Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

OG
NR. 36 -

,

~R~

Tre nye bøker som gir Waffen SS F.LYKTNINGEÅRET
oppreisning Hvem har skylden for verdens ulykke?
I

Waffen SS var underlagt hæren og handlet
bare efter .els direktiver og retningslinjer

Det er mange av dette blads
lesere som har tjenstgjort i
Waffen SS og som har måttet
bære sin del av byrden ved
den nederdrektige nedrakning
d€nne i enhver ihenseende forbilledlige
troppeenJhet
har
vært utsatt for etter krigen
fra mange hold.

i
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Norske friVillige går iland i Hamburg

ropeiske tanke i denne tropp
for fØrste gang ble virkeliggjort
agat det i den ble kn.yttet
bånd mellom Europas nasjoner som helst ikke bør 'l"ives
i stykker. Vi vil håpe at det
blinde hat og den fullstendige
ubekjennskap med eUl'lopeiske
forhold som førte til ruinering
av Mellom,.. og Vest-Europa
og til bolsjeviseI'ing av østEuropa!, ennu ikke endelig har
besegl~ Aften1andets under-

som har sett dem i kamp må
bevitne det. De forble også utover dette, gjennom sammenbruddet, som tI'aff dem særlig
hardt og overøste dem
bebreidelser, trofast mot seg
selv og mot alle dem !'lom had_
de gjort sinl plikt mot Tyskland.
Deres
mønstergyldige

med

··'I~""~":

"'-::t~~kj;o;~
T

gang.».
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i· W·a(krigsår i f'angele1rene og foran
fen SS, de førSlbe som tok opp
domstribunalene, deres ubrutte holdning og deres kameratkampen mot verdenskommuskap og hjelpsomhet beviSer
nismen og' satte sitt liv inn på
slagmarkene i
øst,
kan
det».
heve ihodet i stoltihet 0'Ver den
mnsats de gjorde. Både ute i «Vi vil ikke glemme at den euverden og her hjemme begynner en å innSle at det hel'
dreier seg om mennesker som
både moralsk, fysisk og militært raget langt over alle de
som senere har kastet SIIlUSS
på dem. Innsatsen er da også
blitt foreviget i en del bøker
av fæ-skjellig art.
På det tyske Plasse Verlag
li Gottingen er det således
kommet heLe ire bøker som
omhandler denne innsats. Vi
har tidligere nevnt general
Ste i ne r5 :bok «Die Freiwilligen». De to andre er et
vakkert biHedverk «Waffen
SS im Bild» meid de herligste
bildel' fra opplæring og kamp,
fritid og innsats. Så rent billig faller naturligvis ikke en
slik bok med bilder i kunsttrykk, men det må i sannhet
være et evig minne å ha for de
som kjempet i Wa'ffen SS. Ellers er det også kommet en
bok av generaloheI'lst Paul
H a u s ser om «Waffen SS
im Einsatz».
I forordet til denne bok
skriver generalohers,t Gud er ian bl. a.:
«Unrere Ehre heisst Treue».
Dette var det valgsprog som
Waffen SS ble oppdratt etter
og smn det harl handlet og
kjempet etter under annen verdenskrig. De va'l' trofaste mot
sin ed og tapre til døden. Den

Den million arabere som har det vondt -

-

-

Den 23. oktoiber var noen,
Det er R o o s el vel t s ofre
av Norges fremtredende menn som har det vondt.
i Kringkastingen. _ Kongen,
I Norge har 'Vi en rekke av
Odd Nansen, Gmfuardsep.,Hal- dmse ROose'Velts ofre. Ellers
vorsen. Alle talte om den er de i dag flyktning:er i Axelendig1h.et og håpløShet flykJt- gentina, j Brasil, Spania, Eire

.~ _. ~.j....,.Qg,d4tt,;_~g,~".!la.nid.
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-'''Nlfi,c·.''gjefder<leD. ai;tri- ;·såll.t'åt" nydrlningenehar det komme hjem til sfue fedre-
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minering som har funnet stød
O'Vertor Waffen 88, så er det
grunn til å minne om de1i
forfatteren sterkrt undersfu'eker, at «feltavdelingene, særHg divisjonene, under hetle
J'orts. Ill. 8

vondt. De appellerte også til
det norske folb medlidenhet
og offerwilje. Og det er rett å
hjelpe.
Men hele tilstelningen var
meget forstemmendE! - . Alle
talere ibortsettfra kongen begynte med de tyske konsent:rasjonsleirene og med raseforfølgelsene. Delt norske folk
som ikjenner lite til 'bedraget
og ihykleriJet som er satt i
høysetet alV «den norsJte
rettsstat», kan ve~ da ikke
unngå å få det inntrykk at
det et Hitler og Tyskland som
er skyld i fiykfuålnge-prdblemet. Gerlhardsen nevnte rasefomølgelsen.
Odd
Nansen
snakket om Hitlers iloonsentrasjOlliSleirer og at «flyktningene kjempet vår kamp».
Ingen sa direkte at Hitler
var skyld i flyktningeproblemet, de bare sørget behendig
for at fo&et skulle få det
inntrykket.
Sannheten er jo en helt
annen. De flyktningene som
Hitler hadde ansvaret for sitter for en aldeles overveiende
dels vedkommende i utmerkede stillinger. Alle jødene som
satt i tyske konsentrasjonsleirer har nå utmerkede stillilnger i dag - enten i Tyskland selv eller i Norge eller i
Amerika, England, Israel. Serbere, nordmenn, franstkmenn
osv. som $tt i tyske konsentrasjonsleirer, er i dag
statlsministJre, utJenriksiministre, aktede patrioter med erstatninger, pensjoner o.s~v.,
Hitlers «ofre» har det sanneHg ikke så verst.

land fordi. ROIOsevelt gav dem
bort til Sovjetsamveldet.

15 millioner tyske flyktrunger har Roosevelt også på
sin samvittighet ved avtalen
med Stalin il Jalta.
Denne
avtalen ble stadfestet i Potsdam av Amerika:s neste president.
Eisenhover sendte 1 million ukrainere i døden, eller til
lange fengseJsstraffer ved. å
(Forts. s. 6).

«De kan ikke komme hjem til
sine fedreland fordi Roosevelt
gav dem ,bort til Stalin - - -»
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El'wand Dschanian:

