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lindsgigantens
bidrag
til I er så hyggelig å tenke tilbake
på for den store, men alt anAftenlandets kultur.
Men vi har litt å si om den net enn hvite flokk som ropte
kamp Knut Hamsun fØrte for sitt «korsfest, korsfest» i 1945
at denne kultur, som han selv og fremover til hundreårs~
hadde ydet et så verdifullt bi- jubileet begynte å kaste sin
drag til, ikke skulde gå under glans bakover til de villfarne.
i rød eller gylden materialis- Etter at den ulykkelige Tyskme. F'or oss er Knut Hamsun landsfange Olav Røgeberg,
nemlig ikke bare - j a ikke som aldri overvant sj okket fra
engang i fØrste rekke - den dengang, nå er dØd, er det vel
store dikter, men den store ikke stort andre igj en som ikseer og profet. Og han var ke skammer seg enn de 33
v å r meningsfelle i godt og j småtasser i Kunstforeningen
det noen kaller vondt. Han med Einar Sissener i spissen,
var v å r åndelige fØrer. Vi vil som tok seg rett til å tale på
ikke godvillig se på at en i vegne av 600 medlemmer som
forbindelse med jubileets fest- ikke møtte frem og til å forstemning lager v å r hØvding nye sin fordømmelse av Knut
om til en ganske almindelig l:Iamsun. Er ikke hele situahalvslØv kronjØssing med va- sj onens komikk her samlet i
Pro/ess01' Rasmussens byste av rig svekkede sjelsevner, hvis et nØtteskall: Einar Sissener
dikteren
1>atriotiske problem var «å og Peter Bendow som forviser
komme med på den rette Knut, Hamsun og Christian
Sinding fra Parnasset?!
Dette er ikke historien om sida» ..
dikteren Knut Hamsun.
Da Norges store talsmann
Den blir i disse dage skrevet
,9m og Qm~g,jcnrunQ.t-.om." ._De.tteer.,aJ~ i:(lgen_jubi- - i menneskealdre et smelkring i alle . verdens 'land i leumsartikkell vanlig 10r- lende nor~k -flagg -rundt omforhindelsemed hundreårs- stand, men det er kanskje kring i hele vår kulturverden,
jubileet og vi nar i.kke stort likevel nødvendig å minne om Nobelpristageren Knut Hamav betydning li fØye til det visse hovedlinjer og visse be- sun dØde, var han lyst i bann
som allerede er skrevet om' givenheter som det vel ikke i sitt eget fedreland - og ikke ,bare av en Olav lRøgec)
berg, en Einar 8issener og
en Peter Bendow 'med gelikere. I opplØsningstiden etter
verdenskrigen ble den hØyt
bedagede dikter som en forI manaammens kraft
bryt?r slept rrj Cl1l1cm tvangsinnesperringer og sinnsyke- han er da også blitt j ordens spil, Svermere, Under hØsthus. Han ble stilt for retten og ettens og naturmysterienes stjernen, Benoni, Rosa, En
og han ble dømt til fortapelse dikter fremfor noen. Dypt po-j vandrer spiller med sordin,
av det han eiet som «lands- etisk, men likevel fylt av dys- Den siste glede, Barn av tiden,
forreder». Og han ble selvsagt ter realisme, en ordets mester S~gelfoss by, Markens grØde,
smedet og spyttet på av hver i alvor og Skjemt, og et lev- Konene ved vannposten, Siste
en larv i dette land både i ende opkomme av underfun- kapitel, Landstrykere, August,
skrift og i tale. Den kloke dig menneSkekunnskap. Som IMen livet lever, Ringen slutprofessor i psykiatri eraktet.. glitrende perler på en snor I tet, Nabobyen - _ _
at den mann hvis ånd hadde har han skjenket verden verlyst som en fakkel over hele ker som aldri vil dØ: Sult,
Hamsun var et herremenden siviliserte' verden hadde Mysterier, Ny Jord, Pan, Vik- ncske med stor selvfØlelse og
varig svekkede sjelsevner. 1toria, Ved rigets Port, Livets l
(Forts. s. 8).
Kj enner vi Langfeldt rett så
smilte han ikke engang litt
• over seg selv og sin besynderlige vitenskap da han skrev
dette. Den gamle dikter svarte
hundene som bjeffet mot ham,
med boken «På gj engrodde
stier». Som i et nytt lynglimt
gj ennom mØrket og forfallet
så man her materialismen,
representert ved professor
Langfeldt konfrontert med
ånden, representert ved den
«åndssvekkede» dikterhØvding
Knut Hamsun lutende mot
sin grav.
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De siste år

Knut Hamsun stammet fra
gammel norsk ~ bondeett, og

NørlWlm
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Striden om Lærersambandet:!

H1\MSlJN

I,,-Forb'uad.ei.

