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ARMINIUS: IOlaf Holm: 

Blir Tyskland satnlet JUSTISMORDET PA 
fra vest eller fra øst? professor Ragnar Skanche 

Nye aktuelle betraktninger j forbindelse med de siste hendelser 

Spansk blad peker på de tidligere nazisters sterke stilling i Øst-Tyskland 

Våpenbrødre: øst-tysk og sovjet-russisk soldat 1959. 

de foregangsfolket på den an
nen side av Norskehavet. 

Naturligvis er det ingen 
grunn til å bli fo~bauset over 
deltte siste utslag av britisk de
mokrati. Alle som har litt 
sans for det som foregår i ver
den, vet at England nå er ute 
på rov igjen. De vet at siden 
Adenauer laget sin intime alli
ansle med de Gaulle, siden han 
tok opp programmet for Na
poleons gamle forhundsfelle 
Rheinbund, er begge de kon
tinentale makter blitt Eng
lands fiender igj en. Riktignok 
må en forsøke å bevare mas
ken fordi en jo på en slags vis 
er med i den vanskapning som 
hetsr NATO, og riktignok tar 

. Vier Wg i at det sist~ ~l.uvåt'S oondeIst,r som ~t-t.~ sin· tid .;i kOO-le uet. tåpeiig.~ 
gitt seg konkret utslag i den britisk-dirigerte nye dis- engelske folk ?ver ~a en dl
kriminering av tyskerne og heksejakten på «nynazis- r~kte fra~skflendthg ~old
ter» i Vest-Tyskland, er tegn som tyder på en hel om- mng. Men mg~n kan ta fell a~ 
gruppering i europeisk p olitikk. Forfatteren av denne forsøkene og mgen kan ta fell 
artikkel reiser i den for bindelse spørsmålet om det av b~kgr~en for de hatsk~ 
nasjonale Tyskland vil bl i drevet over i armene på de tyskflen~t~lge angrep som na 
østlige makter og om T ysldands samling, etter at den fyller ~rl~lsk presse. .. 
nå antagelig blir forrådt av Vesten, vil komme til å Forsa.;tdt var na~urh?:ls 
skje østfra. Det er i all fall interessante synspunkter de såkalte . «antI~emltIs
som fremlegges og frem tidsperspektiver som berører ke» demonstrasJoner l Tysk
oss alle. ' land et velsignet påskud.d til 

ny hets mot den ene kontmen
taltvillingen. Det kom som be
stilt, kanskje hadde Sovjet-

Det later til å gå alle norske 
tåper hus forbi hva det er som 
holder på å skje i verden nå, 
og det til tross for at begi
venhetene også er av avgjør
ende betydning for det nor
ske folk selv. Men slik er det 
når en lever i: et land hvor all 
såkalt nyhetstjeneste er ens
re~ og hvor en konsekvent 
og målbevisst føres bak lyset 
både når det gjelder det som 
har skj edd i verden og det 
som sk a l skje. 

I 'den siste tid har de nor
ske aviser vært fulle av beret
ninger om «anti-tysk hold
ning» i England. Tyskere bo
satt i dette frihetens og de
mokatiets forjettede land, det
te land som er en så bitter 
motstander av «rasehets», 
men som ikke desto mindre 
betrakter alle «foreigners» 
som noe mindre enn støvet 
under en brites føtter, blir nå 
kastet ut av sitt arbeid, tys
ke tjenestepiker blir oppsagt 
og tyske studenter sjikanert 
på åpen gate. Alt sammen for 
å demonstrere at britene ikke 
er noen «rasooatel'le». 

Os nlt d8·~te glir ned som 
surmelk i griSE:21 hos det no:r-

ske folk. På ny kaster en seg 
på maven av begeistring og 
beundring for dette eneståen- Forts, side 7, 

Blir Tyskland samlet fra Vest eller fra øst? 

I 

Under overskriften «VART 
FOLKS MENTALE FORFALL» 
skrev «Kongsberg Dagblad»
redaktør M. Vanberg - i en 
leder for tirsdag 31. august 
1948 bl. a. fØlgende: 

«Professor Ragnar Skan
cke ble nat,!; til lØrdag hen
rettet etter at en rekke SØk
nader om benådning var av
slått av Kongen i statsråd. 