I

MITT LIV I SOVJET

Jeg . har fra en veDl, i Vir-I bevegelser 'Og vridning,2i!' s'Om
Forlag. ginia fått tilsendt et avis'llt- bare er S1V!akt kamuflert i m il<::.lipp, der en innsender hen- tas jon av seksuelt eksDen sovjetrussiske
eller leder oppmerksomheten på trem.e bevegeiseT.
nærmere bestemt armenske - noe av dert som foregår i
Det er dertil en <.~dans»
danser Er'Wand Dsrchanian, som mange offentlige skoler i USA som virker degenererende på
for tiden er bosatt i Norge, ha'!.' uten at de ansvarlige instan- det sentrale nervesystem, og
p& Dreyers Forlag gitt. ut en S'8r har tatt affære.
i neste omgang på det m e nbok om sitt liv og sine oppBlant an:let har det vakt t a le, noe man opprinnelev~lser. En kunne kanskje ha voldsQmt røre at ten-årin- lit;; ikke var oppmerksom på.
ventet å finne visSle avsløringer gene på en sikoJe i Norfolk
Av nevnte artikkel fremgår
om det system han levet under i kQmmer en halv time før videI'l6 at de som først og
Sovjetsamveldøt, men det er lite skoletid hv,er morgen for å fremst skulle ha plikt ti>! å
av den slags. Formodentlig vil praktisere «rock 'n roll» i a d var e og beskytte ungfbr-Datteren ikke kaste alle broer gymnastikksalen til medbragt dommen:
lærerstanden og
av til fedrelandet.
grammofonmusikk.
presteskapet fnrhnlder
seg
Men ellers er det interessant
Det heter at denne form for tause, stort sett. Samtidig
nok det han forteller om sitt be- «gymnastikk» er en appell til SQm presse.t'1, filmen, teater
vegede liv li rød~ kunsitnell'kret- de laveste 'Og mest r ,imitive og fnrlag bidrar til å stimuser. Det er mye fyll og mye instinkter, at rock'n roll er en lere den primitive 'Og memkv}nnflolkhilSit~ilier, men deltl er direlkte avlegger av den afri- mede sex-utf'Oldeilse.
også hardt og målbevisst arbeid kanske jungeb sex-orgier moo
Nettop
aut,oriteter
som
i kunstens tempel.
sine oppihissende trommer. skulle ta a v sta n d fra speSærlig intere:ssant er det han Og at de mest fremtredende kulasjonen i alt som river
forteller om de nasjonale motset- utøvere av r'Ock'n 1'011 nett- ned, mQt den i verdensmåleninger blant Sovjetsiamveldets opp elj de fremmelige etter- stokk 'Organiserte ødeleggielse
forskjeHige folkeslag. Selv er hun kommlere i USA av slike pri- av ungdommen, mot former
på sitt vi,s, en brennende ar- mitive stammer.
for underlholdning og dans
meYlsk patriot, og han har som
Men denne «moderne» jml«som er like vulgær og fnrI'I€geI ikke så mye til overs for geldaIliS er mer e nedbryt,ennedrende snm de seksuelle
folk av de andre folkeslag, sær- de for den hvi:te rase enn de
danser blant Vnodo tilbeHg later det til alt han missliker innfødtes hissende rock'n roHderne på Haiti" danser 'som
jødene.
tr'Ommer gjennom århundrer
betrakt,€s som de mest deSkaJ. en dømme etter denne er for negrene. lkke bar,e' fordi
graderende bevegelser menbok, så har kunstnerne i Sovjet- negørtrommenesi
hissende
neskelige vesener kan hensamveldet, iallfall danserne og ar- tam-tam hører med til jungi s'eg til».
tistene, utsrflrakt anledning til å IgleJens baI1bari, men fordi
Slike barbariske former for
ddve. sin «geskjeft» p:! priva:t- .. denekstatisike opphiSISelse s'Om «dans» er på sitt vis n axapit81Jstiflik,....hol~is.~~~X!gt:ipetX~~sU1.lg9~ medtllJ;":li g,e
foomer for· folde inntekter de skaffer seg ved r'Ode';;" ~~il=bevegelsene lører k,~grupper' SIOnf 'n.emdeles 00- __ _
å arrang'lOll'€ fOTestillinger, og til en seksuell opphisselse uten finner seg på fortidens barnoen ganger svømmer de i pen- normal utløsning, men
bar-stadium.
ger, andre ganger er kassen tom som ved nevnte skQle føMen 'Overført til Vestens
- akkurait som hør i landet.
rer
kollektiv
selV'OOsmit- sivilisasjon hlir de kunstige og
Boken er skrevet nærmest som teilse. I jungelen har den på degenere:rende i en gmd som
en ronian og det er en fargerik sitt vrset «naturlig» forløp bare kan bidra tilI å bryte ned
og fremmed verden en fø'res inn ide,t den fører til maSS:3,.par- s'elve ryggraden i den hvite
i men hvis en som undertegne- ring.
rase, som i dag representerer
de leste boken for å finne holdeHvis man vil overbevise et forurQlilgende mindretall
punkter til en virkelig bedøm- seg 'Om denne tendens i r'Ock overfor de ennrme folkemasmeIse av fm:ho~dene i det røde 'n r'Oll, heter det, så skal man se:r SQm truer med å velte
kjemperike, så bliT en skuflfet. sltudere danserne,3 suggestive inn orver det resterende EuroJa, det later sogar til at forfatpa fra A:sia.
teren ikke engang haJr hø'rt Vid*
Over alt ,er fienden forkun QUislings navn, siden han
flere ganger kan sr.cakke om Nanlengst innenfor murene med
senhjelpen til Armenia uten å
Vi vil minne om at tiden sin alt 'Omfattende og mernevne navnet på den mann som nå er inne til å arbeide. for å kantiliserte propaganda for
gjennomførte hjelpea,ksjonen ute nå det minstemål som er satt det s'Om trekker ne d, alt som
i ma:rken. EUeæ kanskje er det 'Opp fnr hvert fylke. Oppgaver svekker s,elvoppholdelsesdrifslik at det fr!emdeles er tabu i
dt t'l h
keIt D t ten og leder oppmerksomheve~ en . ' e ten bort fra det SQm eIr den
Norge å nevne navnet på den e~ sen . l
tll For-I S to re 'Overh engend e t r us.sel l'
.
mann som reddet millioner av gjelder mnsamlmg
bundet 'Og tegmng av abon- d
menneskeliv?
.
Ik' L d
lag.
nenter tll:r:''O 'Og. an .
I
Og i deres kjølvann m e dO. M.
La det ga sport l saken, la l ø per nes store flokk.
os se hvem som kommer
Sentinel.
slik vurdering. Derfor må en fØrst i !p'ål eg hvem som når
un:rlTe Sleg over. statsmaktenes mere enn målet. Det skulle
avvisende h-Oldning i denne på mange måter være lettere
saken. Den som i det siste å arbeide nå enn for en tid
bl.a. har manifestert seg ved siden. Som en tillitsmann
fr)"~ten for å delta selv i det skriver:
FOLK OG LAND
europeiske .'samarbeid '.- til·
(,Det er ofte å hØre uttrykforsvar av mennesikerettilg- ket: Det nytter ikke» . . Men
hetene. De skulle vel ikke det viser seg at det kan bli
være :redde, fQr utfallet aven resultater hvis man går helo bj ektiv gmrnsking?
hjertet inn for saken».
Vi fOT vår del er ikke redde
Foruten hos Helge J o [; a nJa dette har vi sett el<::.semfor å underkaste oss en slik
nesen, Teatergt. 6 og Elipler
på
mere
enn
en
gang
nå
reV1SJon av retts'Oppgjøret.
.
m
a. Ole Vigs gt. 13,. er Folk
i
hØst.
Derfor
tillitsmenn:
Gå
Skulle resultatet gå oss i mot
og Land nå ogEå å få kjøPt
skal vi også vite å ta konse- igang med friskt mot. Det er
i Narvesens Kiosk i stortingSkvenslen av nederlaget. Dårli- j o sannhet og rett vi k( emper
gater.. vis a vm Cecil.
for.
gere er v~ ikke.
Drey~s
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A svike, det er med vilje og der at så mange 'bønder fant
vitemle å forråde, å falle i veien dilt. De fleste var vel
ryggen på den elleir de ting en trett av resolusjoner og henskule være moralsk f'Orpliktet sHlliilger som ikke førte
til å være tro imot. Det er å fram, de forlangte handliing,
misbruke de andres tillit, det 'Og det' metnte de kunne oppeT å gå mørkemannsveg .. Den nåes gjennom NS. Men det
som med 'Overlegg sviker vr1ktigste var nok dette å bygslekt, venner, fedreland eller ge en mur mot kQmmunis~deer en i sitt indre tror på 'Og men, det ville både N. B. og
er gått inn Ior, er et mindre- NS.Det var en iinje i Norges
verdig menneske.
BQndelags syn på denne sak
En kan selvfølgelig komme som førte like inn til NS. Men
til å svike uten at det er v i 1- nok om dette. La oss hetler se
let, det kan skyldes ufor- litt på konsekvensen av det
stand eller feilvurdering. En som 'ett" 'skjedd.
sli!k feilvurdering får en håpe
Vi ble dømt 'Og straffet f'Orvar grunnen til at styremaik- di vi ikke fulgte den rømte
tene i trooveårene ødela for- regj,erings parole, der den Isatt
svaret og derfor va,r skyld i b'Ort,e i Lond'On, hovedstaden
at de allierte gre~de å føre i det landet som hadde brakt
krigen inn på norsk 'Område ulykken 'Over vårt foilik. Vi
med all den ulykk,e som uve- mente og men.er at den hadde
gerlig følger i krilgens spor. ikke rett til å gi slilke paroler
Jeg vil ikke tirO at de sty- og påbud. Men følgen av dette
rende ø n s 100 t denne litvik- er at vi er forpliktet til å lyde
ling, det kom vel ;helle,r aven r'egjering, hva den eim
manglende evne. til å vurdere. måtte finne på i en vis:s situaDet er mange titusener nv sjon. Et Hlte tanke'.eksperioss her i landet som har fått ment: La oss si a,t det blir
landssvi:kerskmp1et på seg. krig mellom øst og vest, vøstMen er det noen selv av dom- maktene set,ter seg fast i Normerne som fQr fullt alvor tror ge 'Og regje,ringen rømmer til
at rtitUisiel'l'er av nbrdmenn Moskva. Har vi n'Oen garanti
v i 11 e svike landet sitt? Selv- fQr at så J\ke ka'1. diije? Følfølgelig fantes det 'Også blant gelig må det nQrske folk da
dem mind:reverdige indiJvjjder driv'e all slags sabotasje og
SO:ql ikke {l.lltid lot sine hand- undergrunnsaI1be1de til fordel
TIinger diktetre av id$elil-e grUn~1orR''\l;'S's-Ta-n'd, -encla"'denIne:r, slik er det jn overalt. De 'Overveiende del av det heller
er i dag fnrsvunnet i den sto- ville stå på vestmaIktenes sire ubemerkethet.. Nei, det vi de, ellers vil det hli straffet
ønsket vrar naturligvis å prø- for «landssvik», når tiden er
ve å berge landet ien farlig der.
tid da de sviktet som vakt
Et anne:teksempel: Skulle
skulle vææ. Det var kjærlig- en eventuell kriig mellom øst
iheten til tandet som drev 'Oss 'Og vest ende moo seir for østtil å gå inn i NS.
blokken, da vil A:denaue7 i
AUe de som <Y'ar med og ste- . Vest-Tyskland 'Og hans mednet 'OSIS i hine hårde tildel' har arbeidere bli dømt 'Og henQve.rsett en ting: Hva ville rettet for «Landssvik» de
skjedd 'om tyskerne hadde har jo samarbeidet med «fivunnet krigen, og det så ikke ~den», - mens hundretusefantes en norsk regjering til ner av tilhengeæ ville bli satt
å he:v1de landets interesIser 'Og i konsentrasjonsleirer med
verne om dets frilhet? Sann- svikerstemplet og svrkerdom
synligvis ville Norge da ha på s.eg. Så enkelt og så farlig
blitt et pi'otektorat. Dette var er det i dag.
så skremmende at det fikk
Så over til noe annet. Jeg
'Oss til å søke dit hen hvor bli:r ofte Sptwt om hva Fordette kunne hindres.
bundet egentlig tar sikte på.
Men det va:r ikke ba:r e dis- Det er meget lett å svare på.
se h€ll1lsyn som spilte inn, En tilstreber hare den ting, at
særlig bLant bøndene. NS- det må bli foretatt en ny vurpir'Ogrammet fallt i mangt og dering av rettsoppgjøret. Nå
meget :sammen med Norges da de opprørte og oppagiterrte
Bondelags linjer. Her skal sinnene fra 1945 ei!' falt mere
bare nevnes et paIr ting: til ro, ville det være på sin
MeJlhye ivret i sin tid for at plass å ta saken 'Opp. GyldigNorge skulle bli en korpora- heten av rettsoppgjøret måtte
tiIv stat, at landets styre :skul- f'O:relegges en helt ut nøytral,
le løftes ut av partipolitikken en 'Objektiv instans, hvor både
'Og bygg'e på representantler myndigihe:t:ene og vi fikk anfra Ide f'Orskjellige fagQrgani- lednilig til å legge fram det
sasjbner. Det) iSlamme mente materiale som fQreligger. En
NS. Me;Uhye ga 'Også ofte ut- sHk avgjørelse måtte alle bøye
trykk for at Bondelaget bur- seg for, uansett :resultat. Da
de skif;te navn til Bondesam- ville det bli ro om rettsoppbandet. Dette ble gj'Ort under gjør.et som ligger og verker
QkkupasjQnen. Dessuten ga SQm en hyll på samflli"l!det i
Jn'Ogr'ammet klart til kjlenne, dag. Og mener de styrende at
at NS V'ille arbeide for like- oppgjøret 'el' riktig, at det står
stilling mellQm bondenæringen far alle re:tter, da skulle de
og andre erverv. Ikke ,noe un- ikke behøve å vææ redd en
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Hva er egentlig
«rock 'n roll»?

Armener som ikke
kjenner Quisling!
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ta

Pass på tillitsmenn!

Løssalg av
Oslo

Olga Bjoner.

Organisajonsutvalget.
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HIS TORIEFORFA LSKNING

Deutsche Handelskammer
i. Norwagen
~

Redaktører:
000 MELSOM. ansvarlig

ALEXANDER LANG E

Norsk rasepolitikk

makten var straffbart etter

Dødsstraff, frihetsberøvelse
og ko~fiskasjon er gjeninnført i norsk straffelovgivning,
uten domfellelse i skyldspørsmålet.
Skyldspør'smålet ble ikke
tatt opp for hver enkelt NS
mann, men ble avgjort kollektiivt i London 2 år før:
straffutmålingen.
Dette er lmllektiv straff for
livsansrouelse, og strider mot
menneskerettighetene.
Hvordan kan et folk som
ihar slike synder på sin samvittighet fare v~dere uten
syndsbekjennelse?
Da Abraham bad for I Sodoma lovet Herren å spare
byen hv:iJs det var 10 rettferdige i den. Som vi vet, ble
byen ikke spart. Fins det 10
rettferdige hlant de styrende
her i Norge som lVil revidere
l'andssvikoppgjøret, som vil ta
bort den kollektive straff,
oppluwe
landsSvikoven ' og
gi æresopp:I'ieisning til de urettfel'dig dømte?
Eller skal det norske folk
dele Sodomas 'skjebne?