landslederDet va.r interessant å lese spart på trudsler, men de Jeg g4r 'pdde nedslitte stier
artikkelen
i
«,Folk
og
Land:.
fikk
også
underretning
om
16
.dit
' som fører til mesterens skrivestue .
møie 1959
. m~l . å. om ærers riden. at det var samlet inn penger, ~7:anser, lytter, og ser.
Det er iklte ofte en hører så de behØvet ikke være req.- Men stuen star' tom og tter,
holdes i Lærerinnelagets Hus, Peder ClaussØns gt. 4, Oslo
elIet leser
noe om lærer- de for den ting. .
,
meS7;eren er ·ikke mer.
lørdag 15. august kl. 10 formiddag.
striden .i våre aviser eller
Nå var get
mange læ,r,ere Men utenfor stuene der
.
bøker, som behandler retts- som ikke fikk denne parolen. s1;4r markens grØde
1. Arsberetning og regnskap.
oppgjøret. Det er likesom Tillitsmennene avgjorde hvem
2. Valg.
gått i glemmeboka det, skjØnt som sklll1e fa den. Derved gyllet i rolen fra sØT
3. Fru Olga B jon er: Fra organisasjonsarbeidet. sambandsstriden hØrer til de fikk de en veldig makt. Var og bØyer sitt aks for de,n dØ(le.
Spørsmål og ordskifte.
mØrkeste- kajiitler i det nor- det en kollega, som de hadde Nei! Mesteren er ikke dØd, (
4.
Eventuelt.
ske rettsoppgjør.
et horn i siden til, så satte
!
Artikkelen i «Folk og de . ham bare utenfor aksjo- han lever.
j
.
De som ønsker å delta i en enkel fellesspisning kl. 13 må
Land:. er utmerket, men den nen. Han fikk ingen parole, Hans tind er som siernen pti fZ1jkt.
er ikke uttØmmende nolt. ingen opplysninger. Det var Den lyser i utalte arer,
:i melde fra til Forbundskontoret innen 10. august.
Adgang til møtet har alle medlemmer av Forbunaet som
Det er vel plassen som må lett å' sette striper på .en i efter at ilden er slukt.
il
har
betalt' sin kontingent for 195,9.
bære skylden. Jeg tillater den tid. Et ord i et ubevoktet
i
Sekretæren.
meg å komme med noen opp- Øyeblikk kunne være nok. P4ny og pdny vil det gro, 1
lysninger. Det er ikke noe Tillitsmannen noterte det med blomster, barn og med) ~rær
nytt, men det trengs å friske, ned. Det var mange gode i nans spor pel åen jord :
W lIR
dem opp.
.
nordmenn som fikk striper. der tuftene stod.
(
De 7 sKolemenn som møt- For lærerne var det skjebne- Og Slekter i ICOmmencte elrer
tes i Oslo etter at loven om svangert. De fikk ikke vite !'il vat.larte til !tans urnegrz'v
HviS en en~r annen f.or- Tyskland og dets ledere:,
lærersambandet var kom- at det var noe som het til- og 7;akke med blomster OUl',rer søker å antyde at historien «Hvis tyskere i ansvarlig stilmet, var fra først av av den litsmenn og lærerfrorit. Ingen for arven han landet sitt g~v.
i virkeligheten ser noe an- ling, som har hatt innflytelse
mening at loven var et for oppfordret dem til å proteRIDDER RANKE.
derledes ut enn slik den au- på og fremmet krigsutbrudsvakt grunnlag for aksjon, stere og de kjente ikke til a.t
)
toriserte versjon lyder, så det skal forvises- til Sibir,
men etter at de hadde prate~ det var gått ut en parole om _ _
ryster de meget gode demo- hvorfor skal så 'våre egne
sammen en stund og trukket å gjøre det. Da så frigjørin- .-..........
'.... ... ,. ....... krater' som idag sitter i mak- militarister og imperialister
loven om ungdomstjenesten gen kom, ble de slått ned,
'"
tens hynder bedrØvet på ho- få bli hjemme? Vl erklærte
inn i samtalen, ble de enige kastet ut av sin stilling, fra- Forbundskonting~nilm det og antyder noe om svek- Tyskland krig i 1914 og påny
om under sterk tvil å gå til tatt levebrød for kone og
kede sjelsevner.
'
uten å spØrre Folkeforaksjon.
barn, utskjeldt for landssvi- for 1959 er det mange som ikbundet - i 1939. Underhuset
Protestparolen ble skrevet kere. Tillitsmennene hadde ke har betalt ennu. Vær så
Vi for vår del synes imid- ble ikke i noe tilfelle spurt
, og sendt ut. I parolen legger fått ram på sitt offer. '
snild å ordne det omgående! lertid vi er i ganske godt sel- på forhånd. Skal Mr. ChurSkap likevel nål- vi siterer
.' vi merke
Denne hypotesen om riksf
. til at protesten mot
Bernard Shaw som bevis på ohill ogSå sendes til -S'ibir?:.
ungdomstjenesten er den ting som hr. Wyller fabler
Mr. Churchill og hans hyki
t opp på et partementet. Er det daj ten- ke
at er
v åså
r ueffen.
fortOlkning
ik- leriske venner fant naturligv.ktigste • Prot es te n mot
'l
æ- om,
er spunne'
Eller slett
kanskje
'rersambandet er laV JUIlder- senere tidspunkt. Det tjente kelig at departementet rSkul- Bernard Shaw i, likhet med vis ,en løsni~g. De drOpp~t
ordnet betydning. Lærerne jo til å forsterke glorien om le ty til Lærersambandet som K t H
'1
dette med SIbir og sendte Sl'protest~rer altså mot noe læreraksjonen. Hadde tysker- var
en organisasfoh-; Kvis de oR nhu
amkksdun ~Ide vist seg ne tyske motstandere til galill h' j
mfØ t
ifi "" a sve e eSJe sevner hvis
Som, aldri er blltt forlangt ne hatt noen interesse av ,v ~, ~ genno
r en,as ,-~vår, rof sso-ale v
" ,'_ gen 1st,eden, slik at de kunde
av dem. Det 'stål" iKke 'et QuiSllngg-rtksttng,så haddeSernmg7en?:.
"feldfha\de·~ fått e~a!.a~I'b1i'~iøt'Hg a'VltVet 'ettet'·clim'".. ,_..__
"ord i sambandsloven om at nok Quisling fått det, men
e lærere som satte denk f
siste amerikanske metode
,
l
t id
i
grans n ng?
lærerne' skal ha noe med det interesserte ikke Terbo- ne ærers r en gang, hadde
som gjorde hver-henrettelse
ungdomstjenesten å gjøre.
ven.
; ~ntet. ma~da.t fra vår regjerNåvel, den store irske dik-! til en 20 minutters forestilSambandsloven og loven
RikStinget skulle jo ~ygges mg l London. ~ sin tal~ fØ'r ter Bernard Shaw skrev 6. Ung. Særlig generalfeltmarom ungdomstjenesten var to på organisasjonene, som nå Kongen forlot Norge oppfor- januar 1944 som svar på for-, skalk Keitel skal ha vært
hØyst forskjellige lover og hadde fått betegnelsen sam- dret han alle nordmenn til å slag om total ødeleggelse av seiglivet.
hadde intet med hinannen band. Disse samband var på oppfØre seg slik at okkupaå gjøre. Ungdomstjensten var en prikk lik lærersambandet sjonsmakten ikke fikk grunn
VI BEK:LAGER
for NS. en viktig tjeneste, OrganisaSjonene sendte ut til å gå til represalier. Denne
i
eg det var sikkert ikke men- paroler til sine' medleinmer oppfordring ble senere gjenat vi nå må,. stoppe avisen til
ed de dessverre mange som ikD bl d t f t Il
tatt f Lo d
ingen at denne tjeneste skul- om å protestere mot medra
non.
ag a e
or e er m
le overlates til en flokk lemsskapet i disse sambandeEtter at protesten mot Læ- stolthet at et oRsiste 5overslag
ke 2.
har
betalt
bladpengene
O for
halvår.
Sommer
er rikt d t
1
!Ub
lærere.
ne. Protesten'e strømmet inn ,rersaandet
var innsendt, ser a e n " " er 260 00
, 'bl
1000 l ---~ jØd i US'A
t 80
t tignok sommer og d,et er
Tvilen må ha vært stor. 5 men så kom presset fra tysk- e ca.
ærere
arre,stert
er
,.n. og a
'd
fØdt i l dprosen kanskje lett å glemme av
dt nordover.
rektorer i Oslo retter den erne. Igjen kom en ny pa- og sen
De
skulle
av
em
er
.
t tsb
D t an et som bladpengene når bladet ikke
mottatte
parolen
og
gjør
den
role,
men
nå om å trekke til Finnmark for å bygg~ en s a orgere. e siste er an1.
ikti
.
'
t 'ageli g fØye t til f or a t ingen kommer hver uke, men blabednget.
protestene tilbaKe. Det ble v
g st ra t eglsk
vei. På.oL
. veikal t
t t Il t
f tt
dets dlift koster penger end
ro a
a e om a er
Hvis loven om lærersam- gjort av alle. Det var 'kapi- en nor over var frarallet s
bandet var slik å forstå at tulasjon.
stort. De kjØpte seg fri\ ved noen av de meiet omtalt 6 ten det er sommer eller vin,
oR
Id
ill'
I 18~
ter og vi er avhengig av at
lærerne 'skulle ha noe med
Det er merkelig. At lærere"" me e seg inn i Lærersam- m loner.
var det litt bladpengene går korrekt inn.
j d
l illi :1:1
b d t D d
ungdomstjenesten, så ville de som ble stående i Lærersam- an e. a e kom til Trpnd- over m on ø er i USA sil- Foruten dette nummer komprotestere. Hvis ikke, hva så? bandet skulle behandles an- hjem.,ble det boldt møt~"' og fremskrittet er stort.
mer det to numre til i august
h bl d t b
Parolen var utsendt med nerledes enn medlemmer i de er i ,e f e esluttet
å melde
l
lO.
._--~-~
og så kommer bladet hver
oppfordring om å sende den andre sambandene. Det ble seg nn or å sippe fr1.lVlen ...-_.. - . . . . . . .
.
uke igjen,
- men altså ikke
inn uten forandring, men det ikke reist tiltale mot en en- nå sa
Terboven
nei.
~
gynner
på
skolen
er
de
medtil
dem
som
ikke har betalt.
O
k
hØ t
var no k andre også som fore- este en av dem.. Ja, de satt
m
s
en
om
Ftnn-----,
lemmer
av
Lærersambandet.
'
tok forandringer. En av de 5 til og med som meddommere markslærerne hjem.TlI å beSvar i retten
rektorer, som forandret pa- og stemte for domfellelse an hemmer
gynne medt dbleh dd
det h,oldt
Samtlige
begyndte.
der
r
Derved lærere
var deres
tidligere TI'
un
en
<la.nd&sviP-sU:
rol en, var en av l ederne for sambandslærere. Selv hadde
19 a
e a e under- protester annulert.
spurte dommeren:
aksjonen. Han hadde vært de jo stått i sine samband.
skrevet
-' med
fØ d en erklæring på tysk,
Skolen gikk sin gang sOIi - Hvordan kunne De 15""
med på å henstille til alle å
Det er ogSå utenkelig at
reslapp fri. Op'plysning fØr. Det var gått ut en pa_ NasjOnal Samlfiig? Og svikte
bruke parolen som den var, NS skulle gå veien om Lærer- om dette sivet snart ut. :
'D~jer1ng ?
role fra lærerfronten om at Knn.....
......,- og """"5
og selv går han hen og for- sambandet om de ønsket ~
'"
Etter arrestasjonen av lær- ingen måtte ta vikariater for
Den,.....
tu"A'te bonde f ra østandrer den, gjør den betinget. cnasifisere:. våre skoler. Det erne måtte skolene stoppe. de arresterte lærere, men den fald svarte:
I hver by og bygd var de.t var ~et forresten ikke gjort Det ble kaldt brendselsfqrie. parolen ble i allefall ikke
$.6
Da jeg Skjønte at Norge OK
oppnevnt tinitsmenn. De gikk noe forsØk på enda. Vi må hus- Ut p å våren k om skolen i,en- fulgt over alt. Selv tillits- folket var i den s·~ste
fare "'"
li i gang igjen. På et s,ted
rundt til hver enkelt med kepå at administraSjonen i d eg
satte jeg hensynet til folk og
denne parolen. Va.r det noen stat og kommune var På parti- måtte lærerne fØr de fikk t be_ mannens hustru vikanerte land foran h
t til
som hadde slne- betenkelig- ets hender. NS-skoledirektØr~r gynne på skolen underskl'ive for en arrestert l~rer. Tillits- og institusja:~
personer
heter, kanskje de hadde kO- og N.S.-skolestyrer sto til en- 4: punkter fra departementet. mannen måtte kjenne til pa~ ,Dommeren lot ham Øyeblikkene og bam,: så ble det ikke hver tid til tjeneste for de- Punkt 3 lØd: Lærerne nar- rolen. De som ikke fulgte Ug mentalundersøke akkurat
- . r ' . . " 1"tII!"1Ii.,'' .........~
anledning til å begynne "'På parolen var parolebrytere.
\ l!IODl i tiltellet Knut ~.
2
.rVllola;, 'U'U" -.-.....,
LØrdag l. august 1959
skolen. I og med at de beO. B.
'
..t.
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Håkon Meyer:

En god og
konsekvent
sønn

~

Reclakt.rer:
Ql)D MELSOM. ansvarlig

ALEXANDER LANGE

Axel Sandemose:

k
å
Rudolf Hess jr. ne ter
gjøre militærtjeneste

Dagb'ladets «demokratiske»
venner

SN
O

I de fleste okkuperte land ble det ved fredsutbruddet kort
og godt satt en strek over de forbrytelser som i patriotismens missbrukte navn var begått av dem «på den rette sida».
Her i landet har en blandt annet en lang rekke uutforskede
mord å skamme seg over, en har den fantastiske frifinnelse
i saken mot jødemorderne fra Skrikerudtjern og en har den
uhØrte påtaleundlatelse av Gulostens mord på tyske krigsfanger.
Slik som i Norge var det også i en rekke andre land, ikke
minst i Danmark hvor det til og med åpenlyst ble inngått
en avtale om at de kompromiterte partipolitikere - som
samarbeidet så intenst med tyskerne - skulde gå fri, hvis
en på den annen side lot. være å pirke ved heimefrontens
mange mord og andre onde gjerninger.
En kan ikke fri seg for misstanken om at det også her i
Norge foreligger en lignende, omenn hemmelig, avtale. For
hvorledes kunde det ellers gå ~il at det hverken ble riksrett mot de forbryterske partipolitikere eller vanlig straffesak mot morderne?
·Skjønt n'år .en leser Dagbladet, begynner en å lure på om
det ikke ,er slik at disse kjempedemokratene faktisk uten
videre aksepterer både mord og tjueri og' andre kjeltringstreker bare forøverne hl,trsitt «demokratiske:. fribrev i
lommen.
I Belgia gikk en hardt frem mot de flamske samarbeidsfolk, fordi det naturligvis er nødvendig med-overgrep og
terror når den,befølkninpgn'tppe;:st»m ha.'r'måJden'skaJ. u:n~
dertrykke et rasemessig mindretall og med makt' holde det
innenfor den felles statsdannelse. På den annen side hadde
en også så mye anstendighet at en tok fatt i alle de nydelige «heimefr'ontfolkene» som i ly av okkupasjon og patriotisk forvirring begikk sine mord og tyverier. De ble dØmt
etter landets lov og rett til langvarige fengselsstraffer og
puttet inn sammen med de dØmte flamlendere som hadde
kjempet for sin rase og sin rett.
Så skjer det da i tidens fylde, nærmere bestemt ved prins
Alberts bryllup, at ,det ble gitt et alminnelig amnesti som
omfattet alle straffedømte, også okkupasjonens heimefrontmorder'e. Og om dette sier da Dagbladet: «Det har vakt pinlig oppsikt blandt den jevne befolkning (på hvis vegne naturligvis det meget jevne og demokratiske Dagbladet
taler) at disse motstandsfolkene nå, i og med amnestiet,
på sett og vis blir slått i hartkorn ikke bare med alminnelige
forbrytere men også med folk som under okkupasjonstiden
hadde gjort seg skyldig i landssvik. Mange undrer seg også
over hvordan det overhodet har vært mulig .at disse nå frigitte motstandsfolkene har sittet fengslet helt siden årene
umiddelbart etter 1945».
.Ja, må det ikke være forbausende for kulturorganet Dagbladet å se at det også finnes en annen art rettspleie enn
den som representeres av påtaleundlatelsen mot Gulosten,
frifinnelsen av Skrikerudmorderne og den Erik Solemske
dov»fortolkning? Og er det iallfall ikke uhørt at disse belgiske«motstandsfolkene» som utnyttet landets nød og ulykkelige situasjon til å begå mord og andre forbrytelser, ikke
forlengst er sloppet ut! Det var jo falttisk en slags «demokratiske» mord de begikk og en pØlse kan ikke spille så stor
rolle i slaktetiden.
Ingen skal ellers beskylde Dagbladet for ikke å være konsekvent. Det vilde i sin tid ha de norske frontkjempere avlivet, det protesterte 'mot for godt kosthold på nebu den-

