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Fransk bok omuretfen i Nurnberg 
'Omfattende og knusende dokumentasjon 

«Niirnberg oder die 
av Maurice 

Falschmiinzer» Bardeche i boken 

Julius Streicherserklæring om hvorledes han ble misshandlet 

Slik myrdet tZe allierte sin 11UJtstanders militære øverstkomman-
,'"",r;.a:,m4er~; ~leUma1"3kallc WjIhelm, K-erifr e-cL-:, ~s~~--av 

den ridderlige behandling er' gjengittl heretter det a7nertkanske 
blad «Lffe~, som med stolthet presenterte sine lesere ofrene for 
bødlen i Nilrnberg. Er amerikanerne og ~r~s meningsfeller her 

hjemme like stolte idag? 

En av, dem som på et tidlig til ni sprog, men i hjemlandet 
ti.dspunkt våget å stå frem og ble han utsatt for en verita
tale mot den kompakte, for- bel forfØlgelse av aller verste 

art. Boken ble forbudt i 
stokke de majoritet av haten- Frankrike, forfatteren ble ar-
de og hyklende mennesker i restert og satt inne i tre må
sitt eget land var den franskeneder, hvoretter fUlgte en 
professor Maurice Bar d e- rettsak som varte i fem år. 
c h e. ij:an holdt seg helt borte Han ble dØmt til l års fengsel, 
fra politikken under verdens- en straff som imidlertid ikke 
krtgen, men da hans svoger, ble fullbyrdet fordi republik
den kjente franske forfatter kens president grep inn. 
Robert Bra s s i l a c ble Under denne rettssak sam
skutt som «landssviker» kas- let Maurice Bardeche en im
tet han seg uforferdet inn i ponerende bunke med doku
kampen mot lØgnen og uret- menter for å bevise overfor 
ten, og ble llurtig en av op- sine dommere NUrnberg-pro
posisjonens mest kjente tals- sessen illegale karakter. Han 
menn. Hans bøker kom ut i fremla ogSå bevis for at han 
store opplag. l en av dem ret- ikke var den eneste som had
tet han ogSå et skarpt angrep de angrepet denne domstol. 
på seierherrenes domstol i Tvertimot er der i nesten alle 
NUrnberg. ~oken ble oversatt siviliserte land tatt skarpt til-

orde mot denne urett som 
kalles rett. 

Maurice Bardeche har sam
let alt dette materiale i en 
bok som kom ut i Frankrike i 
1957 og som het eNuremberg 
Il ou Les Faux Monnayeurs». 
Boken foreligger nå 1 tYSk 
oversettelse på Verlag Karl 
Heinz Priester, Wlesbaden og 
har fått titelen «NUrnberg 
oder die Falschmunzer». Den 
selges også gj ennom Folk og 
Lands Boktjeneste. 

* 
Det er en helt knusende do

kumentasjon forfatteren her 
legger frem og likevel er den 
hØyst saklig, som naturlig 
kan være fordi den var bereg
net som kildemateriale i en 
rettssak. De kilder han påbe
roper seg fra andre land er 
~~~~,,' ,-

de, men sammenlagt glXi Gle 
allikevel leseren et sterkt inn
trykk av at rettsfølelsen dog 
trass alt ikke er dØd i verden. 
Og siden England stadig får 
holde for i forbindelse med 
den europeiske borgerkrig, så 
er det grunn til å peke på her 
at det kanskje særlig er i Eng
land harmen over uretten 1 
NUrnberg er stor og utbredt. 
Det kommer frem i en lang 
rekke bøker. 
, En hører sj elden ' noe fra 

Portugal her i dette land, men 
ogSå i denne lille britiske ko
loni var det folk som trådte 
frem og skarpt klandret seir
herrenes Skammelige frem
ferd mot sine overvunne fien
der. En av dem var Dr. Alfre
do P i m i e n t a, medlem av 
det portugisiske akademi. Vi 
gjengir litt aven erklæring 
fra ham angående NUrnberg
dommene: 

Også Norge hadde sving 

~ sitt fengselsvesen , i 

1945. Fehmer ble således 

ILnbragt i et bur inne i 

sellen og ble vekket 

h1Jerl: kvarter om natten 

«til kontroll». Hvis bil

redgjengivelsen blir bra 

1Iil en også kunne se 

merker i ansiktet på 

fangen etter mi$hand

ling. 

~ 

«Men disse beryktede dom
mere i NUrnberg, som satt 
der uforsonlig kalde, har 
ikke skyggen a v en unn
skyldning. De forble ufor-
andret måned etter mi\ned. 
Dag etter dag satt de i ti
mesvis likeoverfor tyve ube
vegelige, beseirede menn, 
som var ladt i stikken, som 
knapt kunne snakke fordi 
man lukket deres munn, 
som knapt kunne forsvare 
seg fordi man innskrenket 
deres forsvar, og som fra 
minutt til minutt hadde 
den truende følelse av å 
måtte bukke under for de 
falske beskyldninger og ge
~enheter, som seirherrene 
overdynget ~em med. 

Forts. 8-. 6 

Olaf Holm: 

Hjemmefronten 
og folkeretten 

l. 
Leserne av delbte blad vil av 

Alex8lllder ~ åpne brev 
til ih.r.advokat Wyller ha sett 
at densi:ste nærer steJ:ik be
kymring ror alt regjeringen. vil 
akseptere den 'fm Vest
Tys;klJan;d tilbudte erstatning 
på debetmgelser, som repu
bl.ikken har satt, nemlig at 
den fordeles etter regjerin
gens skjønn blan,t dem som p. 
g.a. ll"aSe, tro 'eller 'Veroens
anskuelse har titt overlast fm 
okkupasjODSlIlllak.tenrs side. 

Konsekvensen iherav er, 
at regjeringen dermed ,er
kjenner alt de andre ikatego
riIer av såkalte mdtstandsfoJk 

h~ v.i:l si at det var NS, Vtl, Peder Furubotn skaffe er-
etter follærrebten er ulioWig:e,/ ' 
SIOIlll under okikupasjonen statnzng. ~ra øst-Tyskland pli 

holdt den tovInge og riktige bedre vtlkar? 

linje.. «Fo1ik og Forsv.ar» og Norges 
. ~ ~~.sen har ~ Forsvarsforening og i samar

gJenngen l ~eligheten. gitt beid mellozp. disse institusjo
allerede for ar og. da~ ~de~ ner og offentlige myndighe-
~~~ ~~~det ter.' ben"h.ar: også Jått støt-
et Jlite skrift som heter «Hvis te av regJ~en og staten 

. . dekker utgiIftIen.e ved ut-
det 'skuJ:le Ibli krig». . _1,.,._ B k edi' 

Det heter her :i.nnled:nings_ gIVt'II~U. -:- ?'.8 er l' gert 
. etter retningslinJer fra et re-

'WIS: «Denne boka er kom-\ daks:ionsutvalg o'ppnevnt av 
met i stand etter tiltak fra (Forts. s. 6). 

To fLjemme/To,nUedere som helgarderte seg, 

e. cn _. 
< 
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Major I{jelstrup 75 o ar Fra Skien 
definitivt og erklærte at Norge . :p~. V~d~un, QwsilÅgS, 'dØ,ds~ 
ikkesikulle bærewpen mot dag den 24/11 ble, som det 
Tyskland mere så lenge. v,e'l'- har vært' skikk i en rekke år, 

Norden 
~~,~ ,,'-~~ •. :p, .. ~:: ~,.~~ ,; "\t .. H ) 

øhskeren fornuftig fred 
densikrigen varte. Som sj'ef holdt et minnemØte her i En alminnelig avisleser får fredsstille Sovjetunionen. Den 
for Sivilforvaltnmgen gjorde byen. lett det innlrykk, at Amerika 
KjellsWup et utmerket a~beid MØtet som hadde fått me- har godtatt en deling av Tysk
og han waretok i utpreget get god tilslutning fra land land . 
grad alle sine offiserskamera- og by ble i likhet med tidlige- De gamle kulturland Bran
ters iinteresser i denne van- re år holdt hos vår trofaste denburg og Sachsen kommer 
skelig'ei tid, noe som ikke er kamerat frk. X i hennes hyg- da under Moskvas maktom-
så kjent som det burde være. gelige hjem. råde. 

Mad sitt urokkelige krav Vidkun Quislings minne En slik utvikling er meget 
om at alt 'skal gå ordentlig og ble hedret ved taler og opp:.. farlig for Europa. \ 
redelig for seg og med fuH- lesning. Vertinnen leste Kai Har Ame!'ika gitt opp tysk 
s,tendig mangel på evne til å Normanns gripende dikt «En samling, så må Norden av all 
O"å på akkord selv når det laurbærkrans» og Marie Ham- kraft gå inn for at Branden
;jelder de minste ting, k~n suns ord i hennes bok «Under burg--Sachsen får finsk sta
Kje1strup naturligvis VLrke tr- gullregnen» om Knut Ham- tus. Det må dannes et nøy-
r~terende på man<Te, og så t IQ' l' tralitetsforbund av Sverige--• ...., suns om a e av UIS lng som FiJn d 'O d b 
k 'aller de ham da' for petime- nlan og ~ran en urg:-

den idealist han var ble sitert. ter og reglementsrytter. Vis- Sachsen. Og Brandenburg'--
og gav de tilstedeværende et . 

V o ka l' Il . F H seliger han noe av dette, men o d Sachsen må få samme rettig-ar mple e maJDr d billede av var fØrer som en . ".' '1 han !har også en annen si e heter som Finnland, og frie 
KJe 1st r up, fyller l dag, 7. !,u_ o fte kommer idealist og oppofrende fedre- valg. 

b 75 o som llJK,Ka sa 'O landssinnede normann han 
nOJem er, 'kkar . fram i det en kan kalle hans En slik fred vil tilfredsstille 
ih eg vet dl ' e noe~ s~rr: Il offisielle virke. Som ung offi- var, som ofret alt og tilslutt det amerikanske folk. Ameri

øyere gral enn o ~aJO'l' Jr - ser opplevet Kjelstrup det sit liv for et folk som lØnnet ka slipper et større prestisje
strup.: ~~ef Ira ,en gam e, store eventyr, da han tjenest- ham så dårlig og for de menn tap. Og det svekker ikke Nato. 
~Vl gl f~' su· ~ ansva:s: gjorde i svarteste Afrika som som tok hans liv for å dekke Freden vil også tilfredsstille 

VIsstet Ol z.,somt ~~ Kongo-Jøytnant. Nedskriveren over sitt eget forrederi og sin Frankrike og Vesttyskland. 
stor d u st .~ng r: ers a a,v 'disse: linjer husker en af- skam. Bayerne er like glade i fransk
av lei. amerlans ~~as::>e- ten under barbarenes ~seri, De av våre venner som var mennene som i brandenburg
O'vers:kridere.J~g, e "Gro da en del norske offiserer s'om gått bort i det forgangne år erne. Den vil også tilfredsstille 
at KJelstrup aldrI har slo~pet fangEl'l' ble transporler,t til en siden forrige minnemØte ble Norden. Norge og Danmark 
en teltplugg eller en stal;ens mindre norsk hy for å vitne i ogSå/hedret ved minneord og kan eventuelt gå ut av Nato 
fbeIDØeh r.e aVds~e fø fr ddet va!" en «landssviksak» mot en kol- stillhet. og inn i et slikt vebnet nøy-
, ø!l'lg re egJort or I en pa l Det hl nødvendig å t l tralitetsforbund sammen med 
alle måter, og inntil så skjed- ega. tt . b:~ men· alle Vår venn kuns ma eren, 
dO' t f t loverna e l Y'=", som samme dag hadde sin 83 Sverige, Finnland og Bran-

e g~r Jeg u ra a urege - seIler i fengslet var opptatt, årige fødselsdag, var som denburg-Sachsen. Det nye 
mbådeSSlg~etden forfulgt~ ~m slik at vitnene måtte anbrin- vanlig med og ble hyldet i femmaktsforbund kunne også 

'1. tande,' 1 rømme og I v ' en gas pao provisoriske s",n,O'er. ute bli stort nok til å danne sin t ~..., ord og gj erning for sin aldri 
IS. i den lange fengsel'sgangen. sviktende interesse for felles ege~ tOlJIunio~ .. Området har 