86 i straffeloven og
således landssvik.
Sannheten er at et samarbeid med okkupasjonsmakten
er både lovlig og ",nskelig etfolkeretten.
Historieforfalskningen hevder da at NS-folks samarbeid
nrued tyskerne må karakteriseres som et samarbeide med
fienden, mens andre no~d
menns samarbeid med tyskerne må karakteriseres som
et samarbeid med oikkupasjonsmakten.
Sannheten er at et s'amarbeid med okkupasjonsmakten
må rette seg etter folkerettens bestemmelse og ikke etter vilkårlige best,emmelser
aven
norsk rett.
Historieforfalskningen
hev-

Ved slutten av det fØrste forretningsår (31. mars 1941) tellet
Det Tyske Handelskammer i
NOrg~ 512 tyske og 833 norske
medlemmer. Vi fortsetter medlemslisten i r.este ~.
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svare sine egne 'posisjon·er. 'La oss holde vår sti ren. Vi har
ingen trang til å undertrykke andre raser, men vi har heller ikke «forretningsbladet)) Far. der ,at Norge i 1945 på ny ble
ingen trang til å b I i undertrykket, og vi ser ingen lykke og mand
denne
selvfØlgeligE en rettsstat.
Sannheten
er at
Norge gjenfordel i at de raseegenskaper v i naturligvis selv setter hØ~, sannhet, ,istedenf,or ,å, ,,1~f.!JhmIøite
tIere
~eper,

',~;W_Wl\1\M'_'. ..al~f~~ 'tiitcr~ii~hei~~,j~g"då~k~'; '~~..)..
"blod. 'La neger være neger ~g hvit være hvit, er vårt syns- pen? Er det for ikke å bli ut.
punkt, på samme måte som Kipling i det forgudede britiske satt for det drepende våpen
Empire sa at East are East ,and West are West and never the som de røde har oppfunnet

two sIlall meet.
)ror å kvele all fornuftig op·
~e folk som synes V i er forbrytere fordi vi hevder en slik posisj,on, dette å bli beskyldt
oppfatning, de hevder altså selv - slik som nå i affæren i for å være nynazist eller ny
Persia - at vel passer det godt i de rødes kram å rope hurra fascist?
Eller er det fordi
for all uro og alt opprØr i verden, vel er det foraktelig ,og bladet :underkjenner ;inteIliforbrytersk at po l 1·t·le t 1. Sør-Af·k
ri a f
or·a oppre ttIi-o Id e respe k - gensen til de generøse an.
ten for lov og rett og flOr å beskytte hvite familier, løsne,r nonsØrer som det l" sl·n, redak
skudd mot halvville og opprørske negre, men selvsagt bør
sjonelle ledelse pleier så omnor s k e sjØfolk uhindret få begi seg ned til Persia og kaste hyggelig?
innfødte for haiene. Og griper formastelige innfødfe mynVi for vår del tror ikke at
dighete,r inn mot det, så må det trues og tokKes, og da må disse annonSØrers dårskap ef

like stor som deres økonom·
iske evne. Vi tl10r at de innerst inne forstår at alt det.
te vrØvlet «Farmand» av
«økonomiske hensyn» presterer med hets mot tyskerne!
historieforvrengning
rettet

der og realpolitisk brutalitet.
Det underlige tvekjØnnede blad «Farmand» forteller i siste
nummer, med det engelske blad «The Economist» som kilde,
det som «Folk og Land» allerede forlengst har slått fast, at
de såkalte «raseuroligheter» i S-ør-Afrikasambandet, som har

mot NS, og rasevrøvl, 'ene og
alene tjener det rØde undergravningsarbeid.
Det norske næringsliv forstod iallfall under okkupa-

voldt de norske aviser så megen moralsk indignasjon, skyldes sjonen å støtte opp om Eu«myndighetens forsøk på å stanse de afrikanske kvinners ropas kamp mot kommunishjemmebrenning og tvinge negrene lil å slukke sin tørst i
men - noe som tilslutningen
statens Ølhaller - - _».
til Deutsche Handelskammer
Vel, ikke rettere enn v i vet, så er det forbud mlOt hjemmein Norwegen og mye annet
brenning i Norge også, og denned tvinger regjeringen Ger- beviser så hvorfor skal
hardsen også de nor s kenegre til «å slukke sin tørst i sta- «Farmand» tro at de nærtens Ølhaller», hvilket vil si det Vinmonopol som statens
ingsdrivende er blitt så mye
Øk:onomi er så sørgelig av hengig av. Hvorfor fortellet
mere uintelligente idag?

den?

som i dagkarakterise:res som
mi!ddelalderske og som stridende mot folkeretten:

para~raf

Persias dyreste advokat engasjeres for norske skattyderes
regning.Om smak og behag skal man ikke diskutere. Og når alt
kommer til alt, så risikerer vi naturligvis at aen store humanist og kristendoms fiende Langfeldt, Hamsuns plageånd
og «dommer» erakter at også v i har svekkede sjelsevner,
som ikke florstår den subtile forskjell mellom politisk snad-

~å

Hi.lstoreforfalskninge:n sier at
tyskerne kom hit for å hjelpe
Quisling i å danne regjering.
Sannheten er at engelskmennene tvang Hitler til å
besette NOl'g'e.
Historieforfalskningen si-er
at Norge hele tiden var l krig
med Tyskland,' og at det var
krigshandlinger under hele
okkupasj onstiden.
Sannheten er at den norske
regjering kapitulerte og overlot Norge til okkupasjonsmakten.
Historieforfalskningen sier at
samarbeide med okkupasjons-

O

Når en opprørsk neger nede i Sør-Afrikasambandet blir
drept under voldsomme opptøyer i forbindelse med voldelig
overfall på hvite kvinner og barn, så slår de norske aviser
dette opp med svært typer over hele siden. Da er det grusom
miss handling av de innfØdte. For naturligvis bør de innfødte
få lov til å storme ølbarEme som pr'otest mot at de ikke lenger får lov til å brenne hjemme, og naturligvis bØr politiet
la dem få ha den fornøyelsen å slå ihjel noen hvite fam,ilier
innimeUom.
Når tre norske· sjøgutter i grov og beruset rasearroganse
hiver en perser overbord til haiene og senere blir arrestert
for denne sjofle forbrytelse, så slår de norske aviser det også ,opp. Men n å hetses det ikke lenger mot drapsmennene.
Tvertimot. N å gjelder det å fri dem for fØlgene av deres
rasehovmot. N å skal Persias «beste advokat» å 100000 kroner engasjeres, og de norske skattytere må bare være glad
til og jUble over alt ialt å skulle ut med en kvart million,
for at nor s k e rasemordere ustraffet ,og uhindret skal få
myrde persere i deres eget land.
De folk som dette blad representerer, er som bekjent
grumme og foraktelige raseforbrytere, fordi vi sier: la nordmenn og, andre hvite folkeslag passe sine egne salt,er Og for-

Kan et folk hygge sin fremtid
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En Mogensk
parallell

1. Ulikhet for loven.
NS folks samarbeid meg okkupasjonsmakten er straffbart selv om det er i overensstemmelse med folkeretten og ikke kommer i konfliikt med norsk straffelov.
Andre nordmenns samarbeid med okkupasjonsmakten
er ikke straJffbart hvis det
ikke kommer i konflikt med
norsk straffelov.