\vrens «F'redens fange» Rudolf Hess fremdeles sitter
innesperret i Spandau-fene:slet, bevoktet avvekslende ~av
Vdstens og østens seiersmakter - for i denne sak er det
ikke noe i veien med samarbeidet - er den ulykkeliges
sØnn kommet i den alder at
mrt.n har innkalt ham til
militærtjeneste i det nye
tyske Bundeswehr. Det later
til~at fangen i Spandau har
oppdratt sin sØnn godt. Hos
deh unge Rudolf Hess jr. er
det ingen undfallenhet å
sP9re , han tenker ikke på
«hensiktsmessighetshensyn»
og på «karriere», men går
stolt og verdig inn for faren
i et brev til Bundeswehrs
innruUeringskontor, som gjengis i ukebladet Der Spiegel.
nan nekter å gjøre militærtje:heste og skriver at hvis
han sluttet seg til de vepnede
styrker vilde han gjøre seg
skyldig i krigsforberedelser.
«Men det er nettopp dette
min far ble dømt for ved
krigsforbryterdoms1lo,len
i
Nlirnberg».
Han fremho~dt videre at
hvia han g~~ inn i militær:tjenes"ten;'ville'hari t)elie
amerikanske og britiske myndlgheter som har fått VestTyskland med i NATO - og
det er de to vestallierte som
dømte hans far.