Hva det betød for det nO'l'- Foruten Kjelstrup husker jeg sak. Det er ikke m~[lge som "ogsa felles ~e!lglOn:. Den Lut~ 
sike forsvar å ha en slik mann at olbarst Sund!o yar med. er så' ung"T tanker ," og sinn ·hersk-ev:angehske.klrke. o • 

sittende i Forsvarsdeparte- Der lå vi på rad og l'ekke i som ham og som har bevart Ep slIk fred VIlle ogsa hl-
mentet ElT sikkert innlysende den dunkle gang og fiJkJk na
far enJhver, jj særdeleshet for- turligvis ikke sove. Men d.a sine meningers mot. Et ek- ""'~~~ 
di Kjelstrups urokkelige rede- åpenbarte den litt stive og sempel for :r,nangE:) av oss A' s sur ans' ·e s v I' k 
lig'het og a!Il.SlVarSlbevissthet lhøyt~del.ige major seg som en andre. 
når det gj,aldt forvaltningen fengslende beretter om. ,oor- Vår vertinne hadde dekket Med asuransesvik forstår 
av statens midler var parret dums eiVenityr i Kongo. Vl lyt- et hyggelig kaffebord med man i amnnelighet, at den 
med en. varm fledrelandskjær- tet til ham nesten hele nat- annen bevertning og tiden som tegn.eIl" assuransen sviker 
lighet og dyp bekymring for ten og oppdaget at baik den gikk så altfor fort som den sitt selsikap. Det skjer vel ve
det norske forsvar som Tran- major KjelJstrup vi ellers møt- gjerne gjør når venner og sentlig ved ildspåsettelse. Ved 
mæl og Gerlharosens «patri- te lå det en eventyrlysten og feller treffes. livsassuranse lar det seg van
oter» raserte for fote med bi- m~ter gutt på lur.' Med et minne rikere reiste sJkelig arrangere, men det 
stand av de borgel1liige med- Kj,eJstrup fikk en hard med- så ,tilslutt hver til sitt o~ skjer jo det også. 
løpere. Det manglet såvisst f,art i etterkrigsoppgørete1:- samværet med venner som I tilIfeltLet med tvihl[ngsel
ikke på advarsl'er fra Kjel- ter en såkalt rettergang hvor er sveiset sammen etter skapet «Storebram» og 
strups side, både i budsjett- Solem utfoMet sine mest av- «retts»-forfØlgning og over- «ldun» er det de assurerte 
ar/heide i departementet og i sikyveikikende egenskaper .som last fra tidens makthavere frontkjemperes ettel'latte som 
innlegg i dagspressen for- "dommer». Men det er ikke styrker samholdet. er sveket, ildet aSISUrandøren 
søikte han å demme opp for " M t t Økt o d n hItt' til aO ut lett å få KjelsWup o'verende. Øens e a sen e e 'ar a seg p'l'esse -
ødeleggelsens Jlom, den som Gjennom hele fengSleiJ.stidEm og hilsen til Forbundet og Folk betale de «skitne penger» til 
til syvende og silst førte til helt fram til denne dag har og Land med en takk for alt sItatens utpl"lessningsbyrå. Dog 
9. april 1940. Det tl'agiko- han aI'beidet målbevisst og det slit og strev som blir ydet med regress til staten, antage-
nu· ~ke var imidlertid at det l' il d -lda t t " utrettelig for å blottlegge den for å rehabilitere «rettsopp- 19 .' en gamm~ gse ro, a 
iikke var If,or.svarsødeleggerne urett som ~mmet ikke, bare gjøret»s ofre. Og det ble gitt det 'har I10Ien verdi i v,åre a.a-
og internasjonalistene 'om- ger 

o J.._ ham selv, men så mange an- uttrykk for den forakt som . 
k~ Tranmæl som matte lÆ1 'h 'd ih ,.Av A. L.s 'rapport fI~a et 

d ..J_"_ Og at dette ar el ar man hadde overfor dem som straffen og vanæren for et u.r~. ' . møte i Christiansand, Ser vi at 
som hendte, men nettopp fe- vært av den aller største har faldt Forbundet og dets d _.1' f J ih 

d betydning for oss alle, er en menn i ryggen og skadet vår e vannge ø ger I vor et as-
FdrelandKs:r~en og p ~ vareren kjent sak. I denne forhindelse sak med falske beskyldninger suranseselSikap opptr€'l' unfair 

inn J~trup., a ,samme kan J'eg kan-~-J',e røpe den overfor NS-foJk, ikke er ute-
°te h ammet ~ i motpartens presse. b·l· D f rtfl t roa som· evnen r hemmeligihet 'at det var ma.- . ~ltt. en ø r Si t e OIVe y-

Quisling fordi ihan hadde rett, d Referent. ning av assuranser til et annet 
men for tidlig, som den f~n- jar KjeJ,strup som un erpseu- selskap fra tvillingselskapet 
ske professor L.ebre uttrykte dOillymet Justus V;~cul~iI" GULLVAG OG BAL STAD .VIL foregikk d€'l'. 
d t gav ut et av de mes ung - HA NYTT RETTSOPPGJØR. Der er forekommet en del 

e . veiende skrifter som er kiom-
, Etter et w.ngt og fmtjenst- met om etterkrigsoppgjøret: I en anmeIaeise av Ola~ s:like «kurer», ihvor vedikom
fullt virilm som byråsJ'ef i For- "Den no---~-e ikap;·:t-_l-sJ·on og l . Le . mende selskaps direksipn 

" .l"SK ~ iUJ.<:l Gu lVågs bok ;«LeVl nmg og. O' f 'l",- f rier 
sv:arsdepartementet, oV€'l't.ok krigfØringsproblemet». Det hans hus» skriver forfatteren mns'a SItt 'eI"t;.ep o e enn 
KJelstrup under okkupaisJo- som der står er urokket til Stein Balstad . bl. a. i Vårt svint. d 
nen den utakknemlige oppga- denne dag og den som kjen- Land: Det hendte illæ ette'l' en 
ve å <Forvalte restene av det I ner Kjelstrup vet også at såkalte frigjøring, at direk-
norsike forsvar etter at gene- «Rettsoppgj~ret ett~r 1949 sjonen il et assuranseselskap 

l R o vegn av ikonge med den nØyaktighet og tar han kraftIg .fatt pa. F1ere fant det fOrlIl.ødient å demon-
ra uge pa e . 1 '1 k kj . Gull od' . l h ldning og regjering hadde kapitulert JIorQ. 3. • I VI ans· e gl vag me - strere SIn llaSJona e ' 10' • 

hold når han antyder et nytt I Det var kanskje påkrevet, 
2 ftSa ~ IJIMD l LØRDAG 7. NOVEMBER 1959 rettsoppgjør». sika'l man dømme etter listen 

ville slippe amerikansk inn
kretsningspoIitikk i Norden . 

Et vebnet nøytralitetsfore 
bund i Norden ville være den 
beste garanti både Amerika 
lOg Sovjet kunne ha . 

De kommunistiske lederne 
i Østtyskland ville nok bli 
skuffet over en slik fred. Men 
Amerika er en så rik stat at 
man meget lett kunne gi dem 
et luksuriøst liv på et fØrste-
klasses turisthotell i Sveits el
ler ved Rivieraen. 

La oss derfor håpe at Ame
rikanerne vil gi Europa en 
fornuftig fred. 

Quisling sa ofte at Tysk
lands skjebne var Norges 
skjebne. 

I dag kan man trygt si. at 
Berlins skjebne er Oslos 
skjebne. O. K. 

Giroblanketten gjelder 
bladpengene 

Det er bare snaue 2 må
neder igjen av året 1959 og 
så gjeldelr det da i tide å ord
ne med abonnementsfornyel
sen for kommende år. Vi har 
i dag lagt ved avisen en post
giroblankett og ber. våre ab
onnenter gjøre bruk av den 
sås n art som mu li g. 

. Vi er også nødt til å be alle 
som overhodet har noen kro
er,.å avse om å, huske på oss. 
Vf ml' nØdvendigvi~ tm hjelp 
for å komme ov.er kneiken 
igjen og regner med som van
lig å få en håndsrekning av 
våre lesere. 

På forhånd hjertelig takk! 

over nO'l'sike medlemmer i det 
tyske handelskammer i Nor
ge. Direrosjonen fant det pas
sende å si opp en kontorda
me, 'Som hadde vært medlem 
av eller tangert NS. Det sikulle 
herrene nødig ha gjort, Opp
silgelse av assuranser begynte 
å st'l'ømme inn med en så fa
refu-uende fart, at saken måt
te undersøkes. Resultatet .var 
at direksjonen øyeblikkelig 
gikk til det skritt «å utsette 
sin overlbevisning» og i høf
ligste former anmooe,t den 
unge dame om å komme til
bake. Dermed var den sak 
ordnet. 

I et annet tilfelle førte den 
såikalte nasjonale holdning 
tiJl, at en eJrlre funksjonær 
ble oppsagt, fordi han var 
mecllem av NS. Et konk.urre
rende selskap med en direk
sj on med normalt omløp i ho
det stod straks ferdig med et 
agentur fOll" vedikom;mende, 
som reiste rundt ti:! sine me
ningsfeller og venner, som 
selvfølgelig !Hyttet sine assu
ranser over til ham og sendte 
ham videre ti~ venner og be
kjente med !fOl'hånds, under
retning om hvorledes saken 
lå an. Vår mann sitte'l' i dag 
bedre i det enn han noen 
gang har håpet på. 

Der foreliigger filere slike 
tilfeller. 

En assuranseoverflytter 
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Deutsche Handelskammer I OLA FURUSETH: 

in Norwegen S p i k e r s U p P Q 
______ FOLK OG LAND __ _ 

~ UAVHENCIG Ul\EAVIS koker over 
It., e dak tør er: 

~,MELSOMJ, ansvarl,g 
'ALEXANDER LANGE 

statuttene for Handelskam-
i 'm~ret bestefum:et i: ~ '5::åTditiært ,Det gamle, elVootyret, oæn 

«Fanten og sprkersuppa» har 
Fantene kaker videre på sin 

spikersuppe, den er nå råge 
full, mens skapene snart er 
tomme. ~...................................... 

Når pengene i }~isten }i.linger-

medlemsskap må sØkes skriftlig, 
og godkjennelse skjer ved sim
pelt stemmeflertall i styret - -

vært et mønster for mange 
silunkne fanter. Ikke minst i 
vår tid. 

Den orig:i;nale fanten var en 
god psykolog. Da han tren inn 

R. Gustin Granne, Agenturen, ; stua og fiJkk se hvor lite 
Karl Johans gt. 16, Oslo. gjestmiiLd kona så ut, så for-

Fortsatt medlemsfortegnelse : 

Brødrene Granrud, Kolonial- stod han. jO' at det ikke nyttet 

Og så vil alle være fanter, 
ingen via skape noe, for det 
blir bare tatt fra en. A v f a n-
tene. 

waren - engros, postboks 70, Ha- å be penlt om må.t. 
Det er ganske pussig at det er de mennesker som snakker mal'. Hun 'stod jo formelig i for-

høyest om frigjørelse fra dogmetro og autoritetsdyrkelse som Guttorm Grar.um, Kolonial- svarsstilling foran matskapet, 
også går i spissen når det gjelder å spenne menneskeheten waren u. Frtichte engros, GjØvik. - kom ikke der. 

Så blir vi fant og tater alle 
sammen og henger den siste 
bonde. Ola Furuseth. 

i demokratismens nye dogmebroderte spenntrøye. Aktieselskabet Greaker Cellu- Så spant ihan sin ende om 
losefabrik, Dronningens gt. 13, sin patente 'spikersuppe, og så 

Beretning fra 

okku pasjonstiden 
Ingen inkvisisjon har vært mer'e nidkjær til å slå ned på Oslo. fikk han jo låne gryte og 

kjetterske meninger enn den flokk av venstreliberale styres· Grendahl & Minsaas A/S, Auto- varme. Nå var kjerringas nys- Herr redaktør! 
menn som har tatt seg retten til å tale på fremskrittets og u. Radiogeschiift, postboks 365, gjerrighet vakt. Og så sug'ge- I «Folk og Land» nr. 30 

rerte han viklere, rørte og kommer T. med et forslag om 
rørte i vannet og beskl'ev å få satt opp en kortfattet 
hvor god .denne suppa skulle historisk beretning for tiden 
bli. Hadde han nå bare hatt omkring den annen verdens
ørpittelite av det ene etter det krig. Se~v har jeg drøftet tan
andre og hatt oppi, så hadde ken med enkelte kamerater 
det nå blit en aJdeles vidun- og for noen måneder siden 

kulturens v~gne. Aldri har friheten til å mene log tro noe Trondheim. 
annet enn det demokratismens latterlige dogmer sier, vært Grepa og Mjelva Fabrikker, 

Fabrik f. elektrische Herde, 
mindre enn idag. Krustsjovog Mao og alle de andre store 0rstavik, Sunnmøre. 
tyranner er de rene sinkene sammenlignet med de herrer Johs. Grilstads Eftf., Leder- u. 
som idag forteller oss hva vi skal mene om alle ting og som Schuhgeschaft, Olav Tryggves-
med human og kjærlig lomsorg støter oss ut i det ytterste søns gt. 43, Tror.dheim. 

t derlig suppel. ha·d,de J'eg o·g·sao s~-rev·et et, 1· .... "'-
mørke - der hvor «nynazismen» og barbariet holder til -
hvis vi ikke hØylydt bekjenner oss til den autoriserte tro. 

