. Ek&iPed,isjiOnen anviser. lokale begrensning som han traktsbetingelse -:- så fortje- Jeg antok at han ikke ville gi 
forstår er uriktig. Derfor vil' ner han sterk kritikk for å de samme jØdiSke intellektu
han finne en annen begrens- ha forsømt sin plikt til å få elle en sjanse til å omstyrte 
ning. Begge innskrenkninger en slik innsnevrende forstå- det totalitære imperium han ·05,1«;, Stigf;!'abrikk Ann e I ise P ar o W 
rammes imidlertid av avtalen else inh i avtalen. hadde 'skapt, det Stalinistiske .'l'ANNINNSETNlNG .. 
selv, som i § 1bru.ker uttryk- Avtalen Som sådan er detl imperium,. som i alt vesentlig. 
ket i norsk tekst: «de norske som gjelder, ikke de forut-' er den åndelige arvtager til 
stridskrefter nedlegger våp- setninger og meninger som Peter den stores bnperium. 
nene.» 'kk h l e ar funnet uttrykk i av- "",~~"".A",~ 

l den avgjØrende tyske talen. . ' .. ~-

Med.~ hensyn.-t~diviSjon 
som nevnes i avtalens inn
ledning ,- følger den av ar-

tekst heter det: «die gesfUll
ten, norwegischenStreitkriif
te», hvilket betyr q.samtlige 
norske stqdskrefter» ets., 
ifØlge autorisert transhJ,tØr- tikkeI 35 som sier: «De kon
oversettelse. Høyesterett fikk. tralierende parter skal ta 
seg imidlertid forelagt en ik- hensyn til de militære æres
ke underskrevet privat over- regler». Derfor kom en inn
settel~e, hvo~ gesamte over_ll~d~~de. bemerkning om 6. 
settes til «samlede»', som så dIVISJon mn. 
igjen HR ved en innskrenk- Og 6. divisjon faller sam
ende tolking oppfatter som men med stridskreftene , 
df> i Nord-Norge samlede o. Nord-Norge, som varde ene
s. v. ste som ikke «overga seg». Og 

6 27. juni 1959 

de eneste som ikke «nedleg
ger Våpnene». Så avtalen om 
disse beføyelser gjaldt ikke 
6. divisjon. 

Helliksen siterte fra Opp
enheims berømte «Internati
onal Law»' London 1944), s. 
454 om overtredelse aven 
slik avtale - at hvis det 
Skjer etter regjeringen ordre 
er det et internasjonalt retts
brudd, og skjer det uten re
gj eringens ordre er det krigs
forbrytelse. 

A. L. 

lnneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Oslo 
'Tlf; 68 8817, ~ris 870779 

Skyvestiger oljet ml cadi
merte .~8Slag. Takst!"' .. "" av 
jern, malertrapper og heisba
re loftStrapper. 

Dyktig hushjelp 
SØker; for tiltredelse nå eller sene
r.e. Enslig ektepar. Moderne villa 
v,ed Kragerø. Gode betingelser. 

Henvendelse: 
Fru ing. Mylius KragerØ. 

A verter l Folk og Land! 

.Trondheim 

Gisle Johnsonsgt. 5 - V.Lade
moen kirke - Voldsminde 

TANNLEGE' MAAMOEN 
Hans1leensgt. 2 

Tele!. 44 43 33 

Tannlege 
MARTINKJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

Etterlysning 
58-mann Arthur Sundby 
meldt falt 15. januar 1945. 
Vet noen noe om ham? S/var 
til Ragnar Sundby, Vonn
sund. 
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Båk kulissen~e:',Ll~gion -Eisenhowe~ -'S~ovjet 
(FortA. trø ". 1). overraskelsen? Weiss hadde 

Moskvaområdet og de hadde offentliggj qrt for all verden Mussolini Da franskmennene denne dag 
Men idag er det ikke den rette skrur på sine radioappara:ter, hØ- begynt på en lang og sikker sin forutsigelse i 1945 om at 

tid for slik spØk. Idag dreier det rer de minisferpresident Albert (,Forts. fra s. 5). marsj mot nederlaget. Då innen syv år ville de tyske vi-

(Forts. fra s. 4). 