Sverige
disponerer
det
største norske forfattersti~
pendium! Doblougstipendiet på 12000 kr. som gis en
svensk og en norsk forfatter,
den siste! etter innstilling fra;
Den norske forfatterforening.
Dette år fikk nen gamle fortjente Gustaf HedenvindE'k
rI sson d e t svensk e, h an er
n æ rme re 80 år o g h a ns sl'ste
l;'
. k f a ntaSI' b 0.1\.,
en h'IS t OrIS
skildring fra Jiimtland hØster
mange lovord. Det norske
gikk' til Axel Sandemose for
hans Varulven.
Varulven er en underlig
blanding av rene banaliteter
og ypperlige skildringer, fine
eksempler på forfatterens
mesterlige evne til både å se
og, å forme. Likevel er det
vanskelig å forklare hva forfattere~ h~r villet med boken,
vanskehg a se at den føyer
seg til en fast enhet. Den er
en egenart~~ sk~ldring av et
:dukket» mIlJø pa en storgård
~ Numedal.. Her lever Felicia
l et lykkelIg ekteskap med
Jan, sammen med aen etter
~~~tå dømz;; )evnt fordr~kne
l eren
lmg, som SIden
fØr hennes ekteskap har vært
hennes faste elsker og Erlings datter Julie, som J an
snart vil gifte seg med, samt
i kretsens periferi gartneren
Tor Anderssen, hvis titter,glede ~eli~i~ til egen lyst i
hØY grad' tilf~?sstiller. Det
sYll,es ,å Være VIsse felles erfarmger og synsmåter fra
o~kupa~jonså:ene som medVIrker tIl å bmde dette etter
forfat~erens me:r:ing vistnokk
uvanlIg edle og harmoniske
miljø sammen. Sluttelig blir
Felicia myrdet en vintersØndag. Kretsen, som hegner om
fine mordtradisjoner fra okkupaSjonstiden, går ut fra
som en selvsagt sak at mordet har vært utfØrt aven,
som representerer okkupasj onstidens Iands:forrederske
pakk. Jan sier om mordet på
Felicia:
Det ble gjort aven som
misundte henne wodheten
hennes. Et vesen som hatet
gOdheten på dens signalement slik som et undermenneske hatet. Det var en som
trampet på henne for å få
fred, men aldri får det mi.
Det ble gjort av den lt.t:mske
og sårede ritisunneIse selv.
Et vesen som har trodd det
utfØrte Guds straffedom. Og
nu skal du få kOnklUSjonen,
,det som jeg vet er hendt:
,Dette lumske undermennesket visste det lot seg gjøre
å gildre en felle for Felicia
med hennes forventning om
å komme hjem å gjøre noen
en glede her, antagelig barna 'hennes. - Ikke vet jeg
hvem det var. Og det er ikke så sikkert det er noe som
!kan fØres tilbake til krigs.årene, - selv om det er

gang alle fangene holdt på

å omkomme

de

det raste når en straffedømt
Nsi-mann ble sloppet løs eller
fik~ seg en beskjeden jobb
tU:llivberging, og nå foretrekker det øyensynlig at de
strtaffedømte myrdende og
stj~lende
belgiske
«motst~dsfolk» og «demokrater»

fortsatt blir sittende inne,
slik at de ikke risikerer å bli
«slått i hartkorn ikke bare
mfeti 'alminnelige forbrytere,
Il"
,
_
IDfn også med folk som i okkupasjonstiden gjorde seg
skyldig i landssvik».
.For det er vi enig med DagbUtdet i, at her dr~ier det
s~g ikke om noen ganske al·f"
npnnelige, men tvertfinot om
ualminnelig motbydelige eksemplarer av forbryterarien
.:Jl: den dagbladske «demokratlske» forbrytergjeng av' typen Gulosten, morderne fra
8'krikerudtjern og en rekke
apdre av bladets eksklusive
tenner.
.+1-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

av underernæring, ~bonner på «Folk og Land»

.....

Varu Iven
sansynlig. Det behøver ikke
bar e å være slik. Det er
jo i sitt innerste noe meget
eldre. Det var gjort aven
som håndhevet et prinsipp,
den lumske dumhetens hat
til alt den ikke oppfatter o~
som derfor skal dØ. Jeg vet
ikke hvem Varulven had~e
tatt bolig i, men - noe sier
meg det har vært en kvinne
som lå i bakhold for Felicia.
Og gartner Anderssen, som
handler raskt og sikkert på
instinkt, kjØrer omgående
inn til Oslo og myrder den
fhv. landssvikeren, som forfatteren særlig har samlet
antipatien mot.
Kanskje har da Axel Sandemose ment å ville avsløre
Varulven slik den i all sin
ondskap lever i det forbannede landssvikerske pakket.
Han skriver:
Enda en gang hadde han
tenkt igjennom det som hadde
skapt slike fiendskaper eller
skjerpet dem. Det var Ørkesløs teori uten rot i virkeligheten å diskutere krigsdrapene som stod i en så abs,olut
særklasse. Helt meningslØSt
var det å kalle dem politiske mord - som dekket
noe helt annet. Likvideringene 'i Norge kunde ikke
sammenlignes med noe som
var hendt eller kjent fra
,før. De var påtvunget nødverge under et gangstervelde,
og han hadde aldri hØrt annet enn at idag var samtlige
drapsmenn komplett angerløse. Han var -det selv. De
som skjØt angivere og andre
forredere, hadde arbeidet
som soldater i krig. Midlene
måtte oli - som det k.unde
falle seg mot en fiende som
lo av folkeretten og med
- hendene dryppende av blod
-slo seg for brystet og skrek
om @tt storsinn og sin edelhet. Det hele var blitt til
nøkterne regnestykker: Den
eller den mannen kommer
til å koste oss så og så mange liv hvis ikke vi tar han s.
Ingen hadde kjent noen frysning når de gikk over en
.angivers grav. Det kunde
aldri ,bli noen debatt om det
engang når de som hadde
fØrt våpnet kunde si til sine
anklagere: Dere var ikke i
mine sko, dere tellet knapper, dere gikk de fremmedes
ærend - eller dere var stille som. mus og hadde ingenting å si fØr dere, da faren
var over, kom og gikk løs
på oss. De som gJemte seg
under sengene dengang alle
soler sloktes - de kommer
nu og bruker seg fordi v i
ikke etterlevde den samvittigheten de nu sier d e hadde
for seksten år siden.
For den som bekj enner seg
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Arceatinahrew:

BAK IiULISSENE:

Peron offentliggjør sin avtale
med Frondizi
Han

General Gamelin har ordet
Den store avgjørelse

I

verdig og imøtekommende.

SN

I

O

liMe svært godt vitlensk~lige Bakgrunnen for de siste begivenheter i demokratiet hvor utensysler, han beskjeftiget seg med
filosofi, ja, han hadde _ som omparlamentariske militærklikker slåss om trådtrekkingen
en arv fra moren som malte kunstneriske tilbøyeligheter. Han
Også den vanlige sJ>vnige norske presse har i den senere
diktet, og å forelegge sIne nær- tid beskjeftiget seg litt med forholdene i Argentina, d-ette
meste venner disse dikt var hans underlige demokrati sum oppstod da arbeidervennen Peron
glede, sem skaffet ham stor ny- ble styrtet .av den militærklikk som pupolært kalles for
tel se. Men alle disse menneske{{gorillaene» og som idag representeres av militærlosjen
lige og sympatiske egenskaper
fortalte igrunnen intet om hans «Den grønne drage». De norske aviser forteller naturligvis
militære kvalifikasjoner, og frem- ikke sannhet om det som skjer, de forteller det overregjcl'for alt: de gav ingen garanti ingen bestemmer. Slik også om forholdene i Argentina: Vår
for at han var den. riktige mann korrespondent forteller i nedenstående brev litt om det
til den høyeste militære stilling. vanlige norske avislesere ikke får vite:
Riktignok hang der over hans
skrivebord de tre faner til den
ministres og guvernørers for~ ]vierz mars 1936
alpejegerbataUon som han hadhold. Stemningen er slik at
folk regner mea at en lov vil
GenC'::a1 Ga:nel:n er ni som I iLke mars7.:'llk JoHre fl. till,-jempe de ført i to år, og mannen, der
bli vedtatt eller ikke og en
ministerpresident Sarraut 64 år seg en ny seir. Han ble' a~satt som meddelt var 64 år gammel:
provins intervenert eller ei
gammel. Hans militocre lopeban3 O,; Gam:clin mlst"t derved sin '.s:å ut 11) år yngre - men var
ettersom vedkommende sak
hadde va:.rt g~imren:ie: Offis3rs- stilling i den øve~'ste hærledelses han virkelig den fødte soldat
eller person står seg med det
skolen i Saint-Cyr ferlet han i .',tab. Il~gen av Joffres etterføl- som eiet beslutningens dristigmilitære.
1893 som ung mann på 21 år gere tiltalte ham hverken het og som ikke engang måtte
Siste del av juni måned
som bestema:m av sitt kull, X, 'ile, P ;tp.in eller Foch. Han vike tilbake for vågespillet? Det
gikk som kj ent inn med et
krigsskolen, bver oberst~øytnar.t ble brigadegeneral og tilslutt di- burde ha gitt noe å tenke på at:,
par sensasjonsbomber på det
Foch var hans lærer i taktikk visjonssief. Det &tår fast at han han stadig hadde sammenstøt r
politiske område. Innenriks 7
og krigshistorie, gav ham karak- IØ3te alle de oppgaver han fikk med sin nærmeste medarbeider ~
teren «meget godt» og da han sem en dyktig ,c,ffiser, men va~ i generalstaben, general Georges,
minister Vitolo kom med en
var 29 år gammel var han kap-o det riktig at pressen feiret hams'Om var en OIVerordentlig enererklæring om at man hadde
tein' i generalstaben ved 15. ar- så overveldende da han i 1935 ble gi:sk mann, men man sa at GeavslØrt en peronistisk-kommumekorps. Under fØrste verdens- Weygands etterfølger som gene- org,es også hadde hatt slike samnistisk sammensvergelse med
krig virket han i Fochs stab og ralstabssjef? Så ingen at han menstøt med Foch og Weygand.
Peron personlig som øverste
det var han som laget utkastet fikk en oppgave som han hittil Så det berodde vel på George's
in trigeinstans.
Dokumentatil den berømte «'ordre nr. 4» il{ke hadde lØst? For han hadde tykkhodethet. Man overhØrte da
sjonen av innenriksministersom hadde til rel;ultat endringen alltid vært nr. 2, som alltid had- advarslene som vel burde ha
ens bevismateriale virket ik«Den grønne drages» falne
i Marneslaget av 1914._
de en ansvarlig over seg, og nå gjort et visst inntrykk. Det ble
ke særlig overbevisende hverregjeringsrepresentant
Man vet nå at dette «under ved gav man ham en stilling hvor ellers h~vdet at Gamelin skyldte
ken på opinionen eller på de
Marne» bare kunde komme istand alt avhang bare av ham. Dertil, sin karriere ne.ttopp sIn vekhet,
argentinske og utenlandske
Buenos Aires i juli.
på grunn av at den tyske ledelse var han personlig en meget dan- som gjorde ham til en medarbeijournalister som deltok i ViDet er ingen hemmelighet tolos pressekonferanse. Flere
forsaget så tragisk. Det lykke des net og kultivert mann, elsk- der for politikerne franvem det
ikke var noen vanskeligheter å at dr. .Frondizis regjering punkter av fremstillingen
vente. Han passet også bra for gj enn om 14 måneder har virket i hØyeste grad misdisse politikere fordi han hØrte vært diktert av landets vep- tenkelig og ferdigfabrikkert.