Grimstlad Gartneri, Grims ad. 'K ~.cJ.L 
Konservesfabrik, Og nå ga kona villig, for nå legg til avis,en. om det, men Grimstad 

var hun nærmest hypnotisert det ,1..J e ''''v en eller annen Obst- u. Gemtisekonserven, Grim - d lim O d 1.11 ~ 
l o d t ·kk kk t d . l' t'd o avenne tro, anno g a gr' 'unn ll'gge~'de u'nyttet.' Jeg Ve ,nar eie a ura, reier seg om «uro Ige I er», sa stad. H 

fanten grandiøst bød henne hadde blant annet skrevet: 
blir en vel ikke direkte slått ihjel om en sier at jorden går B. OrØndal, Lederagenturen, '1 d o h b spIse me seg, sa var' un are «Men selv om mange av 

dt h · d k t· h d k t t t d tO t'll Nedre Vollgt. 9 VI, Oslo. l tte t kk eml' 1..et l d run VIS emo ra Ismen ar e r'e e·r a en s ar sle. u ra' n 19l1 og g e e. OISS er passive i den kamp 
Skjønt enkelte, som den' tyske forfatter Venatier, også ble Emil Grønnings Eftf. A/S, Ei- Vi smi[te av denne enfoldi- «Folk og Land» fører, og 

o l d o t o senwaren, Malerartikel, Olav gekjerringa som gfi.kk fem tilsynelatende støtter de øv-
behørig avlivet. lUen ogsa el ers er et så mange ma er a Trygfrvessøns gt. 48, Trondheim. pa o Nao da Yl' selv er l' kJ'er 

~ . - rige avisemers parole om 
gJ'øre det på. For går en over den grense for meningsfrihet A/S HartvI'g Grø' nUl'ng Agentur' rm' g 'ted g iL bl'tt lurt ' " as S o nal' 'l . ' «1'0 omkring rettsoppgjøret» 
- den som stopper ved pornografien - som våre velvise 

styrere har trukket opp, så tropper også demokratismens in
kvisisjon frem under høye jubelrop fra Dagbladet. Da er 

in Eisen, Stabl, Metallen, Storgt. opp i stry, er det ilkke fullt krever virkeligheten en 
12, Oslo. så mOl'Somt lenger. Vi vil ikke uunngåeli,g akti:vitet. Det er 

Carl Grtinert, Florabakken 10, v~e ved det, iheller. når barna våre vokser opp 
Nordstrand. I dag har fanten eller fan- 'og etteI1hvert får høre v i s-

en {{nynazist» og da er en forbryter, da er en moden for tene for det er tus'ener av Ved slutten av det fØrste for- " ,,'. se his t o l' i e r - vesent-
dårekisten eller blir iallfall observert å være sve,kket både retningsår (31. mars 1941) tellet cl:e~, 1~ seg den store mul- Hg på skolen. My home is 
:p~r ,og 9-er. av. pr'Qf.essor Langfeldt, hin store hu.manistog Det...l'Yske,._Handsl~lgi,mnw.r .. I tlphkas'Jo~albell~~. Og han '_ ~mx_ cas~le - et, ~mråde 
demokratist, da mister en sitt arbeid, sin anseelse og siri Nor'ge 512 tyske Og 833 norske . hardl:: ihJ~eø:nXdt~, ~ d so~ s~v ikke Dagbladet 

medlemmer. Vi fortsetter med- 0Iffi ~a ene ~ten ,ae: greIer a beherske, men bare 
medborgerlige aktelse, da knuses en llkeeffektivt som in- Na er det ikke en spiker lemslisten i :r:este nr. 'o ' I, kan anmode oss om å «gå 
kvisisjonen tilintetgjorde sine motstandere på kjetterbålene. l~ng~r, na er det J,elrnverk, so- stille i dørene». Og vær 
Nei, vi overdriver på ingen måte. For er det for eksempel hdantet, velfwdsstat, trygderr fOrrv1:sset om at overfor 

tillatelig ,og tilstedelig, for ikke å snakke om anstendig, å mennesker ble flyktninger 

hevde avvikende meninger iom krigs skylden, om Adolf Hitler, 
om etterkrigsoppgjøret, om Franco, om Sør-Afrikasamban-
det eller noen av de moderne dogmer? Prøver en på det, så 
skal en meget snart få føle at den moderne inkVisisjon slår 
hardt og ubarmhjertig, på det at vår demokratiske sjel kan 
frelses. 

Sammenligner en med hine gamle og harde tider, så er 
det faktisk mye som taler til fordel for fearenes mere, rens-
lige brutalitet. De hyklet iallfall ikke. De samlet ikke inn 
penger til inkvisisjonens ofre etter å ha juble,t rundt pine-
benkene og etter å ha angitt dem til sjelefrelserne. Men hva 
gjør en i våre dager? Under stor og alminnelig jubel rives 
alle de gamle nasjonalitetsgrenser ned og de røde horder 
slippes ut ove'r Europa, i millioner drives tyskere fra hus og 
hjem i dØd og underg'ang eller til flyktningeleireneshel-
veter, ut i ørknen jager en en million arabere som hadde den 
ulykke å eie det land som Israel begjærte. Grusomt og ondt 
og verdig de moderne, humanister. Men direkte motbydelig 

blir det når de samme folk som jublet til ureften, til mor de-
ne og til den brutale utdrivelse, de som forrådte Europa, 
idag slår seg til riddere på å samle inn penger til disse ofre 
for deres eget raseri. 

Var det anger' og trang til å gjøre gammel urett god, som 
drev disse lusne penneknekter og disse halvrøde studenter 
med sin Ilja Ehrenburg og med de evindelige resolusjonene, 
så fikk det enda gå. Da kunne en re\5pektere det. Isteden er 
det rene skjære sensasjonslysten, rene skjære hykleriet bg 
rene skjære forlØyetheten. F'or det er de som står bak «Ver~ 
dens flyktningeår» både ute i verden ,og her i Norge som 

også har ansvaret for at alle disse millioner av ulykkelige' 

Det var under der e sjubel 
lOg tilslutning Europa ble for
rådt dengang, slik de alltid 
vil juble til den undergang 
som også er deres egen. -
Der eser skylden ,og an
svaret for milliondrap og 
millionelendighet. Slik en
hver får ta ansvaret når en 
tier der det m å tales. 

La så de ulykkelige og de 
forrådte og' de undertrykke
de i alle land, også de som 
måtte flykte fra Norge for 
uretten og volden mot ander
ledes tenkende, også de SOl}l 

ble her men som er like go
de flyktninger for det, prøve 
å tilgi den pengesamlende 
urett, den moderne inkvisi
sjons korgutter. Disse som 
turer frem i den gamle 
ondskap og den gamle 
urett. Disse som vel nok ved 
offentlige fore8tillinger vil gi 
en mynt til urettens ofre ute 
i den store verden, men som 
ikke ofrer en tanke på den 
urett som er gjort titusen pit 
titusen av egne landsmenn'. 
Disse som ikke har 2 Øre å gi 
til de invalide frontkjempere 
og de frontkjemperbarn som 
den norske stat og Idun rib
bet med bifall av Oslo byrett. 

over en lav skiog. barna våre kommer vi ilkke 
Jojo, men. med «løgn og fOI1bannet 
Og fanten er rikke lenger dikt». Sannheten behøver 

fant, ihan er poliltiiker, byrå- ikke å fHlle med døren inn 
sjleif, han er seil ve sta t ,el n. i ihuset. Den skal, få sin fulle 

Byråk~aten . ha.r forh~kset sjanse i alle fall. 
den. norske kJerrmga shk at Herr redaktør! 
han snart suger margen ut av Jer er enig med Dem og 
henn~. Grinikilublben. Vi trenger e,t 

Sp[kersuppa koker over -. ihistoriiehefte eller en histo-
Kjeirringa stemmer på fan- riebok om Norges stilling 

ten. Hun S?m en gang synt~s før, under og el;!;t;ew den an-
~et vær .striilt med tredve mIl: nen V'erdenskrig. Den måt-
honer ~ fo~varet .e~ raus l te være populær og strengt 
dag og tIer tIl en mIlhard. Og vitenskapelig ov;erensstem-
går med på den mes,t stupide mende med' de hilstodske 
forvar,~pakt som tenkies kan. fa~.ta. I dag skulle ikke 
H;a 'ViiI et lemen mot en dette være uoverkommelig. 
bJørn? Det finnes så mange pålite-

Mot dumheten kj,emper lige historiske kilder. 
selv gudene forgjeves, det ihar HensikJten meid en slik hi-
de vi.sst bestandig gjort. stiOrielbok synes for T. å være 

Guder og mennesker som å gil de unge studentene en. 
prøver det, de blir forfulgt, håndsrekning. Så uselvisk er 
dømt og fordømt. IallfaJl blir dessverrre tikke jeg. Nei, stu
de mins,t menta!lundersøkt. dent,ene kunne eventuelt kjø

Det klassiske eiksemplet har pe den _ eller la være, etter 
vi i bibelhiStorien. Den som min mening. Det gjør meg 
den gang preket OIII1vendelse ikke det minste ondt om an
ble fooiul!gt, dømt og hengt på dre hevder et historisk syn 
et ko,l'S. som jeg av ihensyn 'til fakta 

Historien vet også å berette ikke kan godta. Det er jo 
at den by som felte ham Ible bare den eksakte v~tenskap 
je~rnet med jorden noen år som har framtiden for seg _ 
senere av feLtherren Titus. 

8,1--1 n.oen av o d og det er våre egne det i før-
Ka oss grate ve, ste rekke gjelder. ~a så de 

mur·restene av vårt Jerusa- andre være inntlil videre _ 
lem? 

Hvonor a.l1tid så sent med mener jeg. J. S. J. 
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BAK KULISSENE: 

OG SLIK KOM KRIGEN - -

«Big apple» som Churchill tok undervisning i. 

har det ikke skjedd for noe i 
Europa i disse fØrste måneder 
av året 1939! Den tsjekkoslova
kiske skinnstat er brutt sammen 
og England og Frankrike har 
gitt Polen garanti for dets gren
ser for fremdeles å spille med i 
Øst-Europa. Nå åpner ChUrchill 
den lille dør til huset nummer 
10. Han er kjent her og står 
snart idet store bibliotek hvor 
h~rr og fru Chamberlain hver 
onsdag på slaget fem drikker 
te. Vinduene står åpne for at 
vårluften kan slippe inn, og ly
set faller på de to vakre land~ 
skapsmalerier av Turner, den 
berØmte engelske maler (1775-
1851), som Tate-Gallerie har 
stillet til forføyning for den bri
tiske fØrsteminister - riktignok 
på den betingelse at det bare 

Forberedelser 
«Ikke så hurtig, herr minister, 

ikke riktig så hurtig. Ellers går 
det utmerket!» 

Den herre som får· denne for
maning fra danselæreren stan
ser opp i dansen. Jazzorkesteret 
.setter i påny, og nå glir, stam
per og sklir herren atter over 
parketten, men langsommere 
enn fØr. Denne gang er danse
læreren tilfreds: «Utmerket, hr. 
minister, utmerket!» roper han, 
og den unge platinablonde da
'me som ministeren danser med, 
smiler lettet opp mot ham. 
Hennes partner er Winston 
Churchill, som i-dette år 1939 
oppholder seg i Cannes på re
kreasjon. Cannes er det mon
dene vinterkursted på den fran
ske Riviera. Churchill holder på 
å lære seg den nyeste amerikan
ske dans «Big apple». Nå går 
han sammen med damen tilba
ke til sitt bord i det fasjonable 
kasino «Aux Ambassadeurs», og 
sier noe andpusten etter dan
sen: «Jeg synes ikke dette er så 
vanskelig som Lambeth Walk!» 