seg om hViorvidt Frankrike skal Sarraut. Han taler med flam- Vi satt rett overfor hveran- Sorge ble arrestert, skrøt han tenskapsmenn i Russland ha 
ta imot der FUhrers fredstilbud mende setninger mo~ den tyske dre, og på mitt spØrsmål av at han hadde endret hl, laget b,omben, og hans forut
fcr 25 år eller ikke. President ak13jon. Han forsøker å rive fol- svarte greven omtrent fØlg;- storiens gang, og det hadde sigeise var blitt tilbØrlig no-
-Lebrun kommer, og de ventende ke,t med seg. «Et slikt skritt», 1'0- ende: han rett i. tert av vår nasjons voktere i 
herrer slukker sine sigaretter, per han ut, «kan Tyskland bare Jeg fikk fem års fengsel for Dwight Eisenhower kan og- Wlashington. Imens valgte vi 
for en rØker ikke i et minisller- våge å ta fordi det vet at Frank- å ha offentliggjort artikler til så skryte av at han har end- flittig som president Dwight 
møte. De tar plass slik det er rike er uenig og revet istykker gunst for Egypt og til ugunst ret historiens gang ved å UD.- Eisenhower, som med sine 
foreskrevet: midt på det lange av politiske kamper. Men Frank- for Israel. Dertil kommer yt- dertegne denne ordre i 1945, _ egne små hender hadde skapt 
bOl.d, sitter presidenten, til høyre rike har alltid visst å bli enig terigere otte måneder for en og ved å sende tyske viten-' truslen om et atomvepnet 
for ham rådets visepresident, så når det gjelder en ytre fiende. annen presse forgåelse. skapsmenri til Russland ved Sovjetsamveide. 
fir~ansmiru~teren, til venstre for Jeg erklærer herved hØytidelig: Den av meg ledede Legion et pennestrØk endret hanDa de russiske sputniker sve
ham justisministeren, seglbeva- Frankrike vil ikke forhandle med Mussolini er organisert selv Russland fra å være en feu- vet gjennom skyene og kunn
reren (Garde des Sceaux). uten- Tyskland så lenge Strassbourg på de minste steder og teller dal middelalderstat til enmo- gjorde for all verden at Sov
riksminiSiter FIandin gir et bilde ligger irillen rekkevidde av de nå rundt regnet 70000 mann. derne teknisk makt. Det er jetsamvelideu nå ledet i vi
av situasjonen: Rhinland er be- tyske kanoner!» Om forbud mot Legionen har ingen grunn til å tro at han tehskap, smilte Weiss da i 
satt og han er blitt er.ig med Dermed har den franske mi- det hittil ikke vært tale. visste hva han gjorde. Ordren selvrettferdighet? Nei, han 
engelskmennene om at det strak, ru3terpresident låst seg fast for Mitt ukeblad «Asso di Bas- var skrevet aven annen og skrev og arbeidet flittig, 
ska~ holdes et møte i Paris a,v de hele verden, og det gjorde han toni» utkommer ikke mere, anbragt, foran ham til under-I fre,mdeles oppslukt av d, en 
maikter scm har undertegnet Lo- med full hensikt. Frankrike skuI- men månedsbladet «Rivista tegneise. Var den skrevet av utakknemlige jobb å minne 
carnopakten. Dette er jo noe, le ikke mere kunne gå tilbake. Romana» kommer som fØr. hans spesialrådgiver i politi- det amerikanske aldri- - aldri 
men det er ikke nok. I disse fel- Det skulle marsjere inn i denne Den tunesiske president er ske spørsmål, Kaptein Edward landet om at livet ikke er noen 
lesmØter har herr Mar..del til nu krig. Det skUJlle kaste Tyskland innstillet mot de italienske Warburg fra firmaet Kuhn, Walt Disney-tegning, og at 
ikke grepet ordet. Han holder seg til jorden. fascister, mens statspresident Loeb Co., det samme som fi- busernenner ikke alltid er la-
stadig tilbake, han venter på sin Ministerpresidenten har talt Nasser er vår venn. nansierte den russiske revo- get av papp. 
time, som nå endelig er ~O!l11ffiet fra' sin bolig og herrene fra Hvis Berlin tilfaller russer- lusjon i 1917? Eller var den' Og vår president Dwight 
for Clemenceaus elev. Han >Sier kringkastingen har fjernet seg ne, er Europa fortapt. skrevet av Sovjetforsvareren Eisenhower erklærte skynd
skjærende: «Det dreier seg om å igjen med sine apparater. Nå For å mø'te utviklingen i det James Paul Warburg, av sam- somt at Sovjets oppdragel
få vite kla.rt og tydelig ron vi Slkal kommer det siste og avgjørende svarte Afrika måtte tyskere me familie, som var europ~isk sessystem ,måtte være vårt 
besvare slaget med et motslag skritt - Albert Sarraut venter i og italienere ha bosatt seg sjef for Office of War Infor- eget overlegent siden en 
eller om vi skal innskrenke oss sin bolig Avenue Victor-HuglO 15 der. Da de ble drevet bort ble mation ? hadde vært istand til å skape 
til juridiske irillVendinger. Det på generaJstahssjef Gamelin for utdrivelsen av hvite overho- I hele etterkrigsverdenen slike vitenskapelige vidu::.~de-
er de spørsmål jeg gjerne vil ha å hØre dennes militære forslag. det innledet. var det bare en eneste mann re! Derfor måtte vi 1::>ruke 