til en frimurerlesje. Det fantes nede styrker. De militære har Her skal bare kort nevnes at .
således folk i Frankrike som bit- med korte mellomrom måttet Peron sendte ordre til perontert kaldte ham «en politiker bestemme seg for hvorvidt
de skulle fortsette å bak.ke istpartiets landsmøte i RogeneralissimUiS»
forkledt
som
sario forleden om ikke å opp(<<un politicien degmse generalis- opp den legale regjerings- ta kommunister eller marxeller kaste den til forsime» ), men den offentlige me- dmakt
l f
. .
All h
ister i partiet, samtidig som
ning holdt seg til den formu- e or O?~OSlSJOnen.
e ar han nedla det strengeste forlering pressen hadde gitt : «Ma- SØk~ fls,vapne.ts, hærens og\ bud mot enhver allianse med
ginotlinjen eg Gamelin - de er m~rmens menm~ om ethvert kommunistiske k1"efter. Detaktuelt spØrsmal, for eks. te
d h bl"kk'
k It
Frankrikes håp».
ed h
t'l"
me
en L
pa en e e
Nå satt general Gamelin sam- m
e~syn l regJ ermger:s peronistsektorers Ønske om å
men med krigsministeren, gene- økonomls.ke plan, valg, Pr!- inngå valgallianser med komral Maurin, marineministeren ser, lønnmger og lØnnsover(lf'oTt8. Il. 7).
Pietri, Clemenceaus venn, og luft- enskomster, fagforeningenes,
fartsministeren Deat ved et bord
i ministerpresident Sarrauts bolig. De tre ministre var betrodd
det nasjonale forsvar. Av dem
var pietri sakfører, og Deat en
overlærer som var blitt luftfartsminister på grunn av sitt partimedlemskap. Han hadde overtatt
sin nye stilling med disse ord:
«Mine herrer, jeg forstår intet
av disse saker, men jeg håper Glære mye!» Det er intet å vente
av disse to, eg således er ministerpresidentens ord fØrst og I
fremst rettet til general Gamelin.
«Mine herrer», sier Albert
Sarraut,«regjeringen er besluttet på å gi besettelsen av Rhlnland et tilsvarende svar. Hvilke
forhOldsregler foreslår De?»
Alle ser på general Gamelin.
Mannen med det fyldige, litt Et hyppig syn Buenos Aires: lIateurOtlgneter provosert av
Lørdag 1. august 1959
kommunistene
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«Farmand»

Hitlers siste ord:

A,

hadde bare italienerne holdt seg utenfor denne krig!

og
'Krustsjov
Litt til ettertanke i
begrepsforvirringen

lJenne arw-cten har stått over

en stund unaer plassmangelen

'i sommertiden, og etter at den ble skrevet har det hendt under-
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lige ting, I{rustsjov, som fil å begynne med var så ivrig etter å
komme Lil de skanæinavisk~ Lrnå at han faktisk innbød seg
selv - forøvrig godt fLJulpet av var egen ue'1ll'Larct,sen, hmpmr;Selig71leldt fra at han likeVel ikke kommer. Som årsa7c oppgis at han er fornærmet over endel norske avise1's omtale av
oesøJær. «l"annUna» 'er nktignok ikke funnet verazg til omtale
i den anledning i det rØae kommunuce, men aet er aet bittrag
,aette blad gav til oPPosis1onens skrål i den anledning vår inn.senaer oenanale1\. Som -alle vet er vårt blad ingen venn av
KrusrsJov og ae anare røde desporer, men i morserning til a.nare amser; er vi sa konsekvente når doet gjelder disse ting at vi
var like Ute begeistret for Krustsjovs læremester og forgjenger
:stalin. Av aen grunn ble vi dømt for lanassvik. Artiklen kommer inn på disse ting - de,nne mangle"!-ae konsetc:vens hos aagens b1effere mot den røde tare, som ae selv hat· 'fLJulpet til
.maleten - og aen er aerfor like aktuell om besøket er «utsatt».
Il DUCE selv er min like- sjoner for å få sin kamerats I overfor oss. Hva angår våre
1 denne forbindelse har det forøvrig sin interesse å gjengi hva
,det vetorienterte sveitsiske blad «ner '.J:at»· skriver om det av- mann, sier Hitler. Kanskje militærmakt ut av skandalen. fallskjermtropper så ville jeg
Og derved ble åpningen av ha foretrukket å bruke dem
,[yste oesøle. lilaaet' lØser problemet helt logiSk ved å spØrre: endog min overmann - - Hvorfor avs'tod Krustsjov også fra å reise til Finnland? I' Finn- Dog, det er fakta som teller. felttoget mot Russland fatalt mot Gibraltar i stedet for
fortsetter mot Korint og Kreta.
land har det io ikke vært tillatt noe,n IeNtiS/æ presseuttalelser Det er faktum at hans lands- forsinket. Hitler
A, om bare italienerne
.;f!ller andre Offentlige anførsler mot l(,U;SSlana szaen -Vtip;enstill- menn ikke skaffet oss annet (Berlin 17. februar 1945):
Det endelige resultat ble at hadde fortSatt sin ikke krig.stantZen i 1944. Den enkleste mdte !or KrustSjov et oesvare rus- enn forakt - - - og tilslutt
,serne,namgneren i ,skanainavia pa, mlae JO være et oegrense nederlag.
vi måtte besette veldige om- førende status! I betraktning
Vi gjenga fra Sunday Ex- råder, hvor våre troppers til- av det vennskap og de felles
'rezsen tit l"znntana, hvor han nelt( kan bestemme bade det som
.Bies i-JennglCfl8tl1I,g; !'}e7'1UI'J/n og presse, og hvor ~eganger pl.eliS.;(.opplail,,4 .. Dl\llicmer). ~ ste4e~lse~-e~ers, lladde inter~~ .....sonL -binder oss.
forrige nummer av Folk 'og vært ganske unødvendig.
ihan mli oytte /clær m.v.!
sammen, ville en slik holdning ha vært' av uvurderlig
Grunnen til avbudet er en annen, men hvilken? «])as mochte Land hva Hitler dikterte Marbetydning for oss. De allierte
man gern wissen», slutter «Der'l'at» szn utmer/ceae analyse.
tin Bormann om det formåls,løse italienske felttog mot
ville også ha vært glade, for
Det vilde vi ogSå gjerne vite her i Skandinavia.

Balkanlandene ville ha

«Farmand» er et blad som
leses av nokså mange NS-:folk uvisst av hvilken
:grunn. Det har nemlig ep
redaktØr som-skriver nærmest underlige ledere. Han
'vil absolutt ha det til at NSfolk og kommunister er like!
·Etter (,Farmand»s mening vil
'begge grupper avskaffe demokratiet. Derfor er de like.
Vi husker de bekjente ord
,fra Erasmus Montanus: (,Mor
-lille kan ikke flyve. En sten
kan heller ikke flyVe. Ergo
,er mor lille en sten».

I «Farmand» rir. 27 står en
leder som fullt ut fortjener
betegnelsen underlig. - Den
handler om Krustsj ovs bfl;SØk. RedaktØren klager over
at Krustsjov snakker «om
-vest-tyske militarister som
tidligere har trampet på disse landene (Norge) med sin~
lærstØvler». Men har ikke
«Farmand» selv utalljge ganger klaget over de tyske militarister og lærstØvlene?
«Husker De 9. april 1940?
:Da kom Hitler for å beSkytte
Norge. Sovjet beskyttet ci.engang de baltiske stater», skri-/
'ver «Farmand».
.
,
Den 16/121939 rettet Churtehill motivert henstilling til,

det engelske krigskabinet og krevde iammeIse av malmtilfØrslen til Tyskland, og
foreslo besettelse av
j\',lrvik og Bergen.
i-Y.vem beskyttet Norse da?

I
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Hellas. Dette felttog fik et \vært mer enn glade
selv om de aldri hadde hatt
slett forlØp og Hitler måtte hvis de hadde fått lov til å særlig hØye meninger om
spe på med 'sine beste divi- innta en velvillig nØytralitet Italias militære egenskaper,
hadde selv de aldri drØmt om
at det ville være så skrøpelig
som det viste seg. De ville ha
ansett seg som heldige _
hvis de hadde sett dEm makt
de mente de måtte tillegge
Italia, forbli nøytral. Selv i
et slikt tilfelle ville de ikke
hatt råd til å ta noen sjanser, og de ville ha vært tvunget til å binde betydelige
styrker for å imØtegå faren
for intervensjon, som altld
truet og altid var mulig, om
ikke sannsynlig:
,Fra vårt synspunkt betyr
dette, at et stort antall britiske tropper vilie ha væ'rt
holdt immobile uten å skaffe
seg kamptrening, eller den
oppmuntring som fØlger med
seire - kort sagt en slags
«skygge»-krig - og jo lenger
den varte - desto større fardel kunne vi dra ut av den.

Uten Italia kunne vi ha
greiet Russland før
vinterens komme
Forlengelse aven krig er til
fordel for den krigfØrende på
Fort& B. 7.
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KNUT HAMSUN

4. august 1859

4,. august 1959

,,.,. ". e. J).

lagt en eventyrlig milliard-I givelse. Ja, så sterKt siuttet tiklen dessverre ikke kunde lØnner seg i Øyeblikket. Den
byrde
i krigserstatning, fiA,- han opp om QulsJing a~ han trykkes. Den fikk et meget som ikke behØver A. skottegrunnf~stet tro på eget kall.
ten
senket,
koloruene røvet, engang fØr et valg skrev at unådig brev tilbake med bort pa; alle de andre for ål.
Jeg
nå engang ikke en
arbeidslØShet og nØd.
om han hadde tusen 'åtem- spØrsmål om h vern det var få det forløsende stikKord.
hvemsomhelst, skrev han til
På. den annen side må det
Var det meningen at Tysk- mer så skulde Quislirlg få som vilde sensurere K;nut
IDY-P;cUØhetene da de plaget
land~ skulde gå under? Na- dem alle sammen!
'Hamsun!
naturlfgvis slåes fast at dett;.e·
ham. ~om verst etter verturligvis ikke. Tyskland er
På den annen side står det
ikke betyr noen avstandtagem
denSkrigen.
alles
nabo,
Tyskland
er
riket
naturligvis
klart
for
alle
som
Knut
Hamsun
var
i
det
fra den europeiSke eksistensHan var derfor naturligvis
i midten. Og det som nå kjente ~nut Hamsuns! selv- hele tatt ofte vred _ særlig kamp som Hitler og den tysheUer. 'ingen «gqd demokrat»
skjedde tydet på alt annet følelse og sinnelag at h~n ik- på journalister. En annen ke nasjonalsosialisme fØrte
etter. dagens halvmarxistiske
enn undergang. For nå satte ke hØrte til de m~mlesker liten anekdote: «Fritt Folk» og heller ikke fra nasjonal-o
opPStdft. så. lite «demokrat»
tid inn som med et personlig ordi- utgav i begynnelsen av okku-' sosialismen som ide betraktet;
nasjonalsosialismens
var; b.all faktisk, at han gav
over Tyskland med liv og nært medlemsskap deltok i pasjonen et Nord-Norges- og som det eneste brukbaiC'
ututYkk for sin beundring for
virksomhet og oppgang på et politisk partis ~aglige nummer med spesialstoff fra alternativ til den rØde bolsjeden germanske statsmann
alle kanter. Det var en åpen; kamp. Det er komisk- å" tenke og om Nord-Norge. Hva var visme. Derfor kunde både
Adolf Hitler. Ja, selv i nederbaring, et under av vilje og seg Knut Hamsun styrende da naturligere enn å henven- Knut Hamsun og Vidkun
lagets bitre time, da så mangermanisk
kraft. Adolf Hitler avgårde for å' skaffe seg et de seg til Knut Hamsun om Quisling tre frem for Adolf'
ge av de høyest talende og