Etter en stunds forløp reiser 
han seg og tar avskjed, det er 
a.llerede blitt sent, men skjønt 
han i ~ blir 65, tenker han ikke 
på å gå tilsengs. Han går over i 
spillesalen, kjØper et inngangs
kort for 55 frarics og spiller så 
time etter time. Enten han vin
ner eller taper damper han på 
sin tykke sigar, og ha.n spiller 
seigt, egensindig, likegyldig 
overfor tap, fast overbevist om 
a.t han kan betving~ lykken 
gj ennom hårdnakkethet.FØrst 
klokken fem om morgenen da 
spillesalen skal stenge, reiser 
han seg - og da treffer han 
den jødiske forfatter som skri
ver under navnet Andre Maurol.s 
og er en' lidenskapelig forsvarer 
av England i Frankrike. Churc
hill snakker straks til ham, men 
han snakker hverken om «Big 
apple» eller om sitt tap i spill. 
Abrupt, uten noen slags over
gang, akkurat som om han skul
le fortsette en tankegang som 
har beskjeftiget ham uopphør
lig og enerådende trass i «Big 
apple» og spillebank, sier han: 
«Maurios, jeg er ikke tilfreds 
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I med Dem. Hva var det jeg sa I gjelder for fredstider. 
til Dem i 1935 - De husker jo Fru Chamberlain smØrer på 
a.t vi møttes hos min tante i det ristede brød. «Hva synes De 
London? De skulle ikke skrive om mine narcisser?» spØr hun 
flere romaner og ikke flere bio- besØkeren. «De er så vakre! Vi 
gratier, men istedet skulle De bragte dem med oss SØndag fra 
hver dag skrive en avisartikkel, Kew Gardens. Jeg har forresten 
og stadig det samme opp igjen lest i Deres bok om Marlborough 
og opp igjen: Frankrike var at Deres stamfar også var svært 
Europas fØrste luf~makt, nå er glad i blomster?» 

I 

det sunket ned på femteplass! Winston Churchill kaster et 
Frankrike trenger fly, fly og at- flyktig blikk på narcissene og 
ter fly. - - Har De gjort det? C.hamberlain smiler. Men han 
Nei, isteden har De skrevet De- ser tankefull ut, og gjennom ho
res romaner og biografier som det på begge går. det andre tan
om det var viktigere i den situa- ker enn slike om blomster. Og 
sjon Frankrike er i å skildre en så reiser Chamberlain seg og tar 
kvinnes lidenskaper! Og tro Churchill med inn i sitt arbeids
meg, den dag er ikke fjern da værelse. Denne står fremdeles 
De kommer til Il beklage at De med pipen 1 den ene hAnd og 
ikke fulgte mitt råd!» tobakksesken i den annen, da 

«Herr· Churchill, jeg svarte han allerede styrer lØS på sitt 
Dem allerede dengang at da jeg mål: «Neville», sier han. «De 
ikke er noen fagmann, kommer tror forhåpentlig ikke på de for
man til å le meg ut! Dessuten dØmte idioter (<<damned fools») 
vet De jo at det blir rustet fe- som stadig hevder at jeg vil puf
beraktig hos oss __ :. fe Dem tilside og bli premier-

«Men ikke nok, ikke på langt minister?» \ 
nær nok», svarer Churchill. «Og «NaturligviS ikke, kjære Wln
hØr på meg ~ skriv fra imorgen ston», svarer Chamberlain hØf
av disse artikler! Hvis De ikke lig. «Dessuten gir jeg gjerne 
gjør det går Frankrike under». plass for Dem hvis det skulle bli 

Begge to står foran inngangen nØdvendig». . 
til kasinoet. Det er ikke helt lyst Churchill hever pipen av-
lenger, lampene brenner og ut vergende. 
av huset kommer kelnerne og «Og jeg ville også gjerne 
musikantene, søvnige og med straks sikre meg Deres hjelp:., 
frakkekravene slått opp. fortsetter Chamberlain forsik-

* tig. «Det er derfor jeg har bedt 

Den 12. april, en onsdag, er 
en usedvanlig varm dag i Lon
don - termometret viser 27°. 
Churchill går med frakken på 
armen ned Downing street. Hva 

Den utrettelige krigshisser. 

Dem komme hit». 
Churchill tar pipen ut av 

munnen og ser forventningsfullt 
på Chamberlain. Har «den gam
le mann» endelig begrepet at 
han trenger Winston Spencer 
Churchill for at det kan sitte en 
«hard» mere i regjeringen ved 
den kommende krig? 

«Ser De, vi må opprette et 
nytt ministerium - et departe
ment for krigsmateriell. Det 
måtte da være en post for 
Dem»! 

Churchill grynter skuffet. 
«Neville»! roper han opprørt. 
«En forvaltningsstilling! De vil 
begrave meg levende! Det var 
tider da man kalte meg "ma
rinens yndling"!:. 

«Ja, ja, jeg vet det», svarer 
Chamberlain ille berØrt. Marine
minister er det denne Churchill 
vil være. Han vil ha det depar-

\ 
tement hvorfra han kan rive 
alle tråder til seg - han kjen-

S I i k for sv inn e r 
fengselsglorien 

Johan SCharffenbergs bok om Folke Bernadotte 
Johan SCharffenberg: 
Folke Bernadotte og det 
svenske redningskorps 
1945. - Tan um. 

Dr. Johan Sch a r f fen -
ber g er et sannhetssøkende 
menneske, fryktet og hatet, 
men mest beundret. uten 
hensyn til «sannferdige ryk
ter», forvrengninger og be
visste hindringer, har han 
dissekert en mengde historisk 
stoff og funnet frem til en 
riktig menneskelig vurdering. 
I den grad er han på j akt et
ter sannheten, at han er blitt 
betegnet som et «sannhets
søkende rovdyr». Et fenome
nalt paradoks, som bare kan 
belyse hans fremragende go
de menneskelige egenskaper. 

I sin høye aldersdom - nu 
snart 90 år - har han utgitt 
en ny bok .«Folke Bernadotte» 
- som er et mesterstykke i 
klar, logisk og stringent 
tenkning. 

Himmlers 
siste brev 

Til general de Gaulle 
fra gravens rand 

I en omtale av de Gaulles 
memoarer i Svenska Alton
bladet fortenes det at etpat 
dage fØr det tyske sammen
brudd fikk general de 'Gaulle 
et brev fra ReichsfUhrer SS 
HimmIer. I dette brev frem
holdt Himmler at Frankrikes 
eneste vei til storhet og uav
hengighet gikk over et sam
arbeid med det da dØds
dØmte Tredje rike. 

de Gaulle forteller i tredje 

ner ham jo ut og inn denne im
pulsive, uoverveiede, ubendige 
mann som byr hans eget tørre, 
pedantiske vesen så meget 
imot. 

(Neste gang: Krigshisserne 
finner hverandre). 

Johan Scharffenberg 

Hovedtemaet i boken er å 
påvise den engelske histori
ker Trevor-Ropers ten
densiøse og uholdbare angrep 
på Folke Bernadotte. Og han 
gj Ør det som sagt på en frem
ragende måte, idet han også 
skifter sol og vind til begge 
sider. 
, Under dette nevner han og
så som han sier: «En norsk 
krets som under påtvunget 
opphold i Tyskland, med fare 
for egen sikkerhet planla red
ningen». Hva almenheten har 
fått høre meget om! 

Det er to navn han nevner: . 
h.r.adv. J. B. H j ort og uni
versitetets rektor Didrik Arup 
Sei p. IPorta. s... 7. 

bind av sine memoarer at 
han ikke svarte på dette brev, 
«skrevet fra gravens rand:., 
men han sier også at Hlmm
ler hadde rett i ett og annet 
med hensyn til fremtiden. 

I Himmlers brev stod det 
bl. a. at angelsakserne vilde 
komme til å behandle de 
Gaulle som en satelitt og be
rØve ham hans ære hvis han 
stolte på dem og at russerne 
vilde bOlsjevisere Frankrike 
og likvidere de Gaulle hvis 
han sluttet seg til Moskva. 

de Gaulle er meget miss
fornØyet med vedtakene på 
Jalta-konferansen hvor han 
ikke fikk vre're med. Roose
velt og Churchill ga bort et 
veldig stykke av Europa på 
den konferansen, skriver han. 
Roosevelt gikk ut fra at USA 
og SoVjetsamveldet kunde 
samarbeide, en missforståelse 
som Trumann ikke gjorde seg 
skyldig i. 

Såvidt det svenske blad. 
Ellers ser det nå ut til at 
Hlmmlers . etterfØlger Aden
auer har tatt opp det sam
arbeid som ikke kom istand 
dengang Europa kunne vært 
reddet. Isteden later måloo.li 
nå til å være gjenopprettel
sen av Karl den stores rike 
under Pavens åndelige over
hØyhet og ka.nsklj~ med Ot~ 
aT Habsburg som regent? 
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NJl sensasjon Det kommunistiske under
gravningsarbeid i USA 

Professor dr. Olivers foredrag em spillet bak kulissene 
Ar;:.entina ~ 

I 
,.Erkebiskop Antonio Plaza beskylder frimurerne for å ha 

Jremkallt den kirkestrid som førte til Perons fall 
DE LIBERALE INTELLEKTUELLES OPGAVE 

Buenos Aires i oktober 
ErkeOi(Sikopen av La Plata, 

Antonio Plaza, har i et tele
visj,onsi.ntervju 18. oktoher 
beskyLt frimureriet for å ha 
begått de kirkebrenninger 
som ble tillagt Peron i slutten 
av hans regj wingstild. Han 
sa hl.a. også følgende: «Fri
mureriet fører en dødelig 
kamp mo·t kirken verden 
over. Dets menn omgir 'til 
stadighet æ regjerende og in

,spiJrerer dem til forfølgelse 
mot KiJrken. Fra skyggEllJ.e di
rigerer frimurerne i hvert 
øyebliikk av forvir~ing de si
vile maik.ters konflikter med 
,Kirken. Frimunerne fuHbyr
,der sine hensikter gjennom et 
hemm.elig undergrunnsarbeide 
.som erlldæringen fra det sam
lede argentiSike biskopat 20. 

:febrtl!aX 1959 gir uttrykk for. 
:Det er aUtid frimureriet som 
beveger de politiske mmori
tetsgrupper», sier biskopen 
videre. «Jeg er ikke et øye
blikk i tvil om at det var så 
i Franlkr:ike il det forrige år
hundre 0Z likedan nå i Mexi

'CO, i Spania og til sist i Ar
gentina. De bEMlsste eller ube
visste utøvere av frimUr'eriets 
,direktiver kan være en tjene
stemann 4ler en menne!Slke
mengde, men det som diri-

~ -- ,g~ den er alltid det samme 
frimurerieb. 

Erkebispens første uttalelse 
'Om at .det nå er på tide med 
en historisk revisjon av den 
kirkestrid som var en sterk 
medvirlkende årsak til presi
-dent Perons fall, utløste et 
frenetiSik raseri over hele lin
jen. - BLant annet har for

.sva:rsm.iD.isteren utstedt et 
bomoost1sk kommunike, hvori 
det sies rett fralIll art de vep
.nede styrker ikke akter å til
late erkebiskopens forsøk på 
å gi Peron oppreisning, og i 
Xongressen har man forlangt 
hans avgang. Debte er imidler
tid en sak som bare Pa'Ven 
-selv !kan ta stiJling til. Imid
lertidtm- det være mindre 
Jtjend; at Paven og den ali'geD.-
tinske «ex-tyran» er personli
gevenner fra den tid da den 
unge Peron var i Europa som 
llliliJtærattaclh.e. Den daværen
de høyprelat Roncalli, nå 
Pave Johanntes 23, deltok noen 
år tiilibaike i en minnemesse 
for Eva Paran i Paris, og Pa-

...... \veins utsend.inger er tiil stadig
het il Ciudad Trujillo i konfe
ranser med PerOlll, så utviJk
ilingen kan komme til å bli 

. ganskein1lemssant. 
Det sies her i Buenos Aires 

at frimureriet kontrollerer bå, 
de presse, kringkasting, kon

,gress og min.d:reballspartier, så 
det er iJkke å UIIlIdres på at 
erkebiskopens uttalelser har 
'lV'akt den a!ller ,største oppsikt. 
Forøvrig var det nylig et bottn
beatten.ta.t mot lokalet til fri
m.urero.es 23. grad i Buenos 
Å.ilres. Bomheterroren er jo 

Her kommer 2. del av det interessante foredrag 
S()~ professor Oliver ved universitetet l Illinois 
nylig holdt for en støl' re forsaming om problemer 
av den aller største in teresse også for folk utenfor 
USA, fordi de alle strir med samme vanskeligheter 

" Il. 