2. Straff uten dom.

<

O. K.

I siste nummer av «Farmand» nevner alle de inntØrkede og avtar Victor Mogens tilorde i stri- magnetiserte tidligere Fedreden mellom Høyre og Libertas. landsfo[k som nå sitter i Høyre
Han minner i den forbindelse om som sekretærer og redaktØrer, at
at det ikke er fØrste gang slike jeg må minne Mogens om hvor
ting hender med Hambro som de verdifulle og karakterfaste elehovedaktØr,
og
peker
på menter i Fedrelandslaget ble av.
Hambros aksjon mot Fedrelands- De tok konsekver.sen av de råtne
laget i sin tid. Mogens siterer av borgerlige partiers holdning i
et brev han som fungerende for- kampen mot marxtsmen, de ofret
mann l. Fedrelandslaget dengang mere enn l'obben som uter.riksfikk fra Hambro: «Jeg kan bare kronikØr i kringkastingen, so~
beklage at vi mangler en lovbe- Mogens gråter over, de ofret hele
stemnielse som kunne gjøre det sin tilværelse, mange av dem,
mulig å reise tiltale mot Fedre- som Quisling f. eks., også livet,
landslaget for illojal konkurran- i den kamp mot kommur.ismen
se» (nemlig om pengene, tilfØyer som Fedrelandslaget gikk inn for
Mogens, F.-Iaget konkurrerte i mange ord, men lite gjerning.
ikke med HØyre om stemmene, Derfor er det når alt kommer til
like så lite som Libertas gjør det alt liten forskjell mellom alle de
idag).
som på hver sin måte tjente
Naturligvis later Mogens som marxismer. i den store oppgjørets
han ikke skjønner hvorfor Ham- stund, enten de heter Furubotn,
bro som partipolitikkens mest Gerhardsen, Hambro eller Victor
hårdkokte representant alltid går Mogens. Den siste har intet å
og må gå til angrep på organis,a- skulle ha sagt de dessillusjonerte
sjoner som bare ved å eksistere sekretærer og redaktØrer i Hamer en misstillitserklæring til 'de bropartiet. For alle disse tidligere
politiske partier, men det er han Fedrelandslagsfolk svek sin fane
ikke alene om, så jeg skal ikke i propagar.dastormens hvirvler i
feste meg ved, det.
hine harde år, da det rvar behageDet er det Mogens skriver om lligere å tute med de marxistiske
den sørgelige utvikling de har ulver og de hambroske får, enn å
hatt de som hØrte til den «stab stemme ryggen mot en «nasjonal»
av unge, begeistrede medarbei- innsats ledet aven bande bortdere» Fedrelandslaget hadde i sin lØpne rØdegardister.
tid, og når han i den forbindelse Også en X-Fedrelandslagsmann.
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lettere forstod de konsekven-'
sen av materialismens ahsDlutte fordring Dm frigjøring
fra alle de konvensjDner, fordommer og :lu:mninger av juridilsk, moralsk, religiøs, sosial
,og ikke minst almenmenneskelig psykologisk art, som
sikret vår ,stamm,e i en uoverskuelig framtid fra å dø av
den sy;kdom som Bjørnson
så treffende 'kaUer rust på
folkeviljen.
Nettopp dennf rust, var det
Øverland kalte gift,' og vi vet
ambassade 2. juli 1939
alle at rust medfører blodforgiftning. Det er betegnende
og hell' Hcre-Belbha, Englands
at Karl Marx's yndlingsforyrver eri
jødiske krigsminbter, prinsesse
fatter var Moleschot, som forP'
Six,us av Bourbc,n-Parma, prinmet det pyramidale delirium:
2. juli 1939. En stor sten hviler sessen av Faucigny-Lucinge
og
<,Der Mensch ist was er isst». på
Frankrikes
hjeTtl~:
M<'i roLsch~ldene. Fruen til piJnisten
HV1'lk'et genl"ale n,onsens be- franskmennene dø for Danzig? A_rt llur Rli b'lu,,3t'
eln, som ogsa. er
f;yr: Melli1.6skislt er hva det Må de ut i tilintetgjørelseskri- til stede, har en kjole av bare
eter.
gen fordi deres 'regjering har gitt bånd, og minner, som man ondEtter denne kompa:sstrek den polske start et vall'Wittig ga- skapsfullt bemerker, mere om et
styrte så poli,tikere ,og andre rantiløfte? Må de i døden fordi juletre, men da hun ved iholde intellektuelle verden polakkene er slått med blindhet? tiden cm natlen danser en mainn i et fordervet 1939.
En dyp gru har grepet mennes- zurka med denpolskesendemal1n
Med ett pennestrøk v;isket kene, men den polske sendmann I og båndene flalgrer om henne, er
disse demoner ut hele ånds- i Paris, herr Lukasiewlcz gi'r / alle revet med og klapper ralivet, religion og moral, kunst en fest: h?1Il vil vise verden at sende sitt bifall. En sann rus
og vitenskap, borte som støv Polen ikke har mistet nervene.
har grepet alle _ ingen tenker
for vind var det stel'lke,
«Himlen er med oss», slik hil- på å gå _ man har allerede måtmalm!11ulIe og
forgjettende ser han alle, og mener med det tet fornye lysene tre ganger.
ord: Hva g:agnetr det et.,men- at det drone varme sommer-! «Wonderful, your dancing!"
ne-ske om. det vinner den hele aften da festen holdes, for før-' s!e:,r ro amerikanerinne til grev
verden, men tar skade på sin s,e gang på lenge ikke regner. Moll, den polske ::unbassaderåd,
sjel? Den materialistiske hi- Det er .ikke mere enn 8 uker men han rykker til _ for han
storieoppfatning som stiller siden denne herre sa noe annet hadde forstått det slik at hun
stoff og økonomi fram som - da var han hos Laval og dro- ville si noe om DaI!1Zig _ _, og
8!bsoJutte prinsipper i stedet ne besvor ham å få sin regje- så begynner ~yrverkeriet.
Rafor mennesket med ånd og ring ill å føre ~ forsiktig og kettene stiger, solene ruller og
sjel, enslik"albn<)CI'm byttang vel overveiet politikk. Men herr spruter, en kaskade av sølv regalV en doktrine ihar ingen hi- Lulmsiewicz svarte foraktelig: ner ned over trærnes mørke, og
storie, gir a,V'kall på mstorie. «Vi vil tvinge dem til å' ga til så _ ledsa.gt av et høyt A og
Forenklet ,og ført ned på en krig'"
håndklapp _ brenner plutselig
linje betyr den materia1istiGjestene er henrykt over det en stor polsk ørn mot natthimska historieoppfatning at men- syn som bys dem: bordet, som melen, Men nå hender det noe
neskets oppgave er å passe står på gressplenen, er dekket spøkelseE:sktig _ de blinkende lys
sin fordøyels.e. Det er i virke- med flammerøde duker og på i dens venstre v:ng slukker ior
Hgiheiten det 20de århundre- dem brenner maDlge vokslys i yp- tidlig, det er som om vingen
des største skjensel og skam pige sølvstaker. Uavbrutt spiller skulle brekke, nå forsv:nner også
at såikalte ledende politikere, musikken, parene danser og man, den høyre ving før i1den i den
alkade~ike~, Iko:t sagt en ser over alt vakre kvinner.. - er helt utbrent, kropp og hode
slags andsehte, gJorde magen Som den pol5:ke sendemann LIP- lyser fremdeles, men ser ut som
til målestokk for det men- ski i Berlin, har også Luka,siewicz hjelpeløse deler av et lik, og sa
nesikelig,e. At mennesket ikke det prinsipp å velge ut sine faller også disse rester brennenlever av brød alene, den lære gjester m1ndre etter navn enn de til jorden. Hurtig styr,er
var opium for folket!
etter damenes skjønnhet. Men tjenerne frem for å slukke flamAt dissle ana:clw-nihiHslti:ske selvfølgelig møtes her Polens po- merestene.
foregangsmenn helt under- litiske venner - herr Reynaud
Selskapet står der som lamslo at de selv i nedbrytende
met av skrekk. Da faller musik.
.
,
mierung
var :dr'lVkr e ft'er l• .h'1- ..---..-..-~~....".....,...- I ken .
mn.IgJen,
den polske 5enoestorien, det hører med til beb
d
t
I
mann roper febrilsk «polonese',
kl".
d
som et
rev me
pos ec1.
,
lysmng a.v va ~I"eten aven M
1" '
k
/ - han griper den nærmeste
åndsvirksomihet som denne k arx ~ar na,~u: llgVIS
on~~- dame og fører an i en polonese
inteHig,entsia priesierte.
De I ,vent etermml,st og særllg som går over fra skritt til en
kunne bar'e ett: Det å ødeleg-I pr.ofeterte han om. den kOlIlvill dans, hvor alle søker å skjud
k a t aS' t ro. f e. K'a,"'~~I·O.(~J_
gle pa° en e legant
. ma°,te . Deres , m.enk e
cl
°
'kk le sin skrekk.
dialektiske skjema tillot dem fen ' om . ~ ogsa, men.l e
Klokken er allerede seks om
o
b '11'
d n um'aOtehol- etter Marx resept, Den IqedE~
a . rl ler€: me, e l ,
morgenen da gjestene endelig tar
den taletrengthet, en gold, ab- re~lksJon som. Marx og h~ns avskjed. Ikke alle er begeistret.
t ikt ' t 11 kt r
Med tradtrek:kere l W orlds HIgh
s :a'. In, e ' e u~ l~me.,
' '. Finance Bank Ltd. satte i og forfatteren Fabre-Luce, som
MlikJel Fønthus, 'V~l Jeg bare Sl.
h
. cl
odd K'
sammen med en venn går ned
Det sikrek fra K'verviljuvet. gang, ar om Sl er, na
ma over Rue St. Dominique til
D eres 4"110 s ohlagere va r klass'e- med l derav føl,•gende Fuov'er-o lll'exander-broen, sier ettertenk.
f l'ke skueige perspe:J':ltivI 2ir. or na u
k amp Oel! religlon
som o
'kk l
. f
somt: «Jeg har hele natten ikke
nes opium. Knut Hamsun er faren r 'e enger l ørste kunnet fri n~g fra den fore,_1_
t'l bl det rekke rød, men gul. De gule
8'KKrlev _l~ngang T}"1
k'am' millioner er på mam, vest- stilling at det hele var Ul av« aSStJIKampeil1»: ne a,sse a ..
skjedsfest _ også et tidligere
'h d d t ? Kamp over - den nye DJ engls Khan
pen va er e , . '
'"
.
Polen gikk til grunne i en c"gie,
for ingen klasse eUer for en? eUsT Batu K~hn, eller Att!lla i hvilken den siste p~ske k,;; ,ge
De vet nok at begge deler er har kadrene l or?en.
søkte å glemme hvorledes det
like umulige i d~te liv.
virkelig var L." Il,,,, _. hans
En av de ledende fr oske- land _ _ _ ».
Marx arlbeidet roed en
rekke
teori,eIr
Dm
hvor- perspektivets menn her på
Gravstøtten over Marx på London Highgate cemetery
(Neste gang: En parade~Qg
ledes hans dennesidige tu- berget heter Halvdan Kdht. I I
4---ro.-.:...iLK--OO--=LAND-=-=-=----:W;-:RDAG 21. NOVEMBER 1959 sensårsrike
skulle
komme
(F'orts. s. 6),
dens bakside).

F

k
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Det var en svartskjegget
eventyrle:r og internasjonal
Clharlatan SDm het Karl Marx.
Han var født i Trier i Tys'kland 1818 og døde i London
1883. Jeg skal ikke her regne
opp alt det nederdrektige
som ihithør,er fra denne frigide
teoI'øtåkers, studslI'lkammer, det
er for vel kjent alt sammen,
vi har fått kjenne det på
kroppen mer ener mindre
allesammen. Jeg vil på ingen
måte UIliderlvurdere den skj,clbnesvangrle innflytelse denne
ene gift,pJante har utøvet i
vår g er' man s k e verden,
et blåøyet, naivt og ikkerefleikt,swende
menneskeslag,
som des'sverre har le,tt for å En av de ledende jroskeperspekbite på ,et så fett agn som
agnor
bl'l'r
tivets HmaelnVnd'ahnerKPOa'h" tberget
mater:l'all'sm,en,s
fint skjul!t under. For Karl
Marx var det 19. århundredes
ypperste profet for det stør- marxismens gift har i ,de seneste galimati:as og åndsfor- er år været mm kjærE!ste bemørkE de nonsens som noen- s'kjei~ltigelse»! - Han H'kik. sasinne er utkle:kket på vår pla- men kunstnerlønn for sin
net, nemlig den materialistis- bragd, den å innpode giften i
ke historieoppfatning, popu- det norske folk. Men Øverlært kalt marxismen, etter land 'var ikke alene om å
sitt schi2lofrene opphav. Jeg handle så uvettig og antivemmes rent ved å nevn~ den norsk, selv om han er en av
forferoelige langihalm han ui- d,~ størstedebitJorer i regngav i 1867 under navnet «Das skapet om giftimporten til
Kapital». Da utkom første Norge, så en fristes til med
hind, de to andre bind ble Kristus å si: Den som forarutgitt etter Marx's død av en ger en av disse mine mL11Ste,
tysker som het Friederich En- det var bedr.e det var hengt
gels. Den som en gang har en møllesten om hans hals og
ters:ket og pugget seg gjen- ~han vair' senket i haivsens
nom dette ~uasivi:ten.ska.pe1ige dyp. Nå, øverland. filkk ~ur-:,
sludder, gjør det ikke opp bærkrans istedet for mølleigjen. Men det er typisk at en sten!
rokke akademikere og folk
Gråt, mitt elskede land!
som ville gjelde for å være
For det v;ar mange, altfor
creme de la creme av inteIli:- mange av den S(åkalte kulturgensen hell" på berget i begyn- kI'1e1ts, åndslivets hannerførenelsen alV det tyvende årihun- re,
intelligentsian fra Thedredegikik i Kad Marx felle aterkafeen til Grand, sem
for full musikk
satte seg ved profeten Man:'s
Hva sa ik:ke den belaurede føtter og med begjærlighet
hoffpoet Arnulf Øverland i en I slukte det 'kvIasivitenskapelige
ubevoktetSltund! Arnulf øver-! vås, som de teoretisk ikke for-,
land har ordet: «A sprede stod e:Q døyt av, men desto

SLIK KOM KRIGEN
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SLIK DØDE FALANGENS GRUNNLEGGER

Jose Antonio Primo de Rivera
For «Folk og Land» av Vicente Ta.lon Ortiz

Glad komite-optimisme i Norge, som
skal løse oroblemene!
I ,-,Peer Gynt» beskriver
Henrik Ibsen nordmannens
livslange flukt fI'(! losnin(fen av sine egne problemer.
(Jiu Non]nwnIlS spesielle
fonn for stornrtethet lwr
Jk"pt ham !il iNkt'gere tmg
CIlIl å stelle med sitt eget i
sitt eget land. Hul' Ola oul!fet mellom å h,ielp!? sine
eune ou å ld utbusunert ut
nu skal hun til med slo['ueies tiltak oy innblandinu i
Sydaf rikfl , sd velger hun det
siste.
Atter igien 1w1' den norske offentlighet blitt velsignet med et slikt komisk tiltak og en nil komitel J)enne
f!anu skal de hvite of! ik!,'chvite i Syd-Afrika bli løftet
ut (lV løsninflen på sine ef/ne
problemer ved en celeber
norsk innblanding under ledelse av den evigvarende
Gunnar J a h n.