Vi tror neppe at det er for 
meget sagt at henrettelsen 
av professor Skancke har 
vakt forferdelse og avsky i 
store deler av vårt fol.k -. 
Det vil bli den nåværende 
regjerings største byrde -
dens uavtvettelige skam og 
dens tyngste ansvar over
for vårt folk, at den har latt 
disse dommer fullbyrde, og 
den anklage som \'il rettes 
mot den vil desverre ikl{e 
bare ramme regjeringen, 
men også der, hvor vi ville 
man skulle stå plettfri». 

Den oppfatning som her 
er kommet til uttrykk i 
«Kongsberg Dagblad» var -
og er - den alminnelige, til
dels i langt skarpere ordelag 
mann og mann imellom. 

Il 
Justisministeren, som rette 

vedkommende, fant seg av 

t'rOjeSSor Ragnar Skanke 

den grunn foranlediget til å 
sende ut en meddelelse om, 
hvorledes det var foregått i 
statsråd, da sØknaden om be
nådning ble behandlet. Han 
opplyste, at SØknaden ble av
slått etter avstemning blant 
statsrådene (den evig, uan
svarlige parlamentarisme). 
To statsråder stemte for be
nådninr,-, nemlig Meisdalsha
gen og l"ioen. Noen dager se
nere rykket to statsråder ut 
med en meddelelse om, at de 
hadde vært fra værende i det
te statsråd. De statsråder, 
som stemte for aVSlag, bØr 
opplyse sine navn og sine be
veggrunner - for sin egen 
skyld. 

III 
Der gikk også det rykte, at 

henrettelsen var forløpet me
get uheldig. Ved QuiSlings 
henrettelse ble der, som kjent 
konstatert tre «bomskudd». 
Overfor dette rykte utsendtes 
der en meddelelse om at noe 
«uhell» ikke var inntruffet. 
undertegnet «Legen og Pres
ten». Det er naturlig, at in
gen a v dem Ønsket å prisgi 
sine navn, thi man skal helst 
ikke medvirke til handlinger. 
som man ikke Ønsker å være: 
bekjent av. 

IV 
Nå er det berettiget å ga 

ut fra at justisministerens 
ovennevnte meddelelse om 
sakens behandling i statsråd 
på forhånd har vært forelagt 
kongen, so~ den, som skulle 
beskyttes, og at han «ikke 
har villet motsette seg den», 

Forts. side 6 
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«Bliicher» banemann død IPåjul~llrefestiSkien 
LØytn. August 

Bonsak er dØd, 
74 år gammel. 
Han var stadig 
inn beordret i 
1>930-40 som bl. 
a. instruktØr, en 
tid som arsenal-
forvalter. Fra 1. , ... ,.,.,.""",'.,.,,,.,., .... ' 
mars 1.940 var 
han nestkom -
manderende 
hovedbatteriet 
med de tre 28 
cm Krupp-ka
noner, SOln er 
kalt Moses, Aron 
og Josva under 
ledelse av kap- "., .. , .. ,.,.,,,., ...... ,., 
tein SØdem og 
kommandanten, 
oberst Birger ri l/U,} 
Eriksen. Av bat
teriets 75 strid
ende måtte av
gis 50 mann 1. 
april! Komman-
danten ringte til Bonsak 8./ dersgrensen. Han lot seg ro 
april og bad ham besette over sundet og overtok kom
hovedbatteriet. - Men ,la mandoen. I ham levet forsva
ikke trompeteren blåse alarm! rets ånd som de ledende po
rekruttene som er kommet litikere hadde motarbeidet -
for et par dager siden kan lett inntil det var forsent.(De had
bli nervøse. Som god og gam- de drept Leidangen, som ville 
meldags underoffiser visste vekke forsvarsånden hos ung
Bonsak hvordan det skulle gås dommen). 
fram. LØytnant Bonsak fikk alt 