Komm.wl!istsammensvergel
sen har et dualt grunnlag, en 
tvedelt organiæsjon. Fra 1876 
til 1907 vrar sammeniSVergel
sen en hemmelig undergrunns
beveg€llse, men sliden '1907 var 
der opprettet et orffentlifg seg
ment, som fra først av be
nevnt es I.W.W. og i 1919 ble 
reorgarusea.-t som kommunist
parttiet. Begge instanser hle 
ledet av ~ forbryter ved 
navn William Z. Foster, som 
vrar Felix F~nkfllXlteTs nære 

forferdelig her for tiden. I samarbeider og protege. 
løpet av siste år har det an- Det otffislielle komm.unist
tagelig vært over 1000 bom- partiet har aldri vært stort. 
beattentater og det har også SannsynHgvis har det aldri 
gått menneskeliv tapt. De at- talt over 90000 mann med 
~nttatm~ en har fakket, har medlemskort. På den ene side 
VIS seg a være av ane poli- !har det vært et rekru.Pterings
twe avskygninger: peronis- og prøveagenstur, hrv'Or loven.
ter, kOhununister, medlemmer de lronJspiratører kunne bli 
av de sirvile revolusjons'ban- innskll"eVet etter å ha bevist 
der fra 1955 og medlemmer av sitt verd og sine evner, for si
de øvrige «demokratiske» par- den i all stillhet å !bli over
tiene. En episode fra den sto- ført til en eller annen und&
re katolske kirkefesten i Cor- grUIlnSavdcJ:ing - og på den 
doba nylig Da presidenten annen side har det tjent som 
Var på veii til in.øte,plassen i et skjold 'ror å :inaSlkere og 
en bil, ble denne omringet av lettre 8Il'Ibeidet for en del av 
peronistiske demonstranter undergrunnsappamtet, som 
som lot det regne med mynt- drives av konspiratører som 
stykker over Frondizi. spil'ler rollen lSOIIll «1iJberaJ.e iIn-

A. S. tellektuelle» og som skal få 

Kjenner du 
deg igjen? 

det amerikanSike folk til å 
{!reIse seg fm ikomm.urusmen 
her hjemme. ved å reformere 
lovgivningen og økonomien 
etIter kommunistilske linjer og ." 
til å -frlese 'Verden fra kom-I er, h.rur aJdri utgJort mere enn 
munismen ved å beskatte seg en hten del. av sammensver-
selv til finansiering av uteD- grelsen. Louils ~ ~ den z for-
landsike 'k""" ..... , .,j.....,.,..... teller med adslci.lJig humOlr at 

D t l __ ! nd cl ""' ......... ums .... ~Je;nn.- )iJ..,~_ da 1-. __ 1-_ . • 
en mege sllUl.ve e a vo- ger. Det offisielJe parti' SIom ~.&ralL" . :IJJi:lU ~Jadd~ oal1~det 

kat i Stavanger, Trygve Wyl- vanligvis foregir å være min~ seg opp l partiet til a bli re
Ier, hadde fodeden i Af ten- dre enn det i virlæligheten dJaktlør alV «The Daily' WOIr-
posten en artiJkke:Iserie om ilær» og medlem av The Nati-
Tysklandspengene. i Landet. Så Grinif!olket har onal ExecUJtive Council, be-

Han skildrer de tyske kon- .n7171te å føle utvilsomt også en regning å .... ~. . . seg som en mann 
Slelntrasjonsleires gru Og nev- sende inn av <betydning iln:rutiJ. en av ,hans 
ner til slutt Grini. Jegsi,terer: - - - r overordnete tørt ,bemerket: 

_ Men selvføigeug. På Grini Hvis en i stedet for Grini «Hva du har ~tt gutten min, 
og i de øvrige norske fange- setter llebu Slå. stemmer skild- er bare periskopet på under
leirerr og fengBler va:r behand- ringen på de fieste punkter, vannsbåten». 
lingen av de airT'esterte også alt bare med den forSikjell at for Det er den loommuni'Stistke 
annet enn. k.orrrekt: Røde Kors nebufangene 'Var forholdene undOCgrUlDll. som er vår virke
og ældr!e kontrollinstanser ble m~ verre. lige fare og ingen vet aJkikurat 
nektet adgang, fangenes kon- 'Og så var det f red i lan- dens totale styrke. DeDIS med-
takt med utenverdenen og de- det. Lea. 1emJrneQ" be:nekter høylydt å 
res pårØTer.de ble strangulert. ------------------, 
Og i ly av dette lukkede sy
stem fikk fangevoktem.e ut
løsning for sin brutalltetog 
for sitt peIlSOnlige hattu alle 
Hrrestanter. Vet!. ~ herav 
klastet totr'tlln!n 0g de v'.dkår
lige henrebtelsene sin mørke 
skygge og en permanent be
engstende utrygghet innover den 
daglige tilværelse, mens mat
rasjonene ble holdt på et hel
semessig lavmål, som ikke VM 

tilsaigt aN' matsituasjOllell ellers 

være roommunistar og de er 
slik organisert ait om alt går 
etter bestemmelsen så kan iln
gen 'kons~aJtør poså.'ti'Vlt iden
tifisere mere enn fem 'av sine 
medkoospiratører«. To med
lemmer av F.B.! samt en eks
kommunist samSitemmer i å 
forsikre meg at det i hvert 
fall siden 1930 har vært lrom
mun.istenes faste poiliti:kk å 
lete opp .unge menn og kvin
ner, ordne med '(deres ·ekte
skap og om n:ødvendlig hjelpe 
dem gjennom college og siden 
p1asere diem i en eller annen 
kommune, gjerne en liten by. 
Her sørg1€1l" partdet for dem. i 
15 år. med alt hva de trenger 
for å oppnå en fast stilling i 
et faglig eller fon-etningsm.es- -
sig Wike imæn komlnunen. I 
de femten å:rene har de å hol
de.seg ldaIr av enhver mistaln
kle og partiet har ilntet med 
dem å gjøre åpenlyst og focr
kmge:r intet av dem, ilkike en
gang så meget som under
skrift på et kommunistopp
rop. Først etrte:r de femten 
årene begynner de å få ocrd
rter - og å utf.0Te ordrene. 
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Uretten • 
I Nnrnberl: Hjemmefro·nten 

O,.g 1..,0,.1 k,e r e,t t-,-~ n "fIiII"I1L "., •• J). 
;. ~ . ': "i i~ "ri,' 

Og disse:Nurnbed~-dorrlrne
re, som allerede fØr de avsa 
sin dom g~ de ulykkelige 
betegnelsen «forbrytere» -
disse Niirnberg-dommere 
som talte i navnet til en 
rett som de selv hadde for
mulert, disse dommere som 
bringer verden, historien, 
den kristne tro, æren, ja 
selv medlidenheten med vil
le dyr til å stivne, de tok en 
dag på lykke og fromme ti 
av disse tyve menn og lot 
dem henge i strikken i en 
galge. på vegne aven rett 
som ikke fantes, på vegne 
av grunnsetninger som in
gen vet noe om og som bare 
er blitt opphØyet til lov og 
rett fordi seirherrene ville 
det slik. 
DØd er alltid dØd, men det 
finnes likevel forskj ellige 
dØdsmåter. Etter menne
Skelig oppfatning finnes det 
en vanærende dØd, som for
nedrer, og en dØd som tross 
alt adler. En holder således 
dØden ved strikken som en 
vanærende dØdsmåte . og 
døden ved skytning for ik
ke nedverdigende for dem 
som har båret soldatuni
form. Niirnberg-dommerne 
valp,'te den vanærende dØd. 
Tror de da at de 11 døde 
sem var deres henders verk 
vil forbli stumme og ikke 
bære noen frukter bare for
di det ikke ble utgydt noe 
blod»? 

* 
Boken beskjeftiger seg også 

med den måte fanger og vit
ner ble truet og mishandlet 
på. En behØver j o bare å lese 
gjennom vitneprovene inn
hentet i Niirnberg til saken 
mot Quisling for å bli klår 
over hvorledes de var kommet 
istand. Forsåvidt er det ikke 
forbausende. For den som 
kjenner til hva som foregikk 
her i landet under navn av 
lov og rett er det heller ingen 
overraskelse å hØre om disse 
ting, men det kan likevel væ
re lærerikt å nevne noen ek
sempler fra Bardeches bok. 

«26. april 1946 erklærte Ju
lius Streicher, en av de an
klagede, at han etter å være 
arrestert, i fire dage måtte 
være i cellen naken. "Man 
tvang meg til å kysse bena 
nå negere. Man pisket meg. 
Man gav meg spytt å drik
.ke. Man åpnet munnen på 
meg med makt med et styk
ke tre og spyttet inn i mun
nen på meg. Da jeg bad om 
å få et glass vann å drikke, 
førte man meg til latrinen 
og sa: «Drikk»!" 
I betraktning av Streichers 

antisemitiske innstilling er 
det lett å tenke seg hvem mis
handlerne var. 

Generalfeltmarskalk Elrhard 
M i l c h har avgitt en erklæ
ring for myndighetene hvori 
han forteller at da han skulle 
vitne i saken mot Goring, sa 
den' engelske' maj or Emery 
(navnet er muligens falskt) 
til ham at 

«hvis jeg fortsatt tenkte på 
å avgi vitneprov til fordel 
for de anklagede i saken 
mot Goring, Speer og de 

,klærte at jeg ikke hadde 
; "he~ått·noen krig~forbrytel

se og' at'det' derfor" ikke Var 
noe grunnlag for å anklage 
meg. Emery svarte: "Det er 
meget lett å ordne. Hvis vi 
vil kan vi anklage enhver 
tysker for krigsforbrytelse 
og gj ennomfØre saken mot 
ham enten han så har gjort 
seg skyldig i noen krigsfor
brytelse eller ikke. Hvorfor 
vitper De for Goring og de 
andre? De vil ikke gjøre det 
for Dem. Jeg gir Dem det 
gode råd å vitne mot disse 
fOlk. De': lig6er i Deres egen 
lnteres-,:s." . 

Je9.' svarte ham at jeg ba
re sa sannheten at min 
person ingen rolle spilte og 
a t .i eg ikke var redd for en 
s~k. Emery svarte: "Husk 
pa at De enn u er ung, ennu 
kan komme til å spiUe en 
rolle og at De også må ta 

. hensyn til Deres familie." 
Jeg avviste naturligvis det 

råd han ga meg selvom det 
kanskje var godt ment. 
Emery sluttet med de ord 
at da kunne han ikke hiel~ 
pe meg. Fra dette øyebiikk 
av visste jeg at man ville 
prøve å få istand en krigs
forbrytersak mot meg. Jeg 
for~alt~ dette til kamerate
ne l Nurnberg og i Dachau 
og likeså til utsendinger fra 
Genfer RØde Kors». 

* 
Særlig populært var det å 

true vitnene med at de ville 
bli utlevert til russerne eller 
~~lak~ene. Det g~r stadig 
Igjen l «forhørene». OgSå med 
utlevering til Frankrike ble 
det truet, og det forteller jo 
litt om hvorledes det gikk for 
seg ved de franske domstoler. 
Et par andre eksempler fra 
rettsforklaringer : 

«l\;'lan antydet overfor meg 
at Jeg hadde to mUligheter 
enten å avgi en tilståelse 
eller . å bli utlevert til de 
~ranske myndigheter. Kom 
.1 eg f<?r fransk rett så var 
Jeg SIkker på å få dØds
s~raff. Jeg fikk en betenk
nmgstid på 24 timer». 

«Jeg ble etter å være ar
restert forhØrt av hr. Sachs, 
o~ denne truet meg med å 
blI ut~evert til de russiske 
myndIgheter. - - Da jeg 
p.aberopte meg mitt sveit
sUlke statsborgerskap gjor
de han meg oppmerksom 
på at det ikke var diplo
matiske forbindelser mel
lom Russland og Sveits». 
Og siden vi sndkker om hva 

som gikk for seg i de franske 
fengsler, så gjengir vi litt av 
en erklæring fra Alb. Schmidt 
om det forhør han ble under
kastet: 

~ 
han ikke ville tilstå det en 
anldaget ham for. Dette var 
eIisjelekval for underteg
nede, fordi beskyldningene 
var usanne og underteg
nede aldri kunne tilstå noe 
slikt». 

···"',...·~·_··7-~'~ 

-~-(l'orta. trø •. J). I IV. 
regjering,en. Manuskriptet har Et av 'advoka:tJens argumen-
ytterligere vært forelagt ter er også helllSynet til den 
vedkommende myndigheter ene hjemmefrontledffi'S frem
_ sivile og militære - til skredne alder og at man kan 
uttalelse». komme til å tillegge ham skyl-

Dette er bare noen få og 
forholdsvis uskyldige eksem
pler på det som berettes om 
grusom tortur under forhØre
ne, metoder som på ingen må
te står tilbake for det en be~ 
skyldte SD for, og som en på 
lØpende bånd dømte .. tyskere 
for mens verdenspressen ut
trykte sin dype avsky over at 
slikt noe kunne foregå. Og 
alt dette foregikk i Niirnberg
domstolens egen regi. Det er 
hØyst tvilsomt om pressen 
kan være uvitende om det 
som foregikk i fengsler og lei
re i så å si alle de land hvor 
«rettens og humanitetens for
svarere» hadde anbragt sine 
ofre. 