Vi har et godt samarbeiq som kunne se hva som hadde mange millioner dollars svar på!» Han aner ikke hva det skal åpen

Mandels ord har utløst liden - bares i det nattlige møte med 
skaPene. Albert - Sarraut. mini- denne me-rkve:rdige mann. 

med Sir Osvald Mosley, hvis hendt, og det var F. C. F. straks på veldige nye skole
tidsskrift «Action» De finner Weiss. Han fortalte oss hva bygninger, og gi tusenvis av 
på bordet i mottagelsesværel- som hadde funnet sted og sa stipendier til -studenter som 
set. Fascisme betyr rettferd at i fremtiden måtte vi reg- fortjente det, fortrinsvis fra 
og fred - også på det inter- ne, ikke med Japan, Tyskland de «undertrykte» minoritets
nasjonale område. Fascismen eller Italia, men men Russ- grupper, for visste ikke alle 
er menneskehetens håp. Den land og Russland alene, fordi at jøder og negre alltid ble 
er ikke avhengig av gamle Russlana nå ville bli utstyrt glimrende Vitenskapsmenn 
symbOler, .så forsåvidt er fas- med alle de fryktelige våpen hvis de hvite folk bare ville 
cismen en evig bevegelse. som disse tyske vitenskaps- behandle dem med fri utdan

sterpresidenten, Paul Flandin, (Nes.te gang: Besatt av makt-
utenriksministeren, Paul Bon- lyst). 
cour, mannen fra Genf. allesam- -------------

. men:,. -. er1tlærer-l1eftig- , ,at ---mtin
landsbesettelsen er en krigersk 
handling som må besvares på 
samme måte. Den franske re
gjering vil foreslå Locarnopall:
tens stater å gå frem mot Tysk
land med våpenmakt, og Frank
rike gjør allerede det første skritt 
til det. Ministerrådet beslutter: 
Ma.ginotlinjen skal .straks beset
tes, de afrikanske tropper syd
fra skal straks settes i marsj mot 
østgrensen, .grensetroppene skal 
straks tilbakekalle alle permisjo
ner og holdes i alarmberedskap. 

Men dette er fremdeles ikke 
nok for herr Mandel. «På en 
handling som RhinIandsbesettel

: sen kan Frankrike bare svare 
med mobilisering», sier han 

.. skarpt. 
«Ministerrådet har praktisk 

talt vedtatt en delmobiliserinp 
svarer, general Maurin. 

Ved ordet «mobilisering» mis
ter herrene nesten pusten
«mobilisering» - det er det sam

-rne som krig! 

«Delmobilisering er fø~te Iskritt 
til full: mobilisering, mine her
rer», sier Alb=rt Sarraut ener
gisk. Han er bestemt på å drive 
saken frem. Han vil ha krig. Og 
han er ik!æ alene om det,: også 
Mandel vil ha. krigen, også Paul 
Boncour, alle fiender av et sterkt 
Tyskland vil ha den. Ministrene 

Krigens ; Historie 
(Forf/l. /Tø •• 1). 

fessorer og studenter rundt 
om i verden, og at mange 
studenter vil skrive oppgave 
over Quisling både i jus, so
siologi og politikk. Han er 
meget aktuell idag, fordi han 
forutså og forutsa det som vi 
nå ser hender. Tenk om Nor
ge, England og Amerika had
de hØrt på ham. De behøvde 
da ikke å ha så store bekym
ringer i dag.» 

Det tar litt tid å behandle 
dette vitenskapelige stoff, 
men som vi fØr har skrevet, 
så skal vi komme nærmere 
tibake til professor Unstads 
artikkel i et senere nummer. 