O

Mellom den nåværende minister for Falangen Jose sats og den
tidligere minister for Falangen, nåværende ministel' fal' boligspØrsmål Jose Luis ATmse, sees en byste av
Jose Antonio Primo de Rivem

APART HEI O I Sy O-AFRI KA

SN

Europa kjenner m?,.hTene. nalisters fremste 10rrkjem.per.
Det finnes en europeisk mar- ' Han hadde ikke bEIhøvet å gå
« Friheten» meddeler med
tyrtradisjon som begynner ut på gaten for å vise årbeidengang da tusener av krist- derne veien til den sanne, so- synlig glede at på et møte i
ne 'ble revet "i 'stykker på aJ"le,.. si~le rettferd. Men han gav Oslo 'ble den norske Syd-Af rinaeneiae romerSke sirkuser. avkall på sin sosiale og øko- kakomite konstituert. Direknisse første 'krils1m.e ble med nomiske stiUing, sine forhåp- tør Gunnar Jahn og den alderes alV'or .Og entusiasme et ninger, sin fredelige tHværel- lestedsnærværende
Thorleif
slags typebilo.e på martyren se. Han dro på seg den Da- Schielderup talte. Det skulle
som dØr uten å klage', uten sjornalsyndikalistiske revolu- nat~rligvis settes igang «en ut·
Skrekk, uten a tigge om nåde, sjons enkle blå skjorte og på- bredt informasjonsvirksomhet
'martyren som ikke' kaster seg tok seg den mest utsatte post for å skape en sterk opinion
for. bødlens føtter for å be om i kampeiIl mot kommunismen. mot Syd-Afrikas rasepolitikk
'-nåtle, num 'Wni' "hever mitt
Fra 1'933 til 1936 så Jose over hele landet.»
bllkk mot fiendetns anSiikt og Antonio sine nærmeste medVed siden av de ovennevnte
forvirrer ham med sin tro og arbeidere og mange andre skal følgende « Syd·Afrikaekssin tapperhet. Det finnes også msdlemmer av Falangen dø. perter» være medlemmer av
ren annen ,type martyrer, som Hver gaiIlg Jose Antonio fikk denne fantastiske komite hvor
går til sin offergjerning med bud om at en ny kamerat var man vil finne innlagt mellom
irrasjonell fanati'sme, som fri- blitt myrdet, sa han: «Velvilligkaster seg i dødens ar- signet være Fa1angen hvi,s
mer, og som ikke flYlkter for den lar oss dø for Spanias
faren men villig tilbyr seg som frelse». I Falangens hymne
offer for fiendens klør.
«Cara al Sol» finnes det en
Den
Europeiske
martyr, linie hvor det uttrykkes en
den sanne martyr, hører ikke rolig forakt for døden: «Døti[ disse siste. Den europeiske den skal finne meg hvis den
martyr' vet når han står foran søker meg - og j eg skal ikke
bød len at han har gjort det snu meg og se Deg igjen». Og
som var mulig for å undfly i det røde fengsel i, Alicante
denne a'Vslutning. Han vet at skrev han dagen før han ble
han har kjempet uten svak- skutt: «Hva min død angår,
het og uten feighet, at han så imøteser jeg den uten gleihar vært tapper og samtidig de, for det er bittert å dø
forslagen, at han hvert øye- i min alder (han var da 33
blikk har søkt å handle uten år). Gud lar det skje som et
å bH tatt, i fordi dielt'.:e ville offer, for delvis å forsone alt
bety en luke i rekkene ta unødvendig og egoistisk som
sannhetens forkjempere og en har vært i mitt liv. Jeg tilkraft mindre i kampen mot gir av hele min sjel alle som
løgnen, en triumf for fienden. har gjort meg vondt eller skaOg når denne europeiske det meg, uten unntagelse, og
martyr, denne tradrsjonelle jeg ber alle dem tilgi meg som
martyr, faller i fiendens hånd, jeg er skyldig overfor med
aksepterer han, trass i sin små Eller store forurettelser».
viIj.31 til å le,ye, likevel døI et øyehlikk da mange prø,den, uten glede, men med ver å gjøre opprør og roper
standihaftighet. Uten melo- på hevn, skreIV Jose Antonio
dramatiske gester. Alvorlig. slik, med samme tålmodighet
Som en mann.
som en munk som har tH*
. brakt hele sitt liv i hengiven I
I november 1936 døde den tjeneste for Gud. Hans siste
'Spansike Falangens grunnleg- vilje og testamente var meger, Jose Antonio Primo de get enkelt. Han bad om at
Rivera på den,"'le måten foran hans blod måtte bli fjernet
de
kommUIliilstisike
gevær- fro fengselsgården for at hans
munninger. Siden 1933 hadde bror, Miguel, som satt i samhan vært de spanske nasjoForts. side 7.
Bantu-skjønnhet

I

En av den norske sydajrikakomites protesjeer

et par blåøyede, trofaste opp- han ikke av noen glad komiteropsnavn i oppløsningens t.ie-I optilnisme om at propaganda
neste:
I i Norge kan løse disse probleJohs. Andenæs, AleIle En- mer i Afrika.
gellwrt, Lauritz JO]IIlSOl1, Dag* * *
finn Dekke, Albert Nordelluen,
Da vi ikke har meningsfriRagnar Forbech. LasseA~-1 het i den norske, såkalte deland, Jorgen fredrik Moen, Brita mokratiske, presse - grovarMerton. Marius Sand~'ei, Dag Hal· ! beidet før diktaturet er jo alt'Ol'sen, Didrik Arup Seip, Jacob! lerede g.inrl kjenner den
Sverdrup og Hans .Jacob Us- norske almenhet intet til hva
ivødt.
spursmålet dreier seg om i
Man savner forgjeves for- Syd-Afrika. Hva apartheld er
fatteren Ham Geelmuyden. - en levelig ordning for begMen han kjenner jo forbol- ge parter -- Cl' det øyensynlig
dene dernede! Han har Skre-j' forbudt å skrive om. Det er
vet om disse ting. DCl'f'or lider gans~e fan!:lstiskat en komite
,'
hvis medlemmer er ignoranter hva disse spørsmål angår
- uimotsagt skal agitere for
en ordniilg som U\'ct;erlig vil
resultere i at hvite som fra
1652 har bodd, bygget o~ dyrket opp landet skal kastes til
fordel for desorganisasjonens
krefter. Yi vet da hvor SydAfrika havner. Yel ikke noen
i komit{,en det OgS{l? Det er
grunn til å <'mIn det.
Vi gir nedenfor ordet til det
britiske tidsskrift Northern
World, London.
Det er ikke mange som foretrekker å se sitt eget folks
identitet og karakteristiske
trekk gå tapt i en kosmopolitisk blanding. Apartheid i Syd
Afrika cr et positivt skritt henimot opprettholdelse av forskjelligartede kulturer ulen at
dette skal medføre en overhøyhet fra et folks side vis a vis
et annet, hva så mange feilaktig antar.
Apartheids endelige mål er
selvstyre, uavhengighet og frihet både for europeer og afrikaner, i deres eget avgrensede
land. Og dog søl{es denne poli·
tikk hindret på den ene side
av folk som ikke kjenner dens
endelige mål - på den annen
side av industrielle som ønForts. side 7
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JUAN

PERON:

FLYKTNINGEARET
(Forts. fra s. 1)
hvite i Sydafrika-sambandet?
nekte V1:assorvs arme asyl. Og i Amerik.a.selv? Om 10·
Svenskene utleverte baltiiske år har :negrene i de fleste sydog tyske flyktninger til Sov- statene den demokratiske
jet.
makt. Hvadla?
Den millionen ara:bere som
Det hele kommer av at de'
har det vondt i Gaza-området kristne i «den frie V'e:l'den»
er hlitt kastet ut av kame- stlod bak Roosevelt da han
rIa~et/lie tfil1l Am!erikas lf1lnans- ødela Europa. Med blinde
min$terMorgen1Jhau.
øyne støttet de kristne RooAlgiel'-flyktningene.
Ja, sevelt, da!han fremmet den
hvem har skylden der?
antikristelige religion, Mail'XKort sagt. Alle flyktninge- iJsmens sak. De kristne sviktet
ne i dag er offer for Ameri- sin Gud og tilbad Marx og
kas inngripen i forhold som Mammoln,og den «rette sida»,
det ikke hadde def:1 minste 'den som lønnet' seg best. Og
greie på..
.
ll!~ ~ de ~ gjØl'16 bot. ?e
. Det ~ 1. all fal en. hIstorisk ~ ~e reYidere . «!andss~kJensgJernmg, at hVIS Ameri- oppgJøret». De vil ikke revlka. ikke ~hadde gr7P.et inn i d~e Ni.ir:nlberg.,dommene. De
kngen, sa hadde VI ikke hatt vil komme unda straffen ve~
t .eneste ett1 av . de tf~ykt- å. kaste nOelll avlatspenger l
rungeprohlem som VI har Hl!ag. kisten. da mao ,str-~fen komDen forstyrrelse, øeleggelse,
«Og
w.
sorg og nød som amerika- me».
nernes tåpel~"'e politikk' E
O. K.
. " " , 1 uropa. har forårsaket, burde
~enka ~le selv. Alle
f«~~sflY'~tninge~e» burtle få
rI rex. se til Ameriika og stats(Forts. fra. s. 4:).
pe~Jonk.der·Am._...!'l __ ':'
.
nJans Je
"'L'llUlS
Pl'eSldent nå vil tenke se o fØ 1912 doserle KioIht den. histoih
_.3 l '
g m ~ riske mateI'liali$he både på
an lOIUe ~ger Europa enna
en gang r
. det kg1. Frederiks og på hiAI~
·1....._~..;._
•
A'
'le f'}. y....
W.LU~ene
1
Sla stor$kermøter. Siden har det!kommer 'av Amerikas geru.ale te ,universitetet vært arnes tepolitikk i Kina. Statene bur- det' for den materialistiske
de også ha momlsk plikt til ibåstorieoppfatning. Jeg vit
å tømme Hongkong for flykt- ikke gjøre l'IeIklame for Kohts
~er.
. puerile elever 'Og deres skadeDet ville være veldig grei:t virkninger på ymse felter.
om de «stortne:hn» SIOlIl talte Det er. nokk lå peke på hiom flyktniJngene, ikke begyn_ S':ton'elærerne på .d e hø'
. yter,e·
ed .
.
.
.
skoler.
t? m. konsentrasJ~nsle~en.~r"'1i!+""" !~~lr:"" ., t