var føreren».
medlemskort som skulde kon- et bidrag? Og nå må vi be- Hitler og bebreidet ham atlhan
sterkest uniformerte rottene
Og hans ord om det Eng- firmere det han hadde uttalt drØve alle dem som har skre- hadde gitt det germanske
gjemte seg dypt i sine huller,
stod den gamle dikterhØvding land som Churchill så glim- så ofte . Like komisk som vet bøker og doktoravhand- norske broderfolk i hendene'
frem og skreven. sterkt ro- rende personifiserte, var også tanken på at et slikt med- linger om den store nord- på den kortsynte tYSke lokalsende nekrolog over1'ysklands klare og ikke til å misforstå: lemskort kan avgjØre ~ hvor- lending Knut Hamsun, samt politiker og bankmann fra.
vidt en mann er landsfor- naturligvis alle våre venner i Ruhr og hans drabanterdØde F'iihrer, hvis feil han
«Nei, jeg har ikke sett noen reder eller ikke.
I.
Nord-Norge, med at dikteren lutter ensporede representanmente var at han så lenger
ting i stjernene, men jeg har
Knut Hamsun beskjeftiget svarte bladet at han absolut ter for noe som iallfall
enn sin blinde samtid.
ment å ha sett gjennom et seg ikke med vanlig ~'«hver- ikke var nordlending, han var i k k e var nasjonalsosialisme.
.
langt livat mesteparten av d agspo lit·kk
I, ». D et var en Jobb
fØdt i Gudbrandsdalen og At Hamsun tiltross for at båDet er så mange som vet å
all uro, alle trengsler, all f or pol·t·k
.
li
t
l l ere, Journa s er og derfra stammet hans slekt. de hans egen
og Quislings:
fortelle idag ,at den gamle
undertrykkelse,
lØftebrudd, andre' foraktelige inll.vider. Riktignok hadde han skrevet misjon til Hitler misslykkedes,
dikter var så utenfor alt som
'Vold og internasjonale stri- S elv gav h an sme
. SI,
t·kkord og noe fra Nord-Norge, men det når det gjaldt det tyske okforegikk, at han intet forstod.
digheter skriver seg, fra sme
.
programatiske teser nål" forandret intet. Var bladet kupasjonsstyre i Norge likevel
Han var isolert, lialvsløv og
England som kilde. Selv den han syntes situasjone)'krevet interessert, kunde det trykke bevarte sin beundring for
fulgte ikke med, .sier de som
nåværende krig med dens d et , og ellers så han - ra sw. opp noe han fØr hadde skre- Adolf Hitler og for den frehar forklaringer behov for at
verdensulykke kan vi takke dikterhimmel i opphØyet ro vet fra Nord-Norge. Ellers dens innsats han hadde gjort
de ikke var på bØlgelengde
England for. England er ned på dagliglivets fortrede- «skriver jeg ikke mere», slut- blandt sitt ulykkelige folk •.
med den store ånd. Hva sier
opphavet. England må
ligheter. Bare i de store tet brevet. Det- hØrer med til viser den nekrologllan skrev"
så Hamsun selv om dette, og
kne!»
skjebnestunder trådte han historien at bladet gjengav i de siste timer fØr fredsutdet så tidlig som i aprildageHamsun gav også uttrykk frem fra sin olympiske him- Hamsuns brev under titlen : bruddet.
ne i 1940? Vi siterer fra en
for
den samme frykt som den mel, som da Erlglanq hadde «Hamsun skriver ikke mere».
artikk~l av ham:
der dik:ter~e Vidkun :Quis- f~tt provosert den tYlSke, be- Dikteren var påny meget
Også den vrede Hamsun
;,priver jeg også propaganda Ungs handlemåte i de kritiske setteIse av Norge, da krigen' vred.
var represent,ativ, for .,Qui~
nå? Jeg har øynene og Ørene dage da Norges være eller ik- begynte å I!å på skieve for
For den som,! sØker etter lings og Nasjonal Samlings
med meg. Jeg nøyer meg ik- ke være stod på spill, da de krefter han trodde på. da bevis på at Hamsun ikke var innstilling under okkupake med det som Kortsynte ta- politikerne flyktet, da stats- Adolf Hitler dØde '_ ~ _
«naZist», har vi også en liten sjonen. Og måtte ikke enlere og stortingspolitikere skibet drev herrelØst på bØI-. - Og da Rudolf Hess "foretok anekdote til glede og hu- hver sann patriot være så.
prater om. Og derfor leser jeg gene og den :røde rovedder- sin ensommf' Ol! fantastiske svaleise og til bevis på livor trykket av ansvaret for og'
så mange blader, for å hØre kop ventet 'på- nytt bytte ved flyvning til El1g1and som et uenig han var med Nasjonal frykten
ror
fedrelandets:
hva den annen part mener. grensen i nord. Ran fryktet siste forsØk på å hihdre at Samling. Intet irriterte Ham- SKjebne at på ham passet det
Jeg har veiet for og imot.
Det norske folk er etter mil). for at England skulde få sitt de europeiske maktetA~jensi- sun mere enn når noen skrev som bladet «Norsk Arbeidsoppfatning gjennom hets Ønske oppfylt: å få etablert dig rev hver~ndre istykker. enten hans - eget navn eller liv» engang sKrev under ok-·
en midlertidig front på norsk Denne fIvvn/ l.n'!: kom", II.ke gårdens navn feil. Så hendte kupasjonen. «En snakker her
urettmessig bl~tt forutånn- Jor.
. d F or da vilde Norge lide overraskende
" " nå~, alleoQ" den' a. et engang at i et brev fra l. l an d et sa. mye» skrev bladet,
:::en;~lz;s::n~ar:j~ Polens skjebne, mente han fremkalte noen tids fullsten- Hirdstaben hadde kontor- «om dette å være tyskvennat de blir torpedert, og ser og skrev han.
qige forvirring i TySkland, damen utenpå konvolutten lig, engelskvennllg eller rusikke at det er England som
Og slik ble da patrioten, :bet ble grublet fremi: 011: til- skrevet Hamsund og NØrhol-! siSkvennlig. Vi for vår del er'
den bekylnred.e fedrelands- bake på hvorledes erfJ skulde men. Den fortØrnede dikter ikke vennlige i det hele tatt.»
bærer skylden».
venn Knut I:Iamsun «lands- fremstille nffæreh for verden, svarte tilbake at han ikke
Om det nasjonalsosialistiske forreder» fordi .han fØlte an- for som ane vet er de' nrona- var noe sund og at han ikke
Vi vet ikke når Sandemoses
Tyskland var ogSå .hans ord svar overfor Nbrge og ikke gand is tiske hensyn temmelig bodde på noen holme, men syn slik han gav uttrykk for
klare nok. Da han i 1943 del- først. og fremst overfor Øn- avgjØrende i en krig. l· Her i det visste naturligv'is ikke de det i 1955 i Studentersamtok som æresgjest ved den sket om å Komme med P?
tåpelige hirdjentene som ik- fundet vil slå igjennom over..
.
le presse k ongress «den rette sida:.. Der hvor direktiver
Norl!e fikkom
avisene
~trenge
ke
tenkte p"".'
an'net en a· male 'alt - også hos de mest uni n'ternasJona
hvorleaes saki:1i,
i ;Wien, holdt han en stor tale alle de andre var. Der det en skulde og ikkeskulde seg og spjåke seg til!
derutviklede: ~et var vi som
som gav gjenlyd over en hel var trygt og goat å være.
kommenteres.
fl
var syke da vi gav Knut Hamverden. Han talfe om det
Den Knut Hamsulili, som
En slik vred gammel herre sun den behandling han fikk
Tyskland som lå i ruiner etter
Når det gjaldt Imnenriks- etter sigende ikke var stand var naturligvis også sint på etter krigen. Vi ha!et, og den
den fØrste verdenskrig og et- politikken, s~ var Hamsuns til å fØlge med, var en;, av de .dentyskeoKlmpasjonSmakt som ~a~er er syk. Vi skal ikter volds freden i Versaille, og stand!>unkt. ~lke klart som i meget få som dengang var l Norge og alt dens vesen o~ k~ <,tIlgI» ;a:an:-su.n .- det er
han sa bl. a.:
utennkspolItikken. Han for klar over hva som \Yirkelig uvesen. På samme- måte som VI som ~kaI blI tIlgItt».. .
«Den tyske befolkning hadde aktet de vanlige dusinparti- foregikk og han fØltØ at ti-I Vidkun Quisling 1evet i en
Og slIk er det naturlIgvIS .
. også litt etter litt i årenes politikere med alt deres men va; inne til attetl å tre evig kamp med denne okku- ~or Hamsun selv spiller det
lØP f~tt et innsig- av frem- lureri og all_deres' feige und- fram og forklare sine7<Iands- pasjonsmakt og dens repre-j mgen rolle. Je~ ;~ar tid til å
mede elementer, ,som infiserte fallenhet. Han trodde ~ menn det de ikke forstod. Så sentant
Reichskommissar vente, sa han I sm tale for
og svekket den germanske Quisling. Han trodde at den sendte han «Fritt FoJ.k» en Terboven. OgSå på dette om- re~ten. Om levende eller dØd
ånd i folket """':" det passet marin, som hadde reddet mil- artikkel om
Hess-affæren. råde var de to hØvdinger i spIller ingen rolle - - . England godt, Tyskland skul- lioner av menneskeliv i Ukra- Om hans vurdering var helt klar og sikker overensstemMen har alle ~an~ets andede svekkes. Et overdrev av ine Og Armenia også hadde korrekt husker vr ikke len- meIse både innbyrdes og mecl lige .småtasser tId tIl ~ vente·
ugermanske fOlkeslag og raser evne til å redde sitt eget ger, men den stemte :iallfall det alt overveiende flertall med å .komme med. pa cd~n
grasserte i landet Og utbyttet fedreland. Han"gav gang på ikke med den offisiellestyske, av Nasjonal Samlings med- rette SIda», ~en «SIda» som
befolkningen, som nå var ut- gang uttrykk for sin sympati og det var, derfor ikkeamulig lemmer. Naturligvis. Fordi de selv den blodIge iMOI.otov stog:.
pint etter krigen. Det 'Var for og tilslutning til den for bladet å trykke den slik alle representerte dim v i r- på da Norges naværende
mØrke år for Tyskland, på- kamp ~asjonal HaniIing kom- forholdene nå engang lå an. kei i g e norske patriotisme, høyesterettsjUstitiarius,~be_,
prornisløst fØrte mot marx- Skånsomt måtte bladet med- den som er upåvirkelig av skyldte ham fOr å være'
isme, avrustning og selvopp- dele den gamle dikter at ar- ytre hendelser og av det som «soft»?
Siegfried.
FOLK 00 LAND
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Hitlers siste ord:

Ar',," eD tia.brev:,
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(Forts. fra side 5).
det. TI Duce selv er min jev~
den måte at det gir ham mu- byrdige. Han er meg kanskje
lighe~ for å lære å rØre krig. endog overlegen, når han
Jeg hadde håpet å dirigere vurderes utfra 'sitt eget
denn~ krig uten å gi mot- folks ambisjoner. Men det er
stanqeren en sjanse til å Iæ- fakta og ikke ambisjoner som
re nbe nytt om kunsten å teller.
,
.
lever4 et slag.
Vi tyskere
gjøre klokt i
Dette lykke des for meg i å huske at det under sUke
pOlen~ og i Skandinavia, l forhold er best for oss å
Holland, Belgia og Frank- h an dl e a l ene. V'l h ar a It"a
rike. Våre seire var hurtige tape og intet å vinne ved å
k
l
og bl~" vunnet med et mini- b'III d e oss t'I
l sva ere e eme!!t
d"
l
mumav fallne på begge si- er, og ve a ve ge part nere,