«Folk og Land» 

sør~Tyrol: Vi Ønsker ingen menns geni kunne utpønske. neIse? Det er ikke hensikten 
tyskere på denne side av Al- Weiss' advarsel har anta- med denne -artikkel å notere 
pene, ellers vil de snart være gelig ikke gått helt Upåaktet at lederne av ne sorte revolu
i Mailand og Venedig. Sydty- for det ble plutselig et opp- sjoner i Afrika er blitt utdan
rolerne er dessuten ingen vir- styr for å få fatt på resten net ved engelske og ameri
kelige tyskere, ellers ville av de tyske vitenskapsmenn kanske universiteter på vår 
Hitler aldri ha gitt avkall på som ikke hadde stått på Ei.: bekostning, eller at jødiske 
dem. sen,howers liste, eller som vitenskapsmenn bare er 10-

Med hensyn til min feng- hadde hatt hell med seg i å jale mot en eneste ting, Is
selsstraff så venter jeg på et unngå vårt Co.unter-Intelli- rael, sli,k som Felix Frankur-
amnesti. gence Corps, og forsinket be- ter erklærte i en tale som har 

* gynte vi et eget rakettpro- vakt liten oppmerksomhet. 
Ellers kan det ha sin inter- gram under ledelse av et du- Hvor går så veien videre? 

esse å gjengi fra den spanske sin tyske vitenskapsmenn el- Fur tretten år siden forutså 
aftenavis «El Alcazar» at det ler noe slikt. Weiss korrekt den nå-væren
i Madrid på Benito Mussolinis Tidlig i 1950-årene ble et de Situasjon med et Sovjet-
14. dØdsdag fant sted en min- selvtilfreds USA plutselig samvelde vepnet med atom
nemesse i Basilikaen i Mad- elektrifisert ved nyheten o.m Våpen. Eller mere nøy
rid. I messen delto.k bl. a. deri a~ Russland hadde latt en aktig, hvor kan veien gå vi
tidligere spanske utenriksmi- atombombe eksplOdere! En dere når vår statssjef er den 
nister og Francos svoger Ser- vannstoffbombe ville snart herre som bevepnet våre fi
rano Suner og Mussolinis bel- være ferdig. Men hvorfor ender? 

, frier Otto Skorzeny. Ved av

Hjelpeorganisasjonen Takk for bladet! . Det er slutningen av messen spilte 
ofte mykje interessant. Men orglet f~isthymnen «La 
eg likar ikkje at bladet tek Giovinezza».. (Hjelpeerganisasjonen fo-r 

for krigsskadede 

so hardt fatt på kommunis~ «El Alcazar» bragte i dennl1 frontkjempere). 
men. Det der må vera dei anledning en lederartikkel om 
«gode» nordmenns sak. Me aen tidligere italienske stats- Vi ber deg være IDe. oss i hjel-
hev våre ting å strida for, sj ef og pekte på hans y tel
«Forbundet» millom anna. ser ved å gjøre rGalia sundt 

pen for våre krigsinvalider. 

Send ditt bidrag, stort eller 
Me hev fullt nok med det. igjen etter den fØrste ver-

J. H. denskrig. lite, til: 

som ennu ikke vil den, de vil e.g- -------------- Postboks 1407 TIl, Oslo 
så slutte seg til når han, Albert SAm alle andre aVI'ser denilig viktig·for oss at bladpen- Po"tgirok tiD 18070 
Sarrau.t, har fått sakene slik i-, U gene betales straks ved forfall. on -, 
gang at det ikke går an å stoppe I må vi se å få inn bladpengene Og derfor er det også slik en stor I Benytt poe;Ciroinnbetalings
lenger. Og da vil også ,herr Le- forskuddsvis. Som våre lesere vet hjelp om noen synes a.visen er kort, det er enkl8st 0& billigst. 
brun underskrive dekretet som er vi ikke særlig beslått med pen- verdt noen kroner mere enn blad-I 

"erklærer krig! ger og derfor er det så overor-l pengene. --LØ-RD--A-G~-2-7-. -JUNI---1-95-9-----FO-'LK--QG--LAND--, ---7 
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«Huset uten vinduer» 7l~~J.:m';;9" ~ : ~. -~-==- - ~ 
(Thm. fru 4). . ~enhower' M bok ,Korstog "J -fl.!{ ~ twø:! ~ t::1f:t: :. T ~7: 