Mer kan man i:kke godt for- den for mass,egravene på 
lange. Trandum. Det !har ingen nød. 

* 

Il. 
Det er ikke grunn til her å 

gå skriftet gjennom i detaljer, 
da dette har vært gjort før, 
men les dert en gang til. Det 
gir svar på de spørsmål, som 
advokaten frykter for må be
sV'ares med ja, hvor smerte
full' denne 'e,rkjeIllIlelse enn 
må være for «gode» nord
menn. DeiI"llled går også den 
smukke het:egnelse «lands
svik», opfunnet for anlednin
gen, over .på den såkalte mot
sbandsbeV'egelse. Det går den 

I forbindelse med innlegge- V'eien. 
ne fra Trygve Wy Il e r om ID. 
folkerett og krigSforbrytelser, Det var fO'l"I'esten ikke en 
kan det ha sin interesse å mortstandsbevegels,e, men to. 
gjengi fra boken hva det i Den ene 'satt i scene fra vest, 
§ 442 i den engelske håndbok den annen 'fra øst. Det inn
for militærrett heter om byrdes fo~hold mellom dem 
krigsforbrytelser: var som \hund og katt, men 

«Krigsforbrytelser kan inn_ett hadde de dog felles, kriigs
deles i fire grupper: ropet: «Heller tyskere enn 
1. Brudd på de anerkjente NS». Meget nasjonalt! Deres 

regler for krigfØring av kampmidler var også, såvidt 
medlemmer av de vep-I man kan se, noenlunde de 
nede styrker. samme, snikmord og bank-

2. Illegale fiendtlige hand- ran. . 
linger begått med våpen .• .. . . 
av personer som ikke til- Snilkmorld har funnet sm 
hØrer de vepnede st yr- forklårilQg som ny t.t i g (!) 
ker. øve},se, og hva barrkrøverian-

3. Spionasje og krigs for- går,så.;er det etter den srted-
rederi. ligle Iliorsikeetterkrigsjus falt 

4. Plyndring». dom for, å være et IJJ8'sjonalt 

La oss slutte denne omtale 
av Bardeches bok med nok et 
sitat fra det portugisiske 
akademimedlem: 

«I virkeligheten var de to 
verdener som stod overfor 
hverandre i Niirnberg og 
som ikke kunne forstå 
hverandre. Mammons ma
terialistiske verden og det 
demokratisl{e hykleri like
overfor den idealistiske og 
heroiske holdning til et folk 
som forsvarte sin livsrett. 
Hvorledes skulle denne 
mette og materialistiske 
verden kunne forstå den 
urokkelige og heroiske livs
vilj e til et folk som trass i 
sitt mismot over det inn-

foretJageIllde. 
Hvis domstoLen hadde hatt 

anledning til å overvære byt
tets fOl'delmg eller fått en for
trolig medideJelse om, hvorle
des dette foregikk er det vel 
grunn til å tro at utfallet ville 
bli!bt et annet ? 

Et visst :dobbeltmord i det 
sydøstlige Norge går i følg€ 
la~ettsdom også inn under 
begrepet nasj'onalt foretagen
de. De etterlatte er dog ikke 
berettiget ,til ers,tlatning p.g.a. 
at u t ø ve r ne s nasjonalitet 
ikike omlla'tltes av betingel-
senei. 

På dette punkt har man hel
gardert seg fra første stund. 
Det er nemlig opplyst på kom
petent. hold at enhver som 
meldte seg til den hemmelige 
hjemmefronttjeneste ble in
struert om, at han i følge fol
keretten lØp den risiko å hav
ne der og a.t ledelsen frala seg 
ethvert ansvar for dette. For
anlediget ved denne opplys
ning har jeg blant venner og 
bekjente i den leir forsø,kt å 
finne en, som har fått denne 
beskjed. Det 'har hittil ikke 
lykkes 

kdvoikatl W yHer overser i 
denne fOl'bindelse d€n annen 
hjemmefrontleder hr. Peder 
FuruJbotn. Han er dog, sin 
naturstridige ildeologi til tross, 
et ihedecrlig og tiltalende men
neske. Det turde dog være 
tvtilsolIllit om «argu.rnernter» av 
denIlJe art aven Folkeretts
dom 'Vill bli ansett som rele
vante. 

Imidlertid er det nå opp til 
hr. Furubotn å reise et til
sval'ende krav ovenor øst
Tyskland. Forlhåpentlig med 
et mindre forsmedelig resul
tat. 

«Ja de pe-enga, ja de pe-- .... ~-

enga, de er til bekymring for 
alle og enhver». 

Olaf Holm •. 

IDaglig friske blomster 
KR.AN8ER til alle priser 

SYNNXØVE LI. 
BloJD86erforretntac 

JPropel'VeieD SG, 0øI0· 
TIt. 44 Z2 10 

Oslo Stigefabrikk 
Inneh. ALP T. LUNDE, 

Y;~ien a. 0SIl0· 
Tlf. 68 8817, pris 870'779 

SkJVeStiger olJet ml cad1-
mene beslag. Tak8t1O'.... av 
jern. ma.lertrapper og hetsbe.
re lott.s1in.pper. 

Annelise Parow 
T1IN'NINN8E'I'NING· 

Trondbelm 

atsle JobDsClD5gt. 5 - V. lade
moen nr~ - Vo)dBmtnde 

Tannlege 
JUBTIN JUELDAAS 

Hansteensgt. 2 
ru. 447554 

. andre anklagede for den in
ternasjonale rett, så måtte 
.~eg l?å min side regne med 
a blI satt under tiltale for I 
krigsforbrytelser. Jeg er-

«Undertegnede erklærer 
under eds ansvar at han 
mellom 15. og 24. mai 1945 
hver natt ble mishandlet av 
franske offiserer i fengslet 
i Lorrach (Baden). Fengslet 
ble ledet aven fransk offi
ser ved navn M - - -. Un
dertegnede ble hver gang 
bragt tilbake til cellen med 
blodet strØmmende. En
gang forlangte man til og 
med av ham at han skulle 
slikke opp blodet, og da un
dertegnede vegret seg for I 
det ble han slått påny. Man 
truet ham med å hente 
hans frue og hans barn og i 
nærvær av dem å trekke ut 
neglene· på fingre og tær 
Hvis det ikke hjalp så ville 
en gå lØS på tennene hvis 

skrenkede livsrum det had
de, °i århundrer Skjenket 
vår kultur udØdelige verker 
og som fØr annen verdens
krig stod i spissen for alle 
tekniske fremskritt i vårt 
århundre? Det er i overens
stemmelse med den inter
nasj onale presses kanalj e
mentalitet å kaste seg på
ny over det tyske folks fØ
rere trass i den verdige 
hOldning de viste da man 
lot dem vederfares en uan
stendig behandling og døm
te dem til dØden. Med en i 
sannhet heroisk holdning, 
som er verd all beundring
døde de i Niirnberg, dØm fe 
som forlØpere for en på na
sjonalt grunnlag oppbygget 
sosial rettferdighet med en 
g~Øde~de bekj enn else til 
kjærlIgheten til deres folk 
og deres ideal». 

* 

inneholder en fylde av opp
lysninger for alle som er in
teressert i den store verdens
urett som ble begått i Niirn
berg, en urett ikke først og 
fremst mot de domfelte, men 
mot den menneskelige sivili
sasjon. Spesiell interesse har 
disse ting ogSå for oss norske 
domfelte, fordi fra uretten i 
Niirnberg strålte ogSå all den 
annen urett ut. Denne bolsje
vikiske heksedomstol hvor 
seirherrene tråkket ned alt 
det menneskeheten hadde 
opparbeidet i århundrer var 
mønstret ogSå for all den 
urett, for mord og mishand
linger, tvang og hykleri, som 
ble begått rundt i de enkelte 
land mot de nasj onale krefter 
og mot TYSklandS venner. 

A verter i Folk og Land! ~6~----------------~--
FOLK OG LAND LØRDAG 7. NOVEMBER 1959 Boken til Maurice Bardeche 
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Se-ha rffe n be rg sb ok 
(Fbrts:f~s.4). 'på"sitie 12 !'«krigsfangen~'~ar 

Om Hjort forteller han at besl{yttet ved Genevekonven
han hadde tilhørt Nasjonal sjonen av 27. juli 1929, som 
Samling, men brøt ut i januar nazist yret noenlunde over-
1937 ved et skarpt brev til holdt, ikke minst av hensyn 
Quisling (en ikke helt kor- til at også fienden hadde tys
rekt og fyldestgjørende frem- ke fanger og kunne gå til re
stilling), og videre: «Formo- pressalier mot tyske overgrep. 
dentlig etter ordre av Terbo- Det internasjonale Røde Kors 
ven ble Hjort arrestert i 01;;:- (IRK) hadde en delegasjon i 
tober 1941, sendt til Tyskland Tyskland med rett til å ta seg 

~" MajQr Kjelstrup 
rF arts, fra s. 2). • 

, ' . , ~ .-" : f L ,I , <' i r ' 
bunnhederIige .- ., grrtdighet 
som særpreger ham, er det 
ikke lett å finne feil i arbei
der han legger frem. 

Det kommunistiske under
gravningsarbeide i USA 

i februar 1942 og holdt fengs- av krigsfangene». 
let til han i mai 1942 ble IØs- Kanskje med tanke på Røde 

Også på mange andre felter 
har Kjelstrup nedlagt et like 
verdifullt arbeid som i denne 
brosjyre og det er hare vel 
fortjent når jeg i dag på Vlegne 
ay de mange t~akker ham for 
innsat,sen og ønsker ham til 
lykke med dagen. 

O. M. 
latt med tillatelse til å bo i Kors politiske opptreden etter * 
sin fetters slott i Gross Kreutz den annen verdenskrig, bl. a. Major F. H. Kjelstrup ble 
_ en landsby ø'st for Bran- da norske sykeSØstre ble '1 l utnevnt tI premier øytnant i 
denburg. Hjorts mor var tysk, straffedØmt for pleie av såre- 1906 etter gjennomgått krigs
fØdt von der M a r w i t z, to de og syke etter frigjøringen skole. Fra 1907 til 1910 tje
av hans søstre var gift med som f o l' l' e der e, siterer nestgjorde han i Belgisk Kon
sØnner av den kjente general Scharffenberg på side 97 fØI- go som kompani- og territo
grev Rtidinger v. der G o l t Z' gende ord av Bernadotte i bo- riaisjef. Etter noen års gar
disse slektsskapsforbindelse~ ken «I stallet for vapen» : nisonstjeneste, blant annet 
kan vel ha bidratt til frigivel- ~Vad som sedan hant, inte ved Underoffisers skolen i Hal- En av undergraverne : Roosevelts 
sen; han måtte forplikte seg minst de erfarenheter vi gjort den, og etter å ha gjennom-
t
. betrodde rådgiver i Jalta, Alger 
Il ikke å forlate Tyskland efter andra varldskriget, gått Centralskoien ble han 

d 
'k' " kIk 1912 Hiss, senere dømt som spion tor 

un er 'ngen». våc er en langtan att få ut- utnevnt ti aptein i og 
O S · . ' . k k' Sovjet. 