r verden er det bare to stobeider etter prefabrikerte retre avis-, magasin- og publiningslinjer utsendt av det
kaSjonskjeder: de som tiIhØhovedkvarter som kommanrer den vestlige tendens, skrederer og dirigerer gruppen.
vet, dirigert og finansiert fra
Om noen fra en avis kan
la Sociedad Interamericana
skjemme ut en person, kan
de Prensa (SIP) med sete i
man fra denne organisme
New York, - og de russiske
gjøre det samme med en hel
aviser som kommer ut bak det
nasjon. På denne måte kan
europeiske og asiatiske jernman bringe en regjering i
teppe. Russerne styrer alt fra
miskreditt verden over og fØMoskva over .sine offisielle
re et helt folk ut i en krig.
propagandaorganer. De vestNoen av disse internasjolige makter derimot simulerer
nale foretagender tilhører el-I
å gjøre det via private foreler arbeider for spionasjetjetagender etter visse prinsipnesten i de land som via «inper som de foregir å følge,
formasjonsfrihet» og «adgang
men hundene er de samme
til informasjonskildene» åpselv om halsbåndene er forner veien for tallrike agenter.
JUANPER,ON
og spioners virke, til en visS
skjellige. De e:J.geI.ske aviser
har et eller annet slags sygrad sikrende dem straffe·
d å
å ..
frihet.
t
s em me
unng uenne noe inntrykk P'å meg i lØpet
strikse gruppering, og av og
Pressefriheten alltid motiv
til står de _ som sin tegje- av den tiden jeg sto for regje- for intense kam~anjer, forutring _ med Washington, og ringen. DerfoIT har jeg den setter ikke forsvar av noe som
andre ganger med Moskva. De ære å regnes med blant de helst slags prinsipp, men derimot en sann internasJ'onal
uavhengige organer som i små «totalitære».
D .
opplag kommer ut i noen land
en mnflytelsf} som publisi- agitaSjon som er bestemt til
.
teten har fått j vårt århundre å å' k f Ik
..
. I
frister.en meget.vanskelig til- har vært avgjØrende for dens
p Vlr e o eopmlOnen l a værelse idet de store avisor- be' tt I
le land. Hvordan kan det elny e se i den internasjo- lers forklares at Russland var
ganer f Ører en ruineren d e an- nale politikk. De gamle sannnonsekrig mot dem. Systemet f'erd'1ge og gode a.visers pre- demokratiets
modell i alle
'
er enkelt. De store organer stisje, utnyttet av eventyrere aVli.se~ i1n9n4t6ild19t45, Ogt så Plultboikotter de handelsforeta- og forretningsmenn, har fått s~ 19 l.
e vers e av a.le
gender og de private som en tilsvarende skjebne. Den dlktat~rer. - .og at. Spa~lla,
averterer . i «svartelistens» forferdelige deformaSjon av s?m Ilke l!mtll nyl1g ma~te
aviser. Således oppnår man alle verdier som karakterise- fmne seg l strenge sanksJoenstemmig at alle opinions-o rer vår tid kap jkke ha gått ner og ondskapsfuIlhet~r,·. i
dannende organer følger her- op' .
f b' D t
'kk løpet av få dager har skIftet
orli.'
l. e I' er
f'
t D e tt e kaller man nå le'mlOnen
rens røs.
e
h' l
t etd 'lamet raIt aspekt l. d'
en «ne
f
p
ef 'h t
. ng r noen .. emme 19 e a presse» ?
. .
or «ress rI e ».
mange aviskj.eder ikke er noe '. .
.' .
'....
.
HV.i,S ..·.e:n
$:.t.atsm.ann.' 9.~.~t. e.~:- ..annet . eJJlJl .:bå~øretagBnit. "jll~~~!',~Y, .~~s,,,,, . !ty~: !~tf"~t;~I?"~""jtlf~~~Pi"~~l,,,~~,;\~~r~
-f
å
b 1k
..
Sum uaue ner ~o':: mea :Roos~elts bolsjevisering nm- 'Fanden 'ul!r gamm"'-l, gar
mer seg or
gjøre rli av der som selger trykksaker ~hk per seg å representere folke- av Europa. Deill amerikanske ~ ~ kloster. I sin:, forhåpent:
sin rett' til å ha sine egne som~ndre selge.r kosmetIkk meningen gJ'ør det i virkelig-o politikk.,.... l' Europa var, ...... Hg. SISte. . lbok: «Driivmakter 1
opiiuonsorganer
eller .
tar.
'for- eller
-~
<a~
,.3
.
t dJeerfntvt~reart lkler. FØ
Il r h ei - heten ikke, og deres samtidi- fOl'lbrytelse
'kort og ·godt. Og
histon
..a» iV'en'uer:
K.Oiht.· seg
holdSregler mot disse falsk..- ve
a Ige men
ree
e
av
..
_.....:1,
t
.
'.
- ge kampanjer verden over, den kan ikke høtes på med mot san ~uoms 1KJærlighe.
hetsfabrikanter ved å lnnfØ- ser seg moralsk med sin lojale basert på fabrikerte nyheter avlatspenger fm. det Di rsk Han. er DIå. k.ommet til andre·
re en passende sensur i for- inf01;naSjOn og sin ærefulle uhørte baktalelser og falsk~ folk.
o e resultater. Religionen er såsvar av de naSjonale interes- p.redlken; Da publi~itetens heter, er dog ikke farlige, for
Om noen ganske få år får men .blitt en ~maik;t.
ser, da begynner kjeden av tl~salder begynte. å gjøre seg folkene har nå kommet dit- vi et nytt flyktningSJWohlem ~,~er Koiht VI~ere:. Em
nyhetsbyråer straks å sende gJelden~~, ble. denne primiti- hen at de har oppdaget sann- i Europa. Vi får 2 millioner hi~rikar ikan koruqe. b~ ~og
ut «nyheter» hvor man passer ve PosI~JOn lItt .etter hvert heten bak lØgnen. Disse aviser betrlinere. Hvem skal da ut matiker eller, ~tel"llllIlJ.st. vel på å fremholde at det lagt til SIde for å tjene annon- vil en dag få sin straff, for med avlatspenger?
Det er for .sl~de, Halvdan
dreier seg om en «diktator» sØrenes interesser. Således om de noen gang kommer til
Og så får vi snart noen mil- Koh~. DeterminJisten og dogog at regimet er «totalitært» omve~dt til en vulgær han- å si sannheten, vil ingen tro lioner kinesere fra Fol'llllosa. matikeren ihar ødet alt.
eller «antidemokratisk». - delsvIrksomhet degenererte dem.
Hvor skal de hen? Og de
Hans Egede Nissen.
straks deretter begynner man avisene langsomt til sanne
r den lange krigsepoke fra
~..,..~
tvetydig å tale om en revolu- monopoler.
1914 og frem til våre dager
sjon, mens den ubeskriveliger dag er det ingen som ikke, har den tekniske militærin- den snart en av de verste svø- svarlige menn; til tross for
Jules Dubois (president i SIP med forSkjel~ig resultat, be- formasjon' passert over til si- per. Den forstyrrelsesbring-' hva slags stillinger de nå enn
og år 1958 utnevt til «presse- nytter pUbliSIteten for rekla- vile organer. Således har de ende anvendelse av den ne- besitter, fØrer altså med seg
frihetens helt» und.er en in- meformål. Men imperialiste- gamle nyhetsbyråer gått over gative internasjonale inteIIi- alvorlige og ubeleilige uoverternasjonal kongress i Buenos ne er ute etter noe mere enn til å bli sanne militære infor- gens, den kalde krig som det ensstemmeIser i de internaAires) gir seg ut på sin faste den bl~tte og bare publisitet. masjonssentraler, mens talI- kalles, har sammen med den sjonale forbindelser. Men folreise for å bekjentgjøre den. Det er Ikke nok for d~m å an- lØse spioner og provokasjons~ overlagte falske og hykleriske kene vil uten tvil stille seg
Det argentinske diktatur til- nonsere en salgsartIkke.l, de agenter går omkring over he- anvendelse av voldelig press over denne virksomhet. Det
hØrer SIP, og dets bekjente skal også fo~ enhver prIs ha le verden forkledt som «jour- Skapt en latent tilstand av beklagelige er bare at disse
medlem Gainza Paz, er den den tvun~etmnPå. folk, o~ da nalister». Kampen for den frie fordekt krig i landenes inter- instrumenter som burde ha.
som overvåk~r «den demokra- strekker Ikke notIsene til. I adgang til informasjonskil- nasjonale forbindelser. Det et tjent til å grunnfeste verintiske linje» under overoppsyn De Forente Stater har man dene er intet annet enn et å likne med en kronisk pro- skapene og friheten blant
av Jules DUbois, som perio- derfor Skapt en pubIikasjons- forsøk på å lette spionasjen. sess som man tåler til tross verdens folk i disse umoralske
disk reiser til' Argentina.
se~ice, maskert under for- De land som ikke har sin egen for dens plager, men som til og uansvarlige krefters henTil tross for dette fins det SkJellige navn ?g forkortel- internasjonale informasjons- slutt nesten alltid får farlige der forandrer seg til å bli inennu noen tosker som tror på ser. Denne servIce er en or- og propagandaorganisasjon, konsekvenser. Folkene som strumenter for hat og underpressefriheten og det er utro- ganisme so~ b~and~r uved- pvorigjennom de slipper løs ser seg oversvømmet av disse trykkelse. Når vi kaster et
lig nok til og med noen som kommende tmg mn l nYhe~s- sine slag på det politiske, Øko- irriterende 'metOder, landene blikk tilbake på tidene og på
ogSå t~or på de nyheter som stoffet, som .utn.ytter det', slk- nomiske og militære område, som er støtt over den agres- menneskene, fortoner nedblir publisert. Selv har jeg ter det og distrIbuerer og re- er forsvars- og Våpenløse i sive fremgangsmåte og de en- gangen og tomheten seg som
aldri slukt de preparerte ret- prOduserer det. Det er klart den kalde krigs kampanjer.
keltpersoner som er såret av et angsfylt gufs. Hvor meget
ter fra de forskjellige orga- at denne organisme som s k j u - '
urettferdigheten adderer seg nedverdiges ikke menneskenismers presse- og propagan- ler seg innen de såkalte «inPresse og informasjons fri- hver dag til systemets fien- heten på veien til sin bestemdakontorer, og jeg har heller fqrmasjonskiIder» og «inter- het, skapt ut av god tro, er en der. «Den som sår vind vil meIse ved å bytte ut de hØytaldri latt disse bedrag gjøre nasjonale nyhetsbyråer» ar- av den siviliserte menneske- hØste storm».
stående og kloke statsmenn
hets største goder, lIJ.en beDenne undergravningsvirk':' med dårlige og lØgnaktige!
6
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LØRriAG21. NOVEMBER 1959 nyttet i dårlige hensikter er sOmhet, verk av små og uan-

e:

SN
O

DRIVMAKTE R_

"d

I

..•

,"

..•

"

..

'

••

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

APART' HEI D ·1 SYD -AFoR I KA .'
(Forts. fra side 5).
sker å bevare intakt sitt forråd
av billig afrikansk arbeidskraft og som konsekvent motsetter seg regjeringsbestrebelser til fordel for afrikaneren,
slik at han skal få land selv,
bli økonpmisk uavhengig og
befri es for fremmed industriell utbytting.

'Hva betyr «Apartheid»?

seg på å respektere bantuenes
tradisjonelle skikker og sedvaner, unntagen når disse har
krenket
moderne
kristne
grunnsetninger. Arvelig høvd:ngstyre (headmanship\ spiller også nu en viktig rolle i
stammenes daglige liv. fiettstretter forsåvidt de angår
rettigheter til jord og bantuenes rettigheter fra gammel tid
- disse avgjøres fremdeles av
høvdinger og eldste.
I byområder er etablert insti fusjoner som setter bantu ..
ene i stand til ~l ordne sine egne affærer. Funksjonærene på
disse kontorer blir valgt blant
behoerne i de «sorte» bydeler.
. På landet er det i b~ntudi
striktene dannet en nv form
for slammeledeIse ved hjelp
aven lov for rettighetsutøvelse
av bantuene. Herved er disses
maktområde og selvstyre i stor
utstrekllin;..: blitt utvidet. Der
er allerede over tyve slike
stammestyrer. Disse består av
en hHvding og en a\' de eldste,
som ansees for å være best i
stand til å dra omsorg for vedkommende stnmmes ve og vel.

er forutsetningen, samtidig
som svære summer brukes
hvert år for utviklingen av
Bantu-områdene. I den nye
lovgivning blir det gitt større
spillerom for bantuene til lokalt selvstyre. Stipendier blir
gitt til sønner av høvdinger og
eldste for å gi dem anledning
til å fortsette sin utdannelse
på et høyere plan. Regulære
kurser for høvdinger og eldste
skal fremme disses effektivitet. Det er fremfor alt viktig
at afrikaneren streber oppad
slik at de kan greie sine egne
saker i sitt eget land.