USA. anvendte rakettpnn- l Europa: «HvlS det var lyk- - - -
sippet i en lang rekke våpen. kedes tyskerne å fullkom- DET DAGBLADET __ gelse i motstandsbevegelsen, 

Dagbladets utrettelige Bonn-· klarte han ikke å bli god dan
korrespondent har oppdaget ske» fØr fredsutbruddet, og så 
en ny «nazistisk» sammen- fikk han en bot på 1,0.000 kr. 
svergeise, som består i at tid- Det var i harme over dette at 

bl. a. i bazooka, enkeltmanns- mengjøre disse nye vwpen 6 
våpenet mot panservogner. måneder tidligere, er det 

Det tyske forskningssent- sannsynlig at vår invasjon i 
rum Peenemiinde ble alle- Europa ville støtt på uhyre 
rede 1939 røpet til engelsk- vanskeligheter, ja multgens 
menne aven skuffet tysk vi- blitt umuliggjort.» 

Tilslutt en liten spionhisto
rie: 

Under arbeidet' i 30-årene 
med rakettene dukket der i 
Tyskland opp en baltisk ra
kett-ekspert som fikk anset
telse sammen med de tyske 
forskere. Der oppstod uenig
het mellom ham og tyskerne 
om lØsningen av visse tekni
ske spØrsmål slik at arbeidet 
ble sinket i 2 år. 

han nå femten år etterpå 
tendte på. Her i Norge er som 
bekjent de som «kjØrte for 
tyskern.e» både på den ene og 
annen måte, så «gode nord
menn» som noen, men så er 
det da også medlemmer a v 
lauget opp i de aller høyeste 
sir_kler. Det er jo nærmest 
blitt et kjennetegn på «gode 
nordmenn» å ha bistått tys
kerne med å lage flyplasser, 
og det var ikke bare Dagbla
det som tjente penger på «fi
enden». 

CASTRO ENNU EN GANG 

Den avdankede sersjant og 
kubanske diktator Batista var 
visselig ikke så mye å rope 
hurra for. Han var vel ikke 

Våpenleveranse - som imid
lertid falt i gale hender. På. 
den annen side var han na
turligvis det rene lammet mot 
den nye blodhund Fidel Cas
tro, kommunismens veibere
der i Latin-Amerika. Imidler
tid har også denne blodige 
herre sine tilhengere rundt 
omkring, selv utenfor Soyjet 
og Frihetens redaksjon. I den 
kanadiske hovedstad er d~t 

således, ifØlge bladet «Nord
westen» stiftet en «Fidel-Cas
tro-klubb», som stadig får 
flere medlemmer og som for
herliger denne kubanske «na
sjonalhelt». Masseeksekusjo
nene til denne kubanske slak
ter og profeSjonelle revolu
sjonsmann (kjent fra opprØr 
i Columbia og Mexiko blant 
annet) har vakt stor begeist
ring blant stedets halvrØde 
Dagbladdemokra ter. 

tenskapsmann hvis navn er 
ukjent. Han sendte et brev 
til den britiske marineatta
che i Oslo og fortalte alt han 
hadde hørt om Hitlers hem
melige våpen. Innholdet var 
så fantastisk at britene had
de vanskelig for å tro at opp
lysningene var sanne. Men 
de satte ihvertfall igang 
med å utforske saken vide
re og gjennom flyvere, spio
ner og forrædere fikk de et
terhvert så mange sikre 
opplysninger at de natten 17. 
-18. august 1943 satte igang 
et storangrep på Peenemiin
de. Der deltok 600 firemotors 
bombefly som kastet 2000 
spreng- og brannbomber. -
De tyske tap var 735 dØde, 
mens halvparten av labora
toriene ble ødelagt. - Dette 

Så kom 1945. Sovjet over
tok endel av laboratoriene og 
sendte sin ekspert, en gene
ral, for å se på sakene. Man 
kan lett tenke seg tyskernes 
forbauselse da det viste seg 
at generalen ikke var noen 
annen enn den baltiske ra
kett-ekspert som meget for
nøyet fortalte at han - i 
god tid før krigen - var 
sendt til Tyskland for å sa
botere tyskernes arbeide med 
de hemmelige våpen. Og det~ 
te var også lykkedes. Tysker
ne var blitt forsinket 2 år, 
og dette avgjorde krigen. 