m elp SIer Scharffenberg: VIda detta motto til «Fost ar- Vlr et senere som 'ompam-
«Seip ble arrestert 11. sep- ma caritas» - «Efter vapnen sjef, vesentlig i Nord-Norge. 
tember 1941. I april 1942 ble Barmhjartighet». I 1930 kom han til Østfold (Forts. fra side 5). 
han sendt til Tyskland og et- Folke Bernadotte falt 17. infanteriregiment nr. 1 og ble Undergrunnen arbeider un-
ter opphold i flere fengsler september 1948 som offer for i 1933 utnevnt til major. Fra der uta~lige masker på utal
frigitt 23. desember 1942 på et upåtalt jØdiSk attentat. 1920 var han innbeordret i lige prosjeklter av hvilke flere 
lignende vilkår som H.iort. Han hadde fått i oppdrag av Forsvar,sdepartementet, hvor kunne synes lite tjenlige for 
Han ble først henvist til å bo FN å søke å ordne forholdet han ved krigens utbrudd tje- formålet. Mr. Wtlliaa:n R u
i Munchen, deretter i Berlin jøder-arabere. Han døde på ne,stgjoroe som sjef for 4. s her, som. i noen år var 
fra slutten av april 1943. Hans sin post. Israel har ikke for- hærkontor. Under dette kon- medllEIll1 alV den lo,vbestemte 
hustru fikk lov til å reise til fulgt drapsmennene, FN og tor hørte bl. a. hærens for- stab iSenatlets Internal Se
Tyskland for å bo sammen Sverige har funnet seg i den- pleining, bekledning og ut- curilty Commitee~ mener at 
med ham. I Berlin kom Seip ne eklatante urett, under pa- rustning m. v.samt d.e lønns- der for tiden er 10000 se
i forbindelse med Hjort og et- rolen Hysj-Hysj! messige og administrative be- parortJe organi,slasjoner, hver 
ter det voldsomme bombarde- SCharffenberg nevner på s. stemmeibs~r. .' rettet motet .enkelt mål, 
ment natten 22.-23. novem- 110 at Bernadottes «rettsfø- Ved NaSJonal Samlings over- mange a,v~slll1 tIlsynela,tende 
ber -;1943 flytiet-han-ogiru.en le4>eYt:t-e.k,.~ege .L"eks.J hans _tag. else ... a, v~t~'re-t høst. en 1940 I' helt .usl~y~~hg.~. Mon ::ll~.:; ~ar 
til Gross Kreutz, men han be- kritikk av N ti r ri b er g_ o;rertok nmJOren--et~m:- anlmoo- ~ ting til f~1et3,.ode"siJmul.e
søkte regelmessig Berlin». dom sto len: «Kr det verk- n~ng ledfelse:: av Sl'V'rlf?rvalti :e;- e:n Vleldedig eller altruist-

Så forteller Scharffenberg ligen ratt att falla en kollek- n.mgen. ~r ær og marme. 13 { lllt:elreSiSe i m~;nneskelig 
videre om disse to's deltagelse tiv dom over alla medlemmer tIde~ Juh '8 d~:f~er 1~41 ~el~!exd .og foregir at de ar
'i arbeidet me<i redningen av i en viss It·?·· var an VI ere sJ. . or en eter t'l! fremme av et eller 

d t kl~ammabns u nm.? Ar norske Legions hovedstab i annet «sosialt gode» DI'sse' 
fangene. e ver 1gen a solut sakert O 1 . d· f·· . Det bem k l d' tt Il o tt . 's o og startet l ' enne egen- ronter tjener først og fremst 

er esesver 1ge ved la a a som ga ~n ~om m.ed- skap den nors(ke deltagelse i som midler til å etablere og 
,det SCharffenberg beretter er emmer exempelvls l ES gJort k t bl' . h 

t. d' t tt l' k Id" ? ampen mo 'o sJevlsmen. opprett olde over rna,slsen av 
a Isse o sa arrestert bare s g s y 19a tlll ett brot~. Men Staben ble som kjent oppløst «narrenI2:» (dupes) - velme-
en kortere tid: Hjort i 3 må- utan a~.t v.ara br~ttsl1g kan etter avgivelse av feltavdelin- nende og ofte også ,forstandi-
neder og Seip i omkring 8 må- man val mte domas» .( «l <Yen til Waffen SS og op'p- ge folk s'om 'kL hi _L_ 

neder S'd k d t"ll t f" b ' I'Ke 'ar an~ 
. 1 en unne e vandre s a e or vapen» s. 147). rettelsen av et vlervekontor om. hu em ' Il, d ' t r f't ,v ,som 'le 'er OIem og 

. emme 19 n t. Dette har ikke . D~n barbariske verdensut- for overtagelse av de gjen- tenker for dem. Uten selv aO 
den norske almenhet i noen v kl fOd b 'd . l mg som remmes av rela- staen e ar el soppgaver. - VIte det, utgjør de den tredje 
større utstrekning fått vite t~vt få tr~dtrekkere bak ku- Grunnen til dette var at s:ta- o?, sltørste sir:melen i kommu-
noe om. lIssene, skJØnt de av og til op- ben etter tysk oppfatmng histmakten. 

Ellers er det pussig at per seg på offentlige, svære holdt for steI1kt på de tilsagie 
Scharffenberg hØyst ukorrekt kongresser - kan ikke tåle norske r,etningslinjer. I 1945 
sier at: «formodentlig etter personer som Folke Bernadot- ble majoren arres,tert stammen 
Quislings Ønske ble Hjorts te. Det gråtes litt ved kisten med titusener av andre NS
hustru og deres barn ogSå for- det er så. KUlturprofeten~ medlemmer og hle holdt in
vist til Tyskland», mens han stikker hodet i busken. De nesperret helt til julen 1950. 
når det gjelder Seip forteller står selv snart på menuen Siden har han ført en ener-
at han «hustru fik k lov som stekt eller avkokt! gisk kamp mot uretten på en 
til å reise til Tyskland for å rekke felter, blant annet ført,e 
'bo sammen med ham». A. L. han en årelang kamp for å få 

Værre var ikke tilstanden i tilhaIkelevert en dagbok som 
«nazi»-riket, selv ikke under ble beslaglaglt av direktøren 
krigen hverken med mat el- L l under majorens A:kerlshus-
ler på annen måte. De har be- øssa gav opphold. Det er nymg falt dom 
veget seg til og med fritt, i denne sak og majoren vant 
måtte bare ikke forlate Tysk- FOLK OG LAND saken bLankt med saksom-
land. kostninger. Også :vårt blad 

Sic trans it gloria «Gefang- har kunnet glede seg vled bi-
nisses», Slik falmer fengsels- ~ Oslo drag fra majorens PerLJ."'l· 

KLOKE ORD AV 

Uimotståelig press 
DemJ,e inter:nJ~jon:alesam

meiIlJSIVeTigelsen Ihar gj'ennom
ttrengt !hvert aV\Smt~ i 'ame
rukanslk liv og har" oppnådd 
effektiv kontroll OVler fære av 
de mest strategiske. Det er 
in..'11yænde etter beretninger 
fro rnange sPTedte kilder, der
under {bekjennelser fra ang
rende kommunister og mange 
rtapportJstr fra kongreslskOllli
teer. Men Is meg få lov å inn
pr<elIllte dere at alle diJs:se un
der'Søke1ser (investigations) 

seg dommerhvervet. Jeg tror 
at dette er meget forsiktige 
ord, og jeg skal ikke utdype 
emnet. Det er nok her å hen-glorien. Og nu da det patrio

tiske offer skal utbetales pr. 
fengselstid uansett fengsels
grunn, er vi vel ferdig med 

Foruten hos Helge Joh a n
nes en, Teatergt. 6 ,og El i-

Alf Larsen: vise til hva der er fremkom-

hele glorien. m a, Ole Vigs gt. 13, er Folk 
og Land nå også å få kjØPt 
i Narvesens Kiosk i stortings
gater., vis a vis Cecil. 

Om TYSklands anstendige 
behandling av kri g s fan-I 
:g er, uttaler Scharffenberg ___________ _ 

_ Det er J' o p o det o I met gj ennom og omkring pro·-
a rene na sesse . . t . 

at en stor del, ja, man tør vel ne~ SIS gJe.nnom angre-
si et flertall av dem' som h pene pa en bekjent offentlig 
, t . ar anklager-. 

l, ær de ledende l rettsopp-
gjøret ikke var i den situa- (I TØnsberg Blad 7. 2. 1951). 

r.jon at de skulle ha påtatt LØRDAG 7. NOVEMBER 1959 

fra Huset (kongressen) og 
Senatet:s kommiteer barle har 
vært fragm'entaris:ke og kun 
berørt mindr'e beltydelige med
lemmer av sammensvergel
s,en. E[1I1Jdog avdøde SEmator 
McC art h y operel1te for det 
meste bare i periferien av 
samm:ens1v'ergeI3en, og dere 
vil erindre at da han åpnet en 
under'søkelse ,som øYl2lnsynlig 
ledet til forrederTIJes rede i 
Pentagon,' ble han fjernet av 
den internasjonale kommu
nismes 'ledere, som i det de 
utnyttet sin konb-oll aVle!' 
presse, radio og televisjon slo 
denne Sitore amerikanske pat
riotned på kanskje den mør
keste dag i amerillmnsk histo
I'ie i Valley Forge. Der har 
ikke vært anstillet noen inn
gåelr1de undersøkelse angåen
de kommunismen i De For
ente Stater. Muligens vil dere 
erindre at dommer Robert 
Mor r .~ iS, hovedrådgiver for 
Senatets Internal Security 
Subcomnm,tee, i fjor fasts'lo i 
en radiotale at ingen kon
gressundersøkelse hadde gjort 
noe :større ,for å trenge inn i 
sammensvergeIse'ns struktur 
idet komiteen, da den Synilel~ 
å ville følge de større konspi
ratører på sporet, ble stoppet 
i arbeidet av «uimotståelige 
krefter» (irre,sistible pressu
res) . Og selv domm,eT Morris 
våget ikke å gjøTe rede for 
disse kreTtIers natur eller 
icil1de. . -. . ~-

Det kommunistiske nedbryt
ningsvev sitrekker seg nå fra 
den eniklestle' småskole til lan
deis høyeste domstol. Selv
sagt blir kommunistenes verk 
mange stedeT besørget av ma
riolllietJter og leiesvenne,r (pup
pets and stooges), som ikke 
forstår at de blir misbrukt, 
ener av svitndlere, spetakkel
makere og andre sosiale pa
rasittle'r !som f. ek,s. typiske 
byrlålkmteIr hvis hele streben 
går ut på en eneste ting: en 
kvikk og lettvint j ohb (buck). 

Men sammensvergelser så 
vel som armeer må måles i 
antallelt a'v de tropper som 
kan stiles i marken og ikke 
etter de få som kjenner og 
appro>bterleIr overkommando
ens strateg~sike planer. 

Progressiv oppdragelse 

I de offentlige skoler f. eks. 
er teknikken, med hensyn til 
det som blir kalt «progressiv 
oppdragel!se» beregnet på å 
sløve og fmdumme adole
scentelllie (skoleungdommen.) 
og forderve deres karakter, 
og er i virkeligheten et særlig 
raffilnert Ibed'l'ageTi iveTiksatt 
aven del parasitter, som ut
nytter skatyterne,s enfoldig· 
het. Men UJtnyttelsen av uvi
tenhet og tilskynneise til sek
suell promiskuitet tjener nett
opp komm:unås:tlenes formål: å 
degradere mennesIkeheten og 
er i stor utstrekning bliltt 
gjennomført under kommu-

Forts. s. 8 

FOLK OG LAND 7 
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(Forts. fra .s. 7). . . " ti.dLigere skikk og bruk NY SKYTSHELGEN mensvergeise ledet av major 
n.ist:.isk ~edel:se. Og de høster samt sosial autoribelt» (cus- Hubert Matos. Det rare er 
nå !hva eIe så flittig bar sådd. . tom and soo.ial autlhority). Erkeengelen Michael er at folk deltar i sammensver-
I fj()ll" spurte en ,av mine ~g- Nå, dJen slags $kulle jo ikke blitt utnevnt til skytshelgen gelser mot et styre som i hen
l'Ie uni'Veirsitetskolleger sin ny- være noen særlig god anbefa- for de italienske bankierer, hold til de norske avisers opp
t.-_~ --,1-1,,_. _ t..".,... gut- 1~__ til medlemskap i den så nå blilr det nok sviIl-g på 
"""I5oY.u:l1W'1K ..,..--o7·~ ~ lysninger er så velsignelses-
ter og piker som sannsynlig- kommu~ sammensver- forretningene. rikt. Kanskje Studentersam-
vis var kommet fra1;yve for- gelse, men i fall noen av de * fundets importerte kvinnelige 
skJ' ~J.l~~ ihøysikoler (high «,intellektuelle» &ke skulle CASTRO I FULL SVING 
~'" k il o ~1_' Våpenekspert fra Cuba kan gi schools) omkring i IStatene - væl'l81 sk~rp no t' a I:II.Ii.Jøn:ne IGJEN 

om kommunismen Og nitti pomtet (get the point); sø- forklaring [pIå hvorfor Cubas 
prosent av dem _ atten små ker forfatterne flere steder i På Cuba er vår gamle venn fri og lykkelige folk gjør opp
papegøyer - svarte: «Alle boken . gjennom sosiologisk med skjegget Fidel Castro stand uavlatelig mot all lyk
vet at kommunismen er den pølsesnakk (gobbledegook) å iferd med å fylle fengSlene ken og friheten? 
ideelle form for regjering. Vi be v ise a.t et univeI'iSLwts igjen. Bare i den Østlige del * 
lærte alt om det på høyskolen «sikOlemelSSige prestisje» er di- av Cuba er 400 personer ar- ORGANISERT LISTERET-
(high lSdhool) ». rek~ proporsjonal med antal- restert i den siste tid, ankla- TING LOVLIG 

I un:irv,ersirtetene har kom- let av de fakulteter som øn- get for å ha deltatt i en sam- De gode norske demokrate,r 
munistene fremmet og satt sker kommunister velkommen ~~~ har vært sterkt missfornØyet 
fart på avslappin.gen fra vår og gjerne vil ha opprettet lover ,at velgerne ved kommu-
am1e °l t k~ f d ikiommllIlistll;k.e celler blant o fO ·--,.J----"'1-t ... ~ .. _~1._~_;.... g roa es c.~ 'or un er- a a w.wer:s"",KJ· Ui",,'w.OA.J..LLL16en. nevalget i stor utstrekning 

visning og åndelig uavnen- S1tuden.iflene. 'av den ikommunistiske utnyt- selv vilde ha et ord med i la-
gighet (scholarshilP and, in- Alv hensyn til den akada- tJeilise av den offentlige vel-

«Hva mener han egentlig?», 
skriver hu;n. «Det står til 
professoren å skaffe bevis 
for sin påstand». 