!'ff

'

i Samfunnssyn

og samfunnsforhold

Med samfunnssyne'I.; sk~ftel
ogSå samfunnsforholdene __
naturligvis (nær e!1 tids
forløp. De siste to hundre år
har vist 6.ette m:!d Si;(ll' tydelighet.
Til midten av 'lyttenhundretapet var det vanlig å tro
på en opprim1.eli6' gullalder
hvor alt var vel og bra -senere
Et
gradvis
eiler
sprangvi; forfall. Selv otJplysningsfilosofen
Montesqaieu, d'3n fornem:,te ideolugiske bidragsyter bi a. til
vår grunnlov, synes a 'lære
tilhenger av denne tanke.
Den bevarende kraft, ~om
delvis holdt forfallet stangen, var religionen. Slik så
menigmann på det.
Dette
ga presteskapet en domirwrende jJnnflytel~e.
Men fra midten av det
attende århun~re blir man
var at en utvikling har funnet sted. Utvikling blir det
fremherskende begrep i menneskets syn på historien og
seg selv.
06
utviklingens
synlige
bannerbærere er borgerne. Vi
får borgerrevolusjonen av
1789 . GJ'ennom
L amarc k og
,
o

stiliktliv 'Og kulturliv.
Og kulturen selv er et biprodukt av menneskehetens
Hamletdialog med hinsidige
makter.
Hvorvidt
de fO.qllodede
svar fra den andre siden av
Charons flod bare er tomhetens ekko - det er det ikke
historikerens oppgave å avgjøre. Men han er nødt til å
anerkj enne at ideen om
makter på den «andre siden~
har vært særdeles vital hoS
menneskene. Og at den har
hatt en veldig og positiv
kulturell betydning.
Den tanken vil f'Ql'andre
vår nå værende samfunnsstruktur.
Oscar d'Acqueria Aalt.

spør tidsskriftet « Norlhern
Ord:ot betvr en' tilstand ~lv separasjo~, adskillelse. Det ledende prinsipp er
at de kulturelt sett ennu ikke
så fremskredne ikke-hvite Vil sammenblanding tjene
fremfor alt bantuene skal
menneskelig verdighet?
, bringes oppover til ansvarlig
selvstyre. alt innenfor deres
egne samfunn og i deres egne
Kravet på folkesamrøring
landområder. Det planlegges
er idag meget på moten i manfor afrikanerne fulle rettighege deler av verden. Den ivter på deres egne områder, når
rige støtte som gis til dette
de har lært i praksis de plikprinsipp er imidlertid meget
LORENTZ VOGT
ler og det ansvar som følger
besynderlig, ettersom det ikke
med et selvstyres rettigheter.
sees gyldige grunner for den
I TØnsberg Blad for 5/4-51
Man vil b skritt til å sikre at
tese at oppgivelse av kulturell,
skrev senere avdØde direktør
afrikaneren etterat han har
lingvistisk og etnologisk indiLorentz Vogt bl. a. følgende:
nådd en slik utvlkliw; --- iJ:ke
vi dualitet skulle befordre opp- Av de mennesker som
skal forlate sitt egc·t fo!kf'imnrettholdeisen av d~n mennelot seg rendeomkul1 av' ",,0,_
funn for å trenge:'Ul i ue I f'lIskelige
verdighet.
.tJ'G'o
HVIolke. omraoder
Når man
erindrer at en
gående etterforskere og vedropeis~e Eramfunn og
dets
r;tvr".
kalles bantu-land?
Darwin blir evolusjonstan- tok forelegg den fØrste tid.
'l'
"
irsk setter skiller seg fra ken universell. SpØrsmålet er det' mange som l' dag f"'l"'.r
A 'part hel' d tI
sIkter a gi de
en
skotsk
fårehund
l .
'" ro
innfødte folk midler til utvikBantuland er de områder
om evo uSJonens > drivende seg dypt forurettet IQ.g med
så
vet
en
at
det
også
er
krefter
Id
d
t
!ing ved å gi dem anledning som h oved sakelig var befolket
. ,
me er seg, a .na ur-; Irette. SOm alltid blir det entil å arbeide til fremme av de- av bantuer dengang de hvHe forskjell
mellom
menne- hg sem d.et neste: ~oSlaløko- kelte tilfeller som utpeker
res egne folle På denne måte slo seg ned i Syd-Afrikasskene både innvendig og ut- nornene Adam Smlth, Malt-I
.'
.
kan det skapes fremtid både, indre.
vendig. «Likcgjerelsen:> jgno- hus og Ricardo' gir tilsam- ~eg .. Berømt og betegnenae
.t:'__
'
B t
'd
f i r e r e r ovellstaOende real:tet 0,1 men svaret: 'w.-i ';on,kurran<::~ or tl.dsånden deng-a.np,' var at
__~~
' , . ,"
" an UOlllra ene,om aUer 0'"
............ -pa eres egne uds
.
.•
. . ',' ,,_.:.,. El~: .!llt u~I$:.~__ «ThE?. survival of I POlitI og eenere Jnstlsdeparterier.
aeres eller 56 tuse~' engelske' 'olandmg {av rasett . iirenker-thtf' ftftestP-f"!f51i'!FttC1:e~
~.~t<Lk.. fØIK.~l:}d~ erkvadratrnil. Bantubefolknin- naturens lover .ved å tvinge Darwin på det universel4. klærmg:
.
gen i Syd-Afrika teller 8,9 mill.f?lk.m~t ~eres. vilje til ~ oppgi biologiske plan, som også . «Je~ erkJenner m~g ,ikke
Hvilke rettigheter har mennesker av hvilke 42 % le- sm mdlvlduahtet ved a opp- omfatter det menneskelige skyldIg, men vedtaralh~e\'eh>.
bantuene i Syd-Afrika? ver i Bantuland, i regioner til- slukes i en felles smeltedigel. samfunn. Bedriftsherre)n blir Kun en meget bestemt oppdelt dem, 37 % lever i «hvite» På den annen side anerkjen- samfunnets kjeledegge. ~t treden fra et medlem av St'OrPåstander om at bantlJeJle områder og 21 % i byområ- ner apartheid i Afrika de for· er 1iberalismen~ tid.
tingets justiskomite brakte
ikke har noen politiske rettig- dene.
skjellige rasers status, uten at
Det kommunistiske mani~ riksadvokaten pa rett kjØl, Så
lleter i Syd-Afrika eller at deman nekter noe mepneske dets I fest av 1848 intr'Oduserer en han >opphevet forelegget. Men
res tradisjonelle form for styreIt til livsutfo~delse i sitt eget I ny fargesjatering i begrepet hvilklen utenforstående mynHordan
er
europere ikke lenger eksisterer -- er
stammefolks tJeneste.
j «utvikUngcns drivende kraft». dighet har hatt anledning til
·:usanne. De skiftende admini- erens holdning overfor
Det er sant at enkelte med- Det er de materielt rettede å gjennomgå alle f'Orelegg?
strasjoner har alltid beslrebet
lemmer av visse raser i forti- bestrebelser, utgått av nær- Man har videre mishandlinden innfødte
den har bedret sin stilling ings- og kjØnnsdrift, som gene av uskyldig arresterte i
befolkning?
gjennom Blanding med mer betyr noe. Kroppsarbeideren, fengslene, bl. a. av bankSjef
b~gunstigf'de rasegrupper. som er materien nærmest, Sandberg.
Medfølelse er' kanskje det
Men en slik forbedring k (( TI blir samfunnets yndli.ng.
Så; kommer, og det' er av
ord som best karakteriserer
være en farlig feiltagelse. . .
Men en ny erkjennelse kan verre ting, administrasjonens
(Forts. fra ,. 5).
den opplyste europeers innI mangel av noe bedre kan
roe Jengsel, ikke skulle behø- stilling mol den mindre frem- <<likhetsmakeri}) b1i en løs- allerede anes i synsranden: uvilje til å etterleve frifinv:e å se det når han gikk over skredne afrikanske befolk- ning. Det kan tenkes å ha noc~ Det er tanken på hva Gr a- nende dommer, ikl{e bare
å by dem som ikke øyner no? ven har betydd i menne- bokstaven - det er den nØdt
garden. Han bad også om å få ning.
håp
om fullbyrdelse av egen skets kulturutvikling. «Resul- til - men i ånd og sannhet.
bli begravet etter katolsk riNaturligvis finnes unntageltual.
, s e r , men som regel føler den individualitet blant siue egn(~ tater av riktig . kalkylert Her har man tilfellet med
Johannessen.
Og så slo da klQJ~ken 7 om hvite seg forplil),tet til å dra og i den innfødte knlturkr~ts. nytte» slik tolker materialis- handelsråd
morgenen. Jose Antonio og omsorg for den ikke-hvite og Men seIv i beste tilfelle vil def- tisk historie forskning de fØr- Samtidig ble der i Langeland'fem. andre kamerater stod til å dele med ham sine tek- te være imitasjon, og imita- ste kulturelle landvinninger. saken fØrt bevis for, at ·en
foran eksekusjonspelotonge!ll. niske og videnskapelige kunn- sjon er ikke virkeliggjørelse Men arkeologiske fakta stil- rekke hØyere embetsmenn inler seg uforskammet avvi- nen Justisdepartementet hadDe kommu.nilstiske militssol- skaper. Hva kulturen ellers av egen individualitet.
datene hevet gevær-ene, og angår søker han å hjelpe afri~
Mange sydafrikanere ser i sen~e c'V~rfor denne teori. de opptrådt mindre heldig
gjennon den dype taushet kaneren å utvikle dennes egen Apartheid den beste vei for Denmot tlll:ater de oss fullt uten at Regjeringen har truksom ruget over fengselsgår- kultur slik at den ikke-hvite bantufolket til områder med u~ å betrakte gravofferet, i ket konsekvensen hera~ -.
den, hørte en Jose Antonios ~an bli intelh~kiueIt uavheng- uendelig utvikling, ved å kaste vldeste forstand, som oppoppmuntrende rop til kame- Ig av europeisk veiledning.
tilside skranker mot fremskritt rinneisen til jordbruk og fe- ""''VV\I\.''''''\Ao~~~
ratene i martyriet: «Mot,
og ved å etablere den platt- drift, teknikk og handel,
gutter! Bar-el et øyeblikk til sd Hvordan er er fremtids- form på hvilken bantuen kan SPr'Ol5' og vite,nskap. Det gjeler det o'Ver. Vi dør for Spa'Ok?
bli et verdifullt medlein av sin der også ildfremstiJlingen:
Folk og Land vil gjerne
nia. Leve Spania!»
utSI tene °
Ilasjon.
Ilden blir «fØdt» aven kvinh~elpe
en eldre, ensom, hårdt
Slik døde, for 23 år siden, i
Syd-Afrika gjør hva det kan
Såvidt Northern \Vorld.
>nelig tre figur, «Maja», Si:Jm
et rødt Deng,sel, mannen ihvis for å hjelpe det afrikanske
en tømmermann tar under prøvet NS-mann til en radio.
A._L.
Hvem har en brukt å over_-, b ehaindling.
ånd overlevet den forhryte1se folk til på alle områder å re- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
late?
- Ring eller 'skriv iil
som tok hans liv for å forme alisere de ovenfor forklarte j
A
o
Den fØrste hage, staH,bufedrelandets kommende skjeb- prinsipper for Apartheid. Gra- I
verter I
tikK og skole, det første verk- ekspedisj onen.
ne.
tis skolering i seminarer, tek- FOLl( O G L AND!
sted og laboratorium er graVicente Talon Ortiz. niske skoler og universiteter
ven, terskelen mellom in7
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krigen, også allerede fer vestfelttoget, var innlernmet i
hær.e n. Bare fre denne kom
direktiver
fm"
utdannelse,
kampføring og innsats. Dette
sier egentl[g ,alt om de mest
feilaktige ytringer i dag».
De norske frivillige kan forøvrig rose seg arv å høre til
den første tropp av 'europeiske frivilliJg.e i kampen i øst.
HausJer Sikriver herom: «Di
visjon «Wiking» bestod foruten av «Gertmania» av regimentene
«Nordland»
og
«West:l:and» og V'ar for 50 %
vedkommende sammensatt av
hollendere, dansker,
nordmenn og finner. De var den
første tropp med europeiJske

lige kanonade, kan de takke
dekningsgravene i sandtaket,
som fører langt inn i jordriket, for det.
Nordmennene skal bli de første som kommer til skudd.
Da fienden forsterker seg i kilen som er drevet inn i den
tyske front, viser også den
første
f1endtlige stridsvogn
seg. Med ett er de lange, tause
nordmenn lys våkne - tre
sikudd - og stridsvognen
står aU i :flammer. Omkr.ing
kanonen slår nedslagene fra
det sovjetiske actilleri ned.
Da bringer 'T\.tSSeI.'Ile
en
«Ratsch-Bumm», en 7,2 i stilling for å gi en Slepevogn på
kjecier. ildbeskyttelse idet den
vil !paSiSIeOO jernbanefyll~:rugen,
fall.er som offer for