ligere BAl-folk har begått den 
uhyrlige forbrytelse å benytte 
seg av de demokratiske rettig
heter å gå åpent inn for sitt 
livssyn. De skal, [følge bladet 
ha organisert omkring 100 
lokalgrupper over hele Vest
Tyskland og ha fått med seg 
70000 unge gutter og piker. 
Så nå står neppe verden til 
neste påske! Bladet unnlater 
å fortelle oss hvorfor ung
dommen i Tyskland, som alle 
andre steder, ikke uten videre 
sluker all den råtne krigspro
pagandaen, men gjør seg opp 
sin egen mening i strid med 
den autoriserte hØydemokra
tiske. Til gjengjeld er organet 
dypt bekymret over slike ten
denser hos ungdommen i Sve
rige, i Tyskland, i England, ja 
til og med her i gamle Norge, 
hvor en skulle ha. forsverget 
at alt var så smukt ensrettet 
og uniformert og dagbladsk 
Iilemokratisk. 

stort annet enn en ameri- MODERNE 

sinket naturligvis de tyske 
vitenskapsmenn i deres ar
beide, men de bygget opp la
boratorier på andre steder 
og forsØkte å ta igj en det 
tidstap de hadde lidt ved det 
britiske bombetokt mot Pee-

Ulrich Detlev Rose's bok 

ILDSFARLIG 

kansk sprellemann, og det var 
vel også i den egenskap at re
gjeringen Gerhardsen betenk
te ham med en aldri så liten 

'VV\JV\I\.,"""~""'''''' 

«LANDSSFIKE;R)} gang. Angriperen har hele 

inneholder flere artikler a v 
nemlinde. an1erikr.,nske autoriteter SOll1 

Mens vi snakker om Dag_himmelrummet å tumle seg 
bladet, så la oss ta med en be7 i. Han Jmn fly hvor han vil, 
retning bladet bringer fra også retirere. Forsvaret sitter 
KØbenl1avn om «landssviker i en sementblokk. som er 
svidde av 6000 mål lyng og forbundet med sine radarØY
park». Det viser seg at nevnte ner med 200 km. telefo~tra~ 
«landssviker» var en mann og 58800 rØr og kan na un
som «kjØrte for tyskerne på gripe.ren hvorsomhelst. 
flyplassen i Harup under ok- <,HJernen» kontrollerer dag
kupasjonen». Trass i store an-llig de. 30000 fly som flyr over 
strengeIser og samtidig delta- Amenka. Ikke et eneste ett 

Det var særlig V.l og V.2 de bl. a. nevner at raketten Ni
studerte. - V,l ble skutt ut 
mot England i juni 1944 og 
granaten ble styrt aven pro
pell i spissen., V.2 var mere 
fullkommen med bedre st y-
reanor.dninger. Der ble dog 
ogSå arbeidet med andre ty
per idet de allierte ved kri-, 
gens slu~t fikk fatt i 77 for
skje1li:ge rakett-typer, like
som de fant utkastene til 61 

kan unngå å bli observert! 

ke som Norge nu får er en 
styrbar atomrakett mot luft
mål. Den er 7 m. lang, har 
rakettmotor, styringsmeka
nisme og en svær sprenglad
ning. Dens hastighet er stør-
re enn lydens. 

"'V"\I'''VV\"'''VVV\N'VVVV''\'."",, Og prinsippet for et eventu-

Meget interessant er ka- hvor de står nå den største 
pitlet om «Huset uten vin- ildvirkning. (,Hjernen» er alt-
duer» : så ikke kommandoplassen for 

Ved Colorado Springs, et enkelt batteri, men kom-

elt luftslag er å møte angri
perens atomraketter med 
atomraRetter. -

Vest-Amerika, står der et fir- mandoplassen for det hele Vår tids uhyggelige våpen 
andre. k t t h b t bl' k har helt forandret den mili-V.2 var den mest fullkom- an e us, en e 'ong . Ol{ , land med alle dets kyster og 
ne rakett og sin tids frykte-
ligste Våpen idet den hadde 
en anslagskraft på 192 mil-
lioner kilogrammeter. Dette 

uten vinduer. Inne i huset grenser. 
ser man <,den mekaniske I dette hus uten villduer 
bjerne som leder fremtidens sitter besetningen ved de 
luftSlag». «Hjernen» er et innviklede elektroniske appa-