Med disse uøvede folk drev sitt tøy og sine eiendeler Øde
så Bonsak batterieksersis ut-Ilagt ~nder tyskernes rasende 
over natten til 9. april, inntil bombmg av Oscarsborg etter 
tyskerne kom! Tenk Dem inn senkingen. Han,fikk aldri er-
i. Bons.aks Situasjon, mens statnin~!, , . 
myndighetene hadde slumret ,LØytnl;tpt B9l}sak fortalte 
i flere år; eller spilt poker -'- at «Bltichers» besetning iun
måtte Bonsak natten til 9. dergangens redselsfulle øye
april 1940 Øve uvitende bat- blikk bevarte en glimrende 
teribetjening, mens komman- disciplin og holdning. På 
dantens ordre lØd: De skal Søndre Askholmen reistes et 
åime' ild straks De har noe å minnesmerke over «Bliichen 
skyte' på! med en kort innskrift. Norge 

Etter kampen roste Bonsak gjorde seg pinlig kjent ved å 
sin batteribetjening og sine rive minnesmerket etter fri-
underordnede: Daværende gjøringen! 
fenrik HØye og dav. sersjanter Av de vanlige politiske 
Rækken og Strøm. Høye had- grunner ble løytnant Bonsak 
de avstandsmåleren og tele fo- i «retts»-oppgjøret fratatt 
nen. Rækken hadde lmnon. retten til å bære norsk uni
nr. 1. form!! Dagbladet kan ikke ha 

For å kunne besette batte- vært oppmerksom på dette 
riet måtte Bonsak gjøre bruk siden bladet nå skreven pe6 
av ikke-stridende! nekrolog. 

* * * 
* * * 

Juletrefes:tenes tid er nu 
forbi. I Skien har vi også hatt 
en sHk hyggelig fest, hvor 
mange av Folk og Lands og 
Forbundets venner var samlet 
til Ikameratslig samvær. 

Fra bygd og by var vi k'Om
met samm:en og samhørighet 
og feHesinteressen satte sitt 
preg pa festen. 

Etterat juleevangeliet var 
ls:st samledes man rundt et 
festlig julebord, vakkert dek
ket i gult og rødt, med laps
kausgryteT og hjelll1lllelaget 

Hj elpeurgarrisasjonenJor 
krigsskadede vil med dette få 
si alle bidragsytere en hjer
telig takk for innkomne bi· 
drag siste halvår 1959. Dess-

øl. Det ble holdt taler og verre er det ikke mulio- for 
ov.rbragt hilsen og nyheter oss å sende kvittering til'" hver 
fra Forbundet. Vårt For- enkelt. Bidragsytere som har 
bund 'Og vår arvis er i stadig gitt minst kr. 20,- i 1958 ogi 
aktivitet for å verne om våre eller 1959 viT imidlertid få 
interesser og drive opplys- innkallelse" tiT generaIforsam
ningsrvirks'Omhet f'Or åstil1~ Ung, som Vil bli avholdt in
«rettsoppgjøret» og de nyde-' nen. utlØPet av mars. 
mokratisike meiodelri sitt rette 
lys, og så lenge landets nyde
mokra tisike stYlTe setter til 
side lov og rett, så. lenge 'Vil' 
også: F'Orbundet og dets V€\ll~ 
ner arhei1de for sm rett.. , 

Etter det ilWggelige jUle2-
bord var det gang rundt det 

I forbfndelse med notisen i 
fbrige nummer av avisen om 
en: svindler sum bl. a. oppgir . 
å samle, inn penger til Hjelpe
oganisasil<onen, gjør Vi opp-

merksom på a.t vi i k k e dri, 
vel' noen form for innsam· 
lingsvirksomhet med utsendte 
innsamlere. Alle bidrag til 
oss bes sendt pr. postgiro Ul 
Hj elpeorganisasj onen for 
krigsskadede, postboks 1407 V, 
Oslo. Postgirokonto nr. 18070. 
Bidrag kan også sendes oss 
pr. brev i krysset sjekk eller 
baneo. 

Oslo, 25. januar 1960. 

Hjelpeorganisasjonen ~or 
krigsskadede. 

(Hjelpeorga;nisasjonen for 
frontkj empere). 