Begge

fri~».
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NYSVENSKA RØRELSEN
Til «Land og Fo~k« skrives
det fra Mahno 'at Nysvenska
Rorelsens dr. Per Eng cl a h l
var taler veden i,taliensk nasjonalistlkongress i P,escara 3
-5 oktober. 17. okt. talte ihan
i Wien ved ScihiHer-jubleet
sammen med bl. a. undervisningsministeren dr. Drimmel og reCJtor magnificus V'ed
Wiens universiltet. 23. okt. ble
det så· holdt en stor oppmarsj i Malmo med fakler og
svenske og ungarske flagg
samt Nysvenslka Rorelsen~
Vasafaner, av ungarske flyktninger og nysvensker. Per
Engdaihl var ihorvedtaler ved
det påføilgende møte i det
gamle Folkets Hus. Den unganske iflyktningeleder gene:ml Hen n e y deltok også.
Dagen før var admiralen gjestetaler ved et stort ny,svensk
Malmomøte. Videre har det
vært holdt store student diskusjonsmøter i Lund og UppsaJa. med Ihenboldsvis Per
Engdahl og
Bengt
Olov
L j ung b er g som talere.
Ved TYSike SDsialheV'egelsens
kongress i Kroniberg/Taunus
17.-18. oktober ble K. H
p ri es ter' enstemmig gjenVialgt som president. Blant talerIlJe var Bengt Olov Ljungberg og senere iholdt han en
rekke foredrag om den euro-

nordmennene. Og da! om ettermiddagen en ny sb:'idsvogn viser seg i skog.sniaIret blir den
skutt SIa1llIllIElri av en <lltlnen
kanon i samme norske tropp.
NOTdmenn.ene er lykkelige,
men de er det på Em måte som
de andre kaller «Stur» - de
skyter ganske enkelt videre.
Hvor som belst lfi.enden forsøker å komme frem med sine
gevær1ag, smeller det alV
sprenggranater :blant dem. Om
kvelden uttaler kommandanten
for grenaderbataljOl1len i avsnJtM Ratngun sin anerkjennelse. Nordmennene sier ikke
et ord, de drikker tilfredse sin
dram, :røker sine piper og går
tilbake til kanonene -
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at der Iblant alle lands friiViHi-

ge var en viss misstemning
at det fra tysk side ikke
ble klart presisert hvilken
fremtid det var tiltenkt de enkelte land etter ikrigen. Særlig var dette problem brennende bhint offisersaspi:mntene ved Junikersikolen Tolz. I
denne forlbindelse nevner forfatteren at Hitlers telegram
tiil Qusl:i.ng 28. september
1943 var av den støl'iSte hetydning og ble !hilst med alminnelig til!fTedslhet av alle de
frivillige. Det ihet i dette telegu-am bl.a.:
<1- Det er der Fiihrers vilje,
etter, den sei.rri!læ avslutning
av denne skjebnekamp å la
fremstå i frihet og ælvsten.dighet er najSojonalt og sosialistisk Norge, som bare a:vgir
def'unksjoner på et høyere
plan til et europeisk fellesskap,
Sbm er
nødvendig for Eu0<Ver

_
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ov,er 21 millioner kroner. To
tredjedeler av dette heløp
ikommer fre USA, sa han, og
det er jo halle rett og rimelig
siden USA ihar ihoV'edan:s:varet
for det milliontall av flyktrunger verden har fått etter
1945. Når en leser dette tall
og tenker påBJt NOllg,e har
satt seg som :rmM å samle inn
10 millioner kroner. for egen
regning, så kan en kanskje
også gjøre seg visse. refleksjoner.

*

GRAVSTENSAKEN I DANMARK FOR HØYESTERETT
Vår danske kollega «Revision» meddeler ,at den gravstensak fra Bevtoft, som vi
flere ganger tidligere ha~ omtalt 'Også i «Folk og Land»,
vil komme for !høyesterett 10.
desember. Saken d.r:cier seg
SDm bekjent 'Dm en 1n.nsikrift
SIOm en avdød frontkjempers
foreldre ihar satt på sønnens
grav og som presten 'Og memghetsrådet vil ha fjernet.
Det tok ilandsretten OVle'l' en
måned å !få <avsagt dom i sakan. Det falt dom for at innskriften skulJle fjernes, men
selveste rettsfol"lllaIlIlen,Landsrettsdommer MoriJtz Pedersen,
s1Jem.te imot. Saken føres for
Hans JØi1gen Schmidts foreldre av ihøyesterettssakfører
l l...._ ..... JaCOlbsen.
.u=~ ~

peiske korporatismen ved- mø- DE SYV OG
'ter i Ebingen, Metzingen,

SN

Vi bar ticllligere omtalt det
berømte 14. panserjegel"kompaID, hvor en reJ.clr.e norske
mvillige kjempet. Det kan da
ha sin interesse 'å gjengi et
lite avsnitt av boken om en
innsats av dette 'kompaIl.i.:
«EnnJu vet ikke nederlenderne
og nordmennene av 14. panserjegerkoIlJil)alni an:net enn at de.res marsj mål er stedet Mga, at
de er avgitt fm sitt forband
og underlagt en enhet av hæ.:.
ren og at det sør for Dewa raser et stort forsvarsslag.
Mga er allerede overfylt av
fbTsterlrninger, og snart forlyder det at det er kommet SS:menn «utlendinger». EtterhV'ert kommer wehrmachtsoldatene tiJl for å <<lukte på» de
nye kamerat~r. De sparer ikke
på gode råd og på forpleiningiSdram som det er rikelig av.
Kort etter kommer aUlerede
. ordren om innsats. Veivisere
leder kanonene ut av landsbyen, bortover Burma-veien
(kalt så fOirtii dm fører til den
russiske jernbanestasjon Rangun) og inn i et sandtak bak
jernbanefyllingen. I fullmånens
bleke lys går det forbi artilleristilllinger som ildvaJsen fra
man:ge russiske batterier har
feiet henover. Som sådd ligger de tapre kanonerer døde
ved sme kanoner.
Ved daggry Sletter det straks
inn kra/ftig artilleri- og granaltkasterild, derimellom de
infernaLS1ke innslag av Stalinorgler. Fire ganger 24 timer
står mennene forsvarsberedt
ved sine kanoner og når de
overhodet overlever den frykte-
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DE- SEKS.

KoIn, Miinchen-Gladbach og
Begeistringen for De syv
Gottingen.
begynner å kjøIne noe her i
landet ogISå. etter at det viser
VERDENS FLYKTNINGEAR seg at Engl:and vil ha alle fordeler [or egen regning~ LeI et Reuter-telegram f.ra dlelren av den franske artbcldsNew York heter det at gene- giver<forenings ihovediorgrurisaralsekretær Dag Hammar- sjon uttaler ellers at England
sikiold i et møte i FN's 810- har startet ,affæren med. De
SIfule lromitk opplyste at de syv for å kunne knuse fellesspesielle :bidrag som hittil er markedet. Det er vel desskommet inn til FN i fOl'ibin- verre støl'lre sjanse for at
delse med Verdens Flyiktni'n- smålanidene som henger i
"""~~""" frakkeskjøtene på England
blill" knust. ELlers fDrsmres
TOpas siklk:erhet, fordi bare fel- det iherdig fra østerrike at
lesskapet kan og vil være den man der hare har gått nødgjørende bærer av og ga- tvungent med. Helst ville en
ranti for denne sikkerhet».
~ - -(<<_ Es 1st der Wille des Fiihrers, naICh den siegreichen EnArkitek.t
de dieses Schicksalskampfes
ein nationalesr und sozialistisches Norwegen in Freiheit und
SeilbsUindJgkeit ersltehen zu DJERtT.IlIBV. 5, ø. ULL1IRN
lassen, dials nur jene FunktiNd:D 58 en» - 0Idb
onen in der hoheren Ebene
einer euopiHSlChen Gemeinschaft abgibt, die fUr die Sicherheit Europas! unabdingbaJr
Inneh. AIlF T. LUNDE,
gind, weil die Gemeifischaft
allein entscheidener Trager
M~en l. 0øI0
und Garant dieseir Siche!rheit
Tl!. 68 8817, pris 87 0'179
sein kano. und wird»).
ØkY"'Stiger oljet ml c&d1mene beslag. Tabti.,.·,..• a.v
0gtSiå i dag !har Norge måt~
håsbatet avgi disse <dtunksjoner jern, malertrapper
re
1ott.strapper.
på et høyere plan» til fordel
for feLlesskapets sikkerhet.
Men hvor 'blir det så av alt
snakket. om og dolnmene over
Quisling fordi han «ville brinbladpengene ?
ge N 'Orge iiinn under et annet
Hvis ikke ber vi Dem
lands, herredømme» ? Også
her vil nok sannheten seire
gjøre det straks!
over løgnen i det lange løp.
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HUSTAD

Oslostigefabrikk

0'

Har De betalt

ha sluttet Sleg til De seks,
men det fo~bød Sovjetsamveldet slOm brudd på nøytr<alitetsavtalen. Derimot har SovjetsamveMet aLtså intet imot
at både østerrike og Fin.nJ:and
går med a.; den engelske sammenslutningen.
RefLeiksjonene gjør seg vel selv.

*

KINESERE I SCHLESIEN
Polakkene har som kjent
allerede
klart å lage om
Schlesien til et nærmest villmarksområde etter at tyskerne
ble drevet ut fra det land de
hadde eiet i århundrer. Siste
nytt er at de har hentet kinesiske kulier til arbeid i kullgrubene og at disse når er blitt
så tallrike at en har måttet
innføre kinesisk som fag i skoleundervisningen. Så har da
våre hjemlige Eisenhoverianere den glede at Europa har"
mistet en posisjon til det rødeste østen. Det tok århundrers.;
kamp å kolonisere østområdene og også våre egne fedre
var med på det, men det går
hurtig å bli kvitt det igjen med:
den selvmordsinnstilling europeerne nå har fått.

Annelise Par.ow
~G

Trondbelm
<Hale loImsC8S$. 5 DØ!D

DrD -

v. Lade-

VoJd4m'JMte

Tannlege
"'TIN KØLDAAS
Banlt.ee:a.sgt. 2
'lU. "'15M
TA.ltNLIJGB BA'IM.
~.2

Tele!. f4 43 33

Bergs ASluralsebyrå
ALT I FORSIKRING
Arb i e n 8 g t. l -

44 49 94

FOLK OG LAND
Kierschowsgt. 5, Oslo
Telefon 37 76 96
Boks 3214
Abonnementspriser:
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 pr.
halvår. Sverige og Danmark: kr. 29,- pr. år, kr.
14,5{} pr. halivår. Utlandet
forØvrig: kr. 33,- pr. år, 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.
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Utgiver A/L Folk og Land

---------Sambands trykkeriet
Oslo
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