tære tenkning fra siste ver
denskrig. Der vil fortsatt bli 
brigader, marsj kolonner, 
skytterlinj~r, men alt bare 
fordi en rakett ikke kan ta, fUllstendig elektronisk sy- rater og kan på skjermen 

er det samme som at 50 hur- stem til koordinering og ild- hvert sekund fØlge alt som besette eller forsvare noe ter-
tigtogslokomotiver il 100 tonn ledelse av et stort antall Ni- foregår i luftrommet. Radar- reng. Hertil kreves det men
klasker sammen med en fart ke~batterier og liknende el-j følere er skutt frem helt opp nesker. -Men slagene vil 
av 100 km. i timen! ler forbedrede Ødelegg'lses. i isregionen. bli utl{jempet i luften etter-

Det er liten tvil om at midler. I denne sentral sam- I dette uhyggelige hus, fulgt av plutselige landset-
hadde de tyske forskere fått les alle luftforsvarselementer, uforstyrret av natt, kulde og ninger av spesielt utdannede 
arbeidet i fred og med støtte fra oppdagelsen av mål til is, stirrer og lytter radarens og spesielt utstyrte luftlande
av Hitler, ville Tyskland vun-/ ødeleggelse av disse. Herved øyne og Ører ut i rummet for divisjoner med lettere våpen. 
net krigen. Iallfall sier Ei,· I viI 'alle batterier likegyldig å spare inn noen få minut- USA. har. flere slike. De kan 

Bladpengene for 2. halvår 
ter for forsvaret. RadarØyet på 39 timer fra alarmen går 
ser 640 km ut i rummet, en i USA. lande hvorsomhelst på 
a vstand som en in ternasj 0- jorden! 
nal rakett kan passere i 1 % Og la oss så holde oss det 
minutt. Forsvaret må i det- klart for øye at om USA. er 

vil vi gjerne ha nå, for ikke I Vi benytter ellevs påny an-I' te korte blunk kunne sette i kommet langt i den nye krigs 
å sna~ke o~ det

o 
som eventu- ledningen til å t~kke cl~ virksomhet sine forsvarsja- teknikk, så er det et land 

elt matte gJel!sta fra 1. halV-I mange som ved SIden a\ gere med atomraketter og sitt som heter Sovjtunionen som 
år. Vårt blad er avhengig av bladpengene også Jlar noen I jordforsvar med atomskyts. nok er kommet like langt. Og 
de lØpende kontingentinnbe- kroner å avse til støtte for I denne kamp om tiden tel- som bufferstat mellom disse 
talinger for å kunne holde bladets drift. Jo flere det er l k d kolosser sitter vesle Norge. . er se un er. 
drIften gående, så vi ber våre som hjelper oss på demJ~ «Huset» ser hele himmel- Det er det som er situasjo-
lesere om å huske på oss. måte, jo bedre kan vi natur- rummets slagfelt og kan som nen i dag. 

ligvis gjøre avisen. ingen annen lede slagets ------------------------------------------- Konrad Sundlo. 

MIDDEL!ALUER 

Det var ikke bare salig 
Berggrav som drev revestre
ker med godtfolks graver. 
Dansken Karl Esklund fortel-
ler i en bok om inntrykk fra 
SØr-Amerika om en allehel
gensscene på kirkegården i 
Arequipa i Chile. Der gikk en 
katolsk padre fra gra v til grav 
og tente mot en passende be
taling raketter, som så steg 
mot himlen fra gravene. Steg 
raketten loddrett, så var av
dØdes sj el i himlen, men var 
banen skrå, så led den dØde f 
skj ærsilden og det trengtes 
da en messe for den dØdes 
sj el. Denne arrangertes mot 
klekkelig betaling. Merkelig 
nok var praktisk talt alle ra
kettbaner skrå - -- -

Arkitekt 

HUSTAD 
BÆRUMSV. 5, ø. ULLERN 

Telefon 55 61 29 - Oslo 

FOLl\. OG LAND 
Ekspedisjon og kasse: 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
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 forØvrig: kr, 
33.00 pr. år, kr. 16.50 pr. 
halvår. I nøytralt om
slag kr. 35.00 pr. år, kr. 

17.50 pr. halvår. 
Løssalg 65 øre 
Annonsepris : 

32 øre pr. milimeter 
over en spalte. 

Bruk postgironr. 164M. 
Utgiver AlL Folk og Land 

Sambalndstrykkeriet 
Oslo 
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