* BARE KARTOTEKLEK 
I de't Østtyske paradis be

klager Walter Ulbricht seg 
over manglende interesse 
blandt medlemmene i «Freie 
Deutsche Jugend». Av 60000 
medlemmer i Dresden kom· 
mer bare 200 på møtene. Alle' 
de andre er kartoteklik, sier· 
han, og det er vår oppgave å 
vekke dem til nytt liv. Det 
tør imidlertid kanstqe bli 
verre, for en ting er å tvinge 
folk inn i upopulære organi
sasj oner, en annen ting som 
ikke kan fremtvinges er in· 
terresse og begeistring. 

* SKOLEBØKENE 

t;e\lectual integrity) og har nå miske verden. skal jeg dog til- gjørenhet og spesiel1t den or- get når det gjaldt hvem som 
endog fått dem slå å si fortkas- føye at de amernikanske kilrke- ganiserte. Vi vet at offentlige skui de inn i kommunestyrene. 
tet. Colleger og universiteter samfund heller ikke har vist velfetrlsagenturer selvfølgelig De rettet og fØyet til på parti
var sannsynligvis også kom- nden større motstand orverfor også virker ldlclrende på Kom- listene til stor missfornØyelse Påny skal skolebøkene' 
mun:JtEm.es fØl1ste store mål. konspiratøren:es innpasiS. Her- munisten.e og iI.å.ke så. lokkende for de stedlige overdemokra- granskes og forbedres, men 
Ingen har såvidt jeg vet fore- bel'lt P lb. il 'b r il c k, agenten SIOm salvielyngen på klapper- ter. Og så strømmer da kla- det er ingen som faller på. 
tatt noen undersøkelse av det for F.B.!. som har V1ir.k!et 9 slangene. gene inn til Kommunal- den nærliggende tanke å 
innSJkrevne meldlemskap i! de år i dJen. lrommuniSlti!ske «un- Herbert Philbriok mener at departementet. Det har aldri bringe dem i overensstem
sosiali'Slliklubber, som John derga-ound» :tror lat konspira- en tredjedel, arv toppfigurene vært så mange klager fØr, for- meIse med sannheten når det 
Dewey fikk stiftet i årene ærene har fått større hjelp av på KOtmmunistkonspi.ra.tørenes ,teller byråsjef Helge Hammer gjelder det som presteres av 
1905 - 1910 el!ler, av dJeres de ameri!lamske prester enn rangS'llige er 'anibragt i et fø- til Arbeidernes Pressekontor. hets og uetterretteligheter i 
virtksoan!het i collegene og uni- av noeIIl annen etat. deralt agentur, nemlig i de- Etpar av de mest nidkjære forbindelse med etterkrigs
versiltetene omJkring i: landet., Jeg bar ikke til hensåkt å parteInentet for «Healtlh Edu- partiaViser har forsØkt å inn- oppgjøret og forholdene un
J~ kan derfor ikke si nm: om: oppregne h~ enkIelt av de cation and Wellfare», og ob- bilde folk at det 'skulde være der okkupasjonen. Det er For
disse klubbene V'ar eller ikke segmenter: innen vårt ameri- se:rvatører i Washington an- ulovlig og næsten straffbart a eningen Norden som nå skal 
var tiltaik. :fra kommunistfron- I karnslke samfund, hVIOr kom- tar :at mellom 70 og 80 pct organisere listeretting ved gå lØS på geografibØkene for. 
tens side. Den første kommu-. mUlllåstlisk linnitre:ngen er blitt aN" de 8llSV8l"~ tjenestemenn valget. Dette' er naturligvis å rydde bort feil og misfor
nistceHe jeg ihør>te omtale sies' offentliggjort og derfor skulle 'der er medlemmer av sam.- noe vås. Byråsjefen erklærer ståelser som det heter. Skjønt 
å være organiSert ved Har- være AJm~nnelig kjent. I stle- mensrvergeJsen - og det er i da også uttrykkelig at valg- gudene må vite hva slags al
vard i 1910. det vil jleg gaætkle sum:m.arisk fol'lbiglå.eruie sagt en antaikelse loven intet sier om dette og vorlige feilen kan få gjort i 

En må anSIe det på det rene peke på. D!OeIl få OiDl.l'åder som vii hjelpe OISS til å :forstå at velgerne kan organisere geografibØkene og hvordan 
at ihvert enesIte college og hVOll." der etter mm erf~ hvorfor delt nevnte departe- strykningen så meget de vil. noen meter for lite på en 
hvert eneste universitet av :ikke ibæ: vært foretatt noen me:nJt :ble beWJget mere enn Hvis da ikke denne velgernes fjelltopp kan skade det gode 
betydning ihar sterike kom.- 1lJl1d.ersøkelse ril.an. hvor un- noe aJDJJ.eiI; departemenlt på 
muniSbceU.er i sinerakulteær. dersØke1se 'er påltrengendie presidentens såkalte «econo- siste lille rettighet også blir naboforhold mellom de nord-
Dr. J. B. 'M art rt h e w s som nØdvendig. my lbudget.» for inneværende demokratisert bort innen iske land. På et møte av disse 
bar viet sitt liv til studiet Dere vil erindre alt å. 20- år. I mitt tforedrag iaften har næste valg. . geografiforbedrere i Oslo ny-
av kommunis~- å:rIene /ble ro røvere Sacoo og jeg imidlertid bare den pri- * lig uttalte man at den gjen-
sen, aQtlar at komm'Ullister Vanzetti anesterrt, og senere vate veJlgjørenihet for øye, LANGFELDT PA KRIGS- sidige granskning av «de nor-
øom. medlemmer eller soon be- hen.TIeIttet for :fOl"bryteliser, nemlig deag.elDJturer som STIEN IGJIJN diske lærebøker, har vært sa. 
tlr'odX)e tilI:liJtsmenn kontro1le- hvor deres Øky,lrl var 'UitN'il- hrver!t år tigger dere om. pen- Professor Langfeldt har verdifull at man foreslår at: 
:rer mere enn 3000 lærere i som. Man disse menn var ger. gjennom pressen fra et eller et tilsvarende arbeid blir tatt; 
våre oollIeger og universiteter. tiikesom Sta!lin ~ sin ungdom: K.ommunisten.e har som dere annet sted i utlendighet gått Opp mellom andre land. Men
Louis Budenz anrbar på. grunn- både banikrøvere og kommu~ rv'et en egen sans for den. hu- lØS på Marie Hamsuns siste når vil så herrene si et Pauli 
lag alV de opplysninger han nistlagen.ter. Og derfor ble en mor som består i å lure pub- bok'. }ran forteller ,at fru; ord om den «historie» som'. 
fikk d!a iImn var partimed:lem langvarig og lidenskapelig agi- Ekum. Dere vil erindre at den Ham'sun, som ble tvangssendt idag serveres norske skole
at der er 3500 medlemmer. tasjon saIbt i gang - og som førs!te uheldige lrommunistre- til ham fra fengslet hvor hun barn og antagelig også sven-
En annen eks-{kiommunist ble ledet aven så. fremragen- volusjon'i Kina i 20-åren.e var innesperret, gav sine opp- ske og danske? 
meddelte roegat det :fantes de pe!l'SOn som professor Fe- til. dels ,ble finansiert av fonds lysninger «helt frivillig» og ~ __________ ... 
celletr som Buden.z ikke had- Iix F'iranlk:fur!f;er ved Harvard- som' var innsamlet her å. lan- likeledes beskylder han Ham-
de k1l!lln$kap om. umve:rt:litetet - for å få for- delt ,til hjelp for «den sulten- sunfanlilien for selv å ha 
L'berale '. tell ktuelle bry:te:me :frigitt. - Jeg gjør de kineser». Dere vii også er- hjulpet til å gjøre erklæringen 

l m e . også oppmerksom på. at i den ilndre art den m a r x i st -do- tilgjengelig for uvedkommen-
Men ihvdls dere ønsker å se kommUll.ististaten som nylig mine:r!Ile ikringkastingstasjon de. Det er helt utrolig hva 

hvor. langt giften har trengt er' 'blitt opprettet på. Cuba er', som kanes RadiO Free Euro- denne professor udi galskap 
inn,. må dere gå lengere enn i følge oberst SiegriSt, en av pe, ledet av Fulton L e- kan få seg til å skrive. Marie 
det foran anførte og feste de offiJsie1:1e k:refiter en mann w isj r. i fjor til deJs ble Hamsun tilbakeviser da også 
dere ,ved disse fribyttelreS sta- fra MilIwau!k.ee, Wisconsin, støttet av fonds innsamlet av indignert hans uttalelser. ruge fom.emtelse av at de ved navn Hermann Marks, amer:ilkanslke spyttslikkere 
skulle være skolemessig opp- som !har, en politirekorti på 32 (suckers) for åbelkjeml'~ Hvor frivillig jeg gav mine 
:lært - de er, påstår de, bare fengslinger, og som. nylig ,ble kommunismen. Dere har kan- opplysninger fremgår av min 
u.sIkadelige «I:i:berale intell.etk- løslaJtt etter dom for voLdtekt. skje sett den ameri!kanske le- bok, skriver hun. Med hensyn 
tueille» (sweet lriiberaJ. intelec- Det eT å anta at forbrytere gions rrapporrt om den uhygge- til dette at Hamsunfamilien 
tuals). I en nyd:ig utgitt bok. med sa.distislæ tendenser av lige organisasjon UNICEF, skulle ha handlet som profes
«Den aikaifemiske ånd», av naturen :ti1treIklkes av. kom- som lot tre fjerdedeler av de soren angir, så tilbakeviser 
Pau:l. F. Lazarsfeld og Wagner mnnismen.. En. iIlæ!l'tmere un- penger som var innsamlet av hun lJestemt beskyldningen 
Thielens, Vlil dere se at i hes- _ her kunne muJig- bare gjennom tiggeri fra dør '. 
te- og karjlOlrtiden var det læ- ens avdekke interessante de- til dør, gå til åpenJbam kom
reinstitutflenes oppgave å be- taJl.ermuniSltiSlre land, slike som 
vare den. ikulturelle og viten- det Tøde Kina, mens der ror 

Arkitekt 

HUSTAD skapelige tradisjon, mens det Velgørenhet begynner den resterende fjettlepart 
~ vår moderne tid er univer- i hjemmet. . OJVIel'Ib.ode i:kik.e ble gjort regn- BÆRX1II8V. 5, ø. tJLU!IRN 
sitetlS1PIiOlfes\stDrens oppgav~ Jeg viD. gjerne få anføre at skap. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5,' Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspr~ser : 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 pr. 
halvår. Sverige og Dan
mark: kr. 29,- pr. år, kr. 
14,50 pr. halivår. Utlandet 
forØvrig: kr. 33,- pr. åt, kr. 
16,50 pr. halvår. I nøytralt 
omslag kr. 35,- pr. år, kr. 

17,50 pr. halvår. 
LØssalg 65 øre 
Annonsepris: 

32 Øre pr. millimeter 
over en spalte. 

BrUk postgironr. 16450. 

utgiver AlL Folk og Land 

Sambarndstrykkeriet 
Oslo 

.(jeg siterer) «å und:æ-minere vi har inntrengende behov for (Forls.) 
~tt1tn 98 61 » - ODJ 
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