der, men var tilstrekkelig som alt for ofte har gitt beoverlegne til å fØre til fien- viser pa deres vaklevorne
dens fullstendige nederlag.
sinnelag.
J eg h ar oft e sagt a t' d er
(Orq.lyden her i Sunday
Roa bokhandlerne.
' 26/4-59)!:
h vor man f'mner Ita l'la, f'mExpre$s
l'rmb. n1 Pris kr. 20.-'-.
;
å
'
J
In Poland and Scandi- ner man ogs seiren.
eg
t Der h vor man
navia,; in Holland, Belgium, burd e h a sag:
and Fl:ance I sueceeded. Our finner seiren kan man være 9OKSENTRALEN, OSLO
>l
~
,
victories were swift, were sikker på å finne Italia!
H
k
'
l'
aehieved with a minimum
ver en mm person 1ge
.
h et f or TI D uee e Iler
of' easjlalties on both sides, h englven
,
but were yet sUffieiently min instinktive følelse av
clear-cut and decisive to venskap for det italienske
r
(Forts. 'fra s. 3).
lead to the completedefeat folk er forandret . Men je$
b
b
'd
l
t
j
'k
til
brutall·teten'"
of the,enemy.)
e rei er meg se v a eg l "', stupiditet.
f
rt
tt
h
dd
k
h
I
t
t
t
til
f
ft
ens
og
t:yklerl'ets
syn på okHvis~krigen o sa
a _e e ar y e
ornu ens
H
'
t
f
k
pasJ'onstidens
mordere
vært en krig, som utelukken- s emme som be alte meg å ..
, er'
de ble' fØrt av Tyskland ~ vær~ hensynsløs i mitt venn- det rimelig at de fremstår
ikke av Aksen, • ville vi ha skap med -Italia. Og jeg kun- som uangripeHgenelter i motvært l stand til å angripe ne ha gjo,rt dette både til setning til det landsforrederRusslaPd den 15. mai 1941. gavn for Mussolini personlig ske pakket.
Dobbeft styrket av bevisst- og til fordel for hans folk.,
Men Varulven er som faen,
heten lom at våre armeer
Jeg er selvfØlgelig'klar over det vet nokk Axel Sandealdri h-ttdde kjent annet enn at en slik holdning fra min mose: plutselig sitter den der
avgjØrende og u-imotsigelige side ville ha fornærmet ham, man minst venter den. De
seire, ville vi ha værtT stand og at han aldri vme ha til- edle heltene selv er aens viitil å avslutte felttoget før gitt meg. Men som" fØlge av ligste redskaper.
vinterens Komme. Hvor helt min langmOdighet er det Den som lite leser ny norsk
annerledes. skulde. det i!tke, ~~je<!!i. Jjp.gOOtU ik.k;e _b.ur§kJ~n!llitteJatQrJ;~.!1 ik~ELvi«fys> fri.-gonl1aepokerCngger'-iåT·~"""""- ·r",--,-·"'';-~·~· ..".... skjedd, og som meget vel te om Varulven raker opp
i dekning inne i landet.
.
kan vise seg å være fatale.
som kunstverk innen en fatVennskapet med Mussolini Livet tilgir ikke svakhet. tig litteratur. Men vurderREGJERINGEN FALLER
ingen av litteratur er i allEtter disse spenningsmet- fikk Hitler til å overhøre
(I neste nr.: Hvorfor jeg menhet både etisk og kunsti
angrep Russland).
. k
d
k l' å
tede begiverlh:e~er falt kab -\ fornuftens stemme
nens og et er vans e 19
nettet Frondizl med bulder
~~ forstå, at en Dok som i så
og brak. Forhenværende visePå grunn av taknemlighet
hØY grad er uttrykk for Varpresident Rojas, samt flere (for jeg skal aldri glemme
ulvens onde ånd kan gjøre
fremtredende partipolitikere, den holdning Il Duce viste
'Ig
ri
seg særlig fortjent til å presto frem og forlangte presi- ved Østerrikes Anschluss) har
Inneh. ALF T. LUNDE,
mieres med det største stidentens øyeblikkelige avgang. jeg altid holdt meg fra å
pendium norsk litteratur har.
I motsatt fall truet han me'd kritisere
eller
fordømme
Mosaeveien 8, Oslo
HAKON MEYER
at det ville komme en revo- Italia..Tvertimot - jeg har
Tlf. 68 8817, pris 870779
lus10n i lØpet av noen dager altid gjort mitt ytterste fOl'l Skyvestiger oljet m/ ca.dleller få uker. Vitolo, som å behandle det som en jevn- merte beslag. Takstic..... a.v
under den ~aværende situa- byrdig. Naturens lover har jern, malertrapper og heisba.sjon opptrådte som Casa Ro- desverre vist at det er ep, re loftstrapper.
sadas sterke "malm og tilsyne- fei1tag~lse' å behandle som
å fornye abonnementet for 2.
latende den som holdt Fron- likeverdige de som ikke er
halvår 1959? Hvis ikke må
Tannlege
dizi oppe, gikk skarpt i rette
det gjøres omgående, for nå
MARTIN KJELDAAS
med Isaac Rojas og stemplet
,
blir vi nØdt til å stoppe avisen
HaMteensgt. 2
hans uttalelser som klart re- landet rundt på flukt og fortil dem SOl,ll ikke har betalt.
Tlf. 447~54
vOlusjonære og straffbare et- søker å hverve prosel;ytter for
ter loven. Vitolo fortsetter sin sak. Dessuten har man
TANNLEGE MAAMOEN
som innenriksminister i den også litojas uhyggelige trusel
Erfaren trelastmann
Hansf:leensgt. 2
nye regjering, noe offisers- i friskt; minne.
Telef. fj 43 33
med god utdannelse søker ny
kamariljaen fra Cordoba ikDet ;ventes at den nye retstilling. Kan eventuelt delta
ke ser med blide øyne på. ning vil gå inn for en intenDe setter også. fortsatt hardt .sifisering av den antikommuAn 'n e. ise , a r o W med kapital.
press på. pl"esidenten for at nistis~e kampanje. Den komBill. mrk.: «Trelastmann,.
TANNINNSEl'NING
denne skal gå av og overlate munistiske infiltraSjon blir
Trondheim
makten tTI fungerende vise- sterkere og sterkere innen
president. Frondizi kom selv det p.<}litiske liv og man fryk- Gisle Johrulonsgt. 5 - V. Ladenylig med en erklæring om tet overalt det kommunist- moen kirke - VoldmlJnde
Daglig meke hlom!ter
at han hverken kommer til iske jSpØkelse. Således ble
å gå. av eller begå selvmord, for en tid tilbake den bulgar~ ill alle priser
Arkitekt
som enkelte sier. Selv om ske ambassadØr utvist da man
SYJfKXØVE LIE
Situasjonen når dette skrives oppdaget at en hemmelig
Mo-*rforretular
er avspent, så vet :man ennu radiosender som mottok inikke hva som kan hende fra strukser for de kommunist· BlI!:.'fItUMSV. 5, 0. ULLER:N
Ji"Npaerveiea SG, Oslo
dag til dag. Gorilla-dragene iske aksj oner her i landet
Tele-1tm lWi 81 21 - Oslo
Tlf. 441230
har neppe oppgitt sine revolt- virket fra ambassaden.
LØrdag 1. august 1959
prosjekter der de streifer
FOLK OG LAND
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(Forts. fra s. 4).
konfliktene og fremsatte vimunistene under de davær- dere et krav om atarbe~derI8ndeprov'insie11e valg på 10-1 mobiliseringene og milltærk;:tle myndigheter for således intervensjonene i fagforenå skremme regjerIngen til ingslivet må opphØre. Denne
fornuft.
militærfraksjon er sterkt antiperonistisk og vil sannsynogså ha bort fagforenligvis
BOOMERANGEN
ingsloven, mens den samtidig
VENDER TILBAKE
på den annen side har gått
Få dag,'J er etter slo Vitolos til det bemerkelsesverdige
utspekulerte boomerang r:p"ed skritt å feie militærlosjen
stor kraft tilbake på Casa «Den Grønne Drage»s leder
Rosada og forårsaket den ut av regjeringen og forlangt
største diskusj on og opphis- den fullstendige eliminering
seIse i gaten som i de hØyere av de øvrige losjemedlemregjeringssfærer. På nØyaktig mers skumle innflytelse.
samme tidspunKt ble fotoDenne militære press-grupstatkopier av den hemmelige pen er imidlertid ikke revoluvalgpakten mellom Peron og sjonsminded, men stemt for
Frondizi utlevert både l Giu- en løsning på absolutt kondad Trujillo og i Buenos stitusjonelt grunnlag og i
Aires aV henholdsvis general
konservativ form. Den rene
Peron og peronistpartiets sjef militære «gorillagruppe» var
i Argentina.
derimot i full revolusjonær
Med Vitolo som talerØr er- konspirasjon for å utnytte
klærte presidenten at et så- situasJ'onen med den stadig
dant dokument overhodet
stigende misnØye i de øvrige
l'kke ekSI·sterer. «Jeg sverger
militære enheter landet ovet..
overfor ,Gud og historien at Da «de grønne drager» fra
ml' n underskrift er forfal- den 'såkal1\e frigjøringsrevosket». Det er vel neppe et lusjon som kastet Peron ikke
menneske i dette land som kunne bli enige seg imellom
-er uvitende om paktens eksi- om en fellesaksjon, forekom
stens, hvis direkte følger var det hele fem forskjellige forFrondizis overveldende valg- SØk på statskup i lØpet av
seier, og hele spØrsmålet re- den 17de juni! Kontreadmiduserte seg til en diskusjon raI Rial er den mest-promiom hvorvidt Frondizos og nente av de arresterte kuphans forhandler Rogelio Fri- makere, mens rebelilsjefen,
gerios underskrifter på de general Ossorio Arana, tidfremlagte aktstykker er for- ligere minister i Aramburufalskede eller a~tentiske. Det regjeringen, og flere andre

_,_

-er_,ver~t:å :meI'k~:Seg

at. Fri-

, , -gerlo Ikke har benektet noe
:t denne forbindelse, men derimot kommet med svevende
uttalelser som snarere er en
bekreftelse. Han har ogsa"
måttet tre tilbake. Peronistene påstår at de også besitter
lydbåndopptak fra undertegnelsen av pakten, hvor altså
Frondizi til gjengjeld for
peronistisk valgstØtte forplikter seg til å gi en rekke kon:sesjoner overfor peronismen.
Igjen var det Vitolo som
ble stående i brennpunktet,
og måtte ta av for stØyten
"med opinionen, pressen og i
den stormfulle debatten i
Kongressen straks etterpå,
mens' presidenten hele tiden
dette sto på'kun fortonte seg
:'som en anonym skygge i bakgrunnen. Frondizi led i disse
hektiske 'dager et voldsomt
'prestisjetap p. g. av sin moralske holdning da det viste
seg at man i nær sagt alle
;sektorer la mest vekt på Perons ord i denne forbindelse.
DE MILITÆRE
'GRIPER INN
Og så begynte de militære
'å rØre på seg. Hærens sterke

'og viktige enheter i Cordoba
tok ikke presiaentens æres'ord for god fisk.og forlangte
at en undersøkelseskommisjon skulle nedsettes for å
'granske den påsThtte pakten
F'rondizi-Peron. Dernest protesterte de mot åbll brukt
.som politistyrker i arbeids-

ll
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«F arm and» og Krustsjov
var godtroende overfor Hitler i slutten av 30-årene»,
sier «Farmand».
Hva for slags argumenta- «FRIHETEN»S TYSKE
sjon er dette? Regjeringen KAMPFELLER.
Gerhardse'n har flertallet av
Friheten har hatt det tradet norske folk bak seg, den velt med å motbevise stygge
har hele statsmakten i sine påstander om at det sitter
hender, og Beredskapsloven tidligere <!.nazister» i høye
gir den absolutt enevelde så stillinger i Øst-Tyskland. -:snart det er fare på ferde. Bladets beviser ser slik ut:
Og i slutten av 30-årene had- «Dr. Glinther Kertzcher, 2.
de
kamerat
Nygårdsvold sjefredaktØr i «Neu~s Deutmakten.
schland», kom som 20-åring
NS'ene hadde ikke en fra den borgerlige ungdomseneste av de 150 stortings- bevegelse inn i SA, og ble semennene på tinget. Hvilken nere overfØrt automatisk fra
rolle spilte det så hva de SA til nazipartiet».
han er
trodde eller ikke trodde? Og naturligvis
ikke
tidligere
hva vet «Farmand»s redak- «nazist», for som alle vet så
tør om deres gOdtroenhet?
var NSDAP's Sturmabteilung
Tilslut foreslår «Farmand» (SA) bare en uskyldig for«sorte slø,yfer» den dagen, skole fØr en «automatisk»' ble
men <,det beste er tomme overfØrt til passivt medlem i
gater».
NSDAP! Ellers viser det seg
Krustsjov
kommer
som at den tidligere SturmabteilrepresenUant
for
verdens ungsmann (og kollega av
sterkeste militærmakt, og for Horst Wessel)~ har utmerket
den makt som befriet «Far- seg storligen ved fast holdmand» for «åket» under Hit- ning og mot, idet han etter
ler, og som var den store å være tatt tlIfange straks
allierte. Han er invitert av
Kongen i statsråd.
Vi foreslår at «Farmand»s «Armeen må en gang vise at den
redaktØr setter på seg sort eksisterer!»
slØyfe, som rekker "tIl gulvet,
«Det er ikke i Frankrikes milisetter seg inne og trekker tære interesse», sier general Garullgardinet godt ned så in~ melin langsomt, «å gå frem
gen ser ham.
utover Maginotlinjen.»
Et faktum som ikke kan
Ministerpresident Albert Sarmotsies er at hvis Amerika raut er ute av seg. Forsvaret av
og «Farmand»s venner had.. Maginotlinjen, å gjemme tropde latt Hitler være i fred et- pene i Maginotlinjen - det er
ter angrepet på Russland den den eneste tanke denne general
22. juni 1941, så hadde vi i har! Med Foch" vilde det ha gått
dag ikke hatt noen kommu- anderledes! Sarrautnører påny
nisme hverken i Russland el- Mamiins berØmte ord, som var
ler i Kina.
I hans
stadige formel: «Il faut
Vi hadde hatt et krigstrett attaquer!» (Man ma angripe) Tyskland, med okkupasjons- 'og han hØrer det med den vidtropper i alle Europas land. underlige uttale som var Man'gin
Det hadde vært en bagatell egen, Han sa alltid «ettequer».
å slutte fred med et slik~ Men nå er-denne ville pågangsland, på grunnlag av Europas mann dØd - det heter at han
forente stater, hvor England er blitt forgiftet ~ og nå finnes
selv kunne ha vært med.
bare denne general Gamelin,
Quisling skrev sin Europa- som lager fine, små dikt fordi
pakt for å få en slik ordning. det ikke faller ham vanskelig,
<,Farmand» og dens venner men som nå viser seg_som en
har tatt grusomt feil av ver- soldat som viker tilbake for kridenssituasjonen. Men denne gen f'ordi han vet at han ikke
feiltagelsen vil de lyve seg er den vokSen. _ _ Igår hadde
fra, og fortsette med sine han, ministerpresidenten, erondsinnede angrep på dem klært for allverden i mikrofonen
som så rett, nemlig NS-folk~ at Frankrike ikke ville forhandle
ene som «Farmand» stadig er med TysKland sålenge Strassburg
ute etter.
var innen rekl\:evidde av de tyske
O. K.
kanoner - nå vet han at det
i!kke blir noe annet å gjøre enn
å forhandle, for den franske
armes gep.eralissimus tiltror' seg
riktignok I å forsvare Frankrike
kelig. Vi må ha almindelig mo- hvis det blir angrepet, men helbilisering - så vil tyskerne straks ler ikke mere. Her, i herretrekke sine tropper ut av Rhin- værelset i Ininisterpresident Alland igjen. Det er dette vi må bert Sarrauts bolig i Avenue
oppnå, og jeg forutsetter at ge- Victor Hugo 15, blir Frankrikes
neralstaben vil kreve almindelig skjebne ruvgjort i dette Øyeblikk.
mobilisering.»
Da den ansvarlige militære sjef
«Alminnelig mobilisering?» -:- ingen tilfit har til seg selv og
spØr Gamelin, og så fØyer han sin hær og på den annen side
til: «Det betyr krig!»
den ansvarlige minister ikke har
«Vi besatte også. Ruhrområdet mot til å gå med på den tyske
uten at det ble noen krig!», fØrers fredstIlbUd, driver 'Franksvarer ministerpresidenten.
rike uavvendelfg--mot sammen-

Bak kulissene:
(Forts. fra s. 4).
veke og drømmende ansikt, de
mØrke øyne og den hØ\Ye panne,
svarer rolig: «RegJeringem anordninger er gjennomfØrt: Maginotlinjen blir besatt, fargete
tropper er satt i marsj fra Syden mot østgrensen og troppene
ved grensen er i alarmtilstand.»
Så tier han, og ministerpresidenten sier næsten heftig: «Det
er visselig sikkerhetsforanstaltninger. Men det er ikke tilstrek-

gikk i de rØdes tjeneste mot
sitt fedreland. Også de andre
later til å ha sin fortid iorden i motsetning til for eksempel «nazigeneralene». Det
heter således om professor
Kohlmey at han <!.hadde vært
medlem av nazipartiet, men
desserterte i 1943 og sluttet
seg til den antifascistiske
bevegelse». En slik kar kan
naturligviS brukes. Gerhard
Dengler, kommentator ved
DDR'sTadio m.m.m. «gikk
som 20-åring inn i (det
uskyldige) SA og ble senere
overfØrt til nazipartiet. I
sovjetiske
krigsfangenskap
fant også han veien til aktiv
kamp mot Hitler». Ak ja, det
er ikke mange tyskere som
har en så i enhver henseende
smukk fortid å se tilbake på.

*

REGJERINGEN SVIKTER
NORSKE INTERESSER.
Tras~ i inntrengende henstillinger fra Hannevigs;famHie, som til og med var
villige til å garantere utgiftene, har den norske regjering avslått a appellere Hannevigssaken til De forente staters hØyesterett. Dermed er
da dette triste amerikanske
overgrep mot en norsk borger
og norsk eiendom fullbyrdet.
Det eiendommelige er at av
fire juridiske rådgivere som
regjeringen forela saken, var
det bare en som ikke anbefalte appell. Det kunde være
interessant å vite hvem denne jurist som verdsettes tre
ganger så hØyt som ae andre
er - skjØnt vi nar jo vår
miss tanke - og det kunde
også være rart å vite hvilke
interesser det er regjeringen
har varetatt i denne sak.
""''V\.-v"tIAl\Aj'''''N''''''\I\.-v"t~''''''''
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(,,,,,.. fr- .. Sl.
Mellom 15. og 17. juni 1940
besatte Sovjet de baltiske
land, og i slutten av juni ble
:eessarabiaokKupert. Den 10.
juli 1940, altså knappe 14
dager seinere, kom Sir Stafford Cripps til Moskva. Han
anerkjente på den britiske
regjerings vegne besettelsen
av de baltiske stater, og sa
at Storbritannia ogSå var villig til å anerkjenne Russlanqs
rettigheter i Dardanellene, og
fØrerskapet på Balkan.
Hvem beskyttet de baltiske land? Og hvem beskyttet
;Balkan?
Russisk fØrerskap på Ualkan var altså anerkjent alle'"
rede 10. juli 1940.
«Det er dessuten svik mot
de undertrykte folk å invitere den mann som har berøvet dem deres frihet», skriver «Farmand».
I 1945 skrev hele den norske presse, at disse landene
ble befriet av Sovjetunionens
tapre helter. Og mange NSfolk er straffet fordi de motsatte seg «befrielsen» av
P'l"nnmark.
De amerikanske militæte
sier åpent at det er de amerikanske politikernes skyld at
disse landene i dag ligger
under Sovjet. Og sant nok,
Sovjet har ikke oesatt en
kvadratkilometer land i Europa uten at det er anerkjent
av Vestmaktene!
«Det er opprØrende at en
norsk regjering skal tvinge
kongen til å motta ham»
(Krustsjov), sier <,Farmand».
Så vidt vi husker har kongen vært med på å avduke
minnesmerke over sovjetrussisk innsats~i Norge. Og
den forrige kongen hadde
ikke nok ros å komme med
over kamerat Stalin og «vår~
allierte». Frontkjemperne er
hårdt straffet fordi de tok
kampen opp mot de samme
allierte. Det rimelige ville vel
da være om kongen med glede tok imot den store all~"
erte som befriet Finnmark?
Krustsjov burde få bo på
Kongsgården, så Slapp «Farmand» å ergre se~ over utgiftene på Oscarshall eller
annet steds.
«Den
(regjeringen Gerhardsen) er like gOdtroende
overfor Krustsjov som NS'ene
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bruddet som inntraff fire år
senere.
«De må også huske på, herr
Sarraut», sier nå en ministe,
«at en krigersk gest, som kanskje
fØrer til krig, absolutt ikke er
opportunt innenrikspolitisk sett.
Vi står foran valg, om mindre
enn fire uker skal det velges nytt
deputertkammer. Opptrer vi nå
lSå energisk, så vil vi gi venstrepartiene en rvalgparole som de
ikke kan ønske seg bedre: «Mot
de menn som vil krigen - -»
Hva hØyre angår, så er det nokk
foren skarp opptreden mot
1/Yskland, men det går bare med
på krig.en hvis det får noen ministerposter. Men De kan da ikke sjalte ut noen av Deres egne
partifeller av den grunn!»
«Og så må De ikke glemme»,
fØYer Pietri til, «det finnes dessverre mange defaitistiske franskmenn, som vil si: «Tyskerne har
jo ikke besatt noofransk område, men bare en strime land
som faktisk tilhØrer dem!»
(Nreste gang: I bakgrunnen England).

FREDSPRISMANNEN FAR
IKKE SPILLE TENNIS.
Midt i selveste New York
har det inntruffet en noe,
pinlig historie. Den amerikanske neger Ralph J. Bunche, som i sin tid var med på
å velsigne Israels landrov i
Midt-Østen og som for dette
fikk den berØmmelige «fredsprisen» er sammen med si1).
sØnn blitt nektet opptagelse
i dEm meget eksklusive Forrest Hill Tennis Club tiltross
for at det naturligvis var akkurat der han vilde være
med. Grunnen var at kIu\?bens statutter fastsetter at
negrer og jØder ikke kan
opptas som medlemmer. Så
nå er Dagbladet i sving med
å få rettet på det. Om nØdvendig ved hjelp av Eisenhowers soldater og blanke
bajonetter.

*

l\KB~l1)~KBLADET
UKl~NTJ<.:KER

Ellers er Arbeiderbladet
dypt bekymret over «krise i
Israel» og begår i den anledning en leder som vel slår
alle rekorder selv i dette hi.storieforfalskningens
blad.
Det viser seg ifØlge bladet at
det er det Israel som har bemektiget seg arabisk jord og
eiendom og som ved hjelp av
terror og nedslaktning har
jaget en million arabere fra
sine hjem som er «truet av
arabiske nabostater!» Om det.
land, som sammen med England og Frankrike direkte
overfalt Egypt -og holdt på å
utløse en' verdenskrig, forteller bladet at det er «de kommin is tiske land som har støttet araberstatenes krigs-politil{.k mot Israel, både med
Våpen og penger». Dette hØres
nesten ut som når bladet forteller sine lesere om etterkrigsoppgjøret, velvillig understØttet av dr. Magne Skod~
vin, som gir pOkker i beviser
og dokumenter.

FOLK OG LAND
Ekspedisjon og kasse:
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Telefon 37 76 96
Boks 3214

Abonnementspriser
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