Humanismens uhyre tilsnikelse 
vakket pyntede juletre hvor' 
de gamle kjente julesanger 
lød )flra ung og gammel" som 
gill{k rundt t.reert. - Så kom 
juIem:annen og delte, ut gaver. Forts,., fira. side 4. få humanister, de er alle OJl,el" 
Etter juletreet var det .festlig .for kommunismen og dØden seksti og i trygge stillinger'el~, 
kaffeboT'd .med ,utlodning 'Og, for humanismen. Men hva ler på pensjon. Og hvilke hi~, 
paikkeauk_sJon ~g ~an:gen ~- gjorde så de levende human- storier har ikke disse gami.' 
ne kom Inn .ti'} H)'elpeorgam- - t . ? J d menn å fortelle oss! Jo, a,t de, . f f tk' Iser. .o, rne . (len levende og 
sa!S~onen ett0rlat~on Jempere sejxende kommunisme som er bærerne av Vestens kultur·, 
og Ener~ygg':l~g f~t Samn1eri støtte. tok~e en veldig hevn arv, arven fra Athen og' ltD
med ihyggelig!e venner.?ver alle frafalne. Noen hver ma,Fra denne posisjon: og 

"'.E.: iy~~terl~~t,fåttføle snerten med denne, pondus ' mener 
" P: ,.' a\T numaffl1stenes straffepisk" qiss.eM.drende å ha til QiJp~' 

..,......,..--................................. _-.."......,......,..' 'Men .den envis~ legestand 'gave å."dø'ffi.rWetl!"f~~,j.rog 
rende forsamling av tyske mi .. fikk 'seg et sjokk,', de som døde, atter og atter, årtier 
Iitære sjefer seg,som en manrr ,visste alt om sjælelivet, fikk etter årtier. 
i stor honnør. Sjefen på Ør- demonstrert at de 'visste lite Oldtidenskultur,arverrc,fra. 
land sa disse ord somBonsa~1 og om det avgjØrende' 6m~ Athen og EPma gikk ul:lder 
husket til sin dØd: " .. , trent' lnt'et. Og prestene, de da den støtte salllmen med 

General! Må jeg presentere Som hadde gransket Skriftene, ånden, fra Bjerget i Galilea. 
for Dem den norske IØytnan,t lest sin histotieog truffet Det blivende i oldtfdslrultur
August Bonsak, SOm kostet mennesker i sjælenød, hva en ble så opptatt av og be
Tyskland 165 millioner. g.ullmark hadde,· hva har. de å' gi.? De vart ved' kristendommen. 
- og vårt stolte skip «Bliicher~!, prediker som fØr, foretar de Middelalderen var den krist-

* * * kirlteligehandlinger som fØr, I ne lo:ulturepoke, da: var tank-
LØytnant Bonsak var ,~n av og er sikre tilhengere av fari- en om Guds stat levende og 

de befalingsmenn blant man- seerrtes og selotenes (kraft- 'Virksom. Dar:pumanismen ved 
ge andre av dem som ole po- patriotenes) ,udØdelige parti. den frans~y. revolusjon, av
litisk straffet og forfulgt, som I sannhet, Vestens folk er skar alle bandene med' aen 

hadde representert norsk mi- en h:ord uten hyrde. . kristne kultur, sa' den seg 
litær motstand av ære og som Men om humanismen er dermed også lØs fra arven fra 

Ved 3-tiden dukket en Bonsak~r en god kamerat hadde vist at den norske sol- dØd, så lever der ennå ikke Athen og Roma. At d~ ald-
svart skygge opp i frosttå- I og var somJ~karet ut av Ru- dat kan bite fra seg på en ef- I rende i dag påberoper seg 
ken. Bonsak kontrollerte selv I nebergs «Fenrik Staab som fektiv og ærefull måte, sUkat ....,......,......,.......,.......,...~....,...~ I Sokrates og Platon er rett og 

, i orogr.afen .... a.v. stan.den ~n 14.'.? •. QI ~.,.ndr.e .... Bje.r .. k:.fiokk ulempv . ., .. a.v .. , Norges nyere krigshistorie '. . . I' slett en uhyre tilsnikelse. Tør 
meter. Kanonene ble mnstllt 11944 genialt a oversette tIl ik~ebare i;lkal bestå aV fri,.. urett~e ar~??ant~. ?~ .. ~de- j~g spørr~: Når hevdet disse 
på denne distanse. BonSak . norsk på' Gunnar Stenersens. serte rapporter,' tomt .. skryt, mOkr~tlsk~ sly~le o~ mlllvæ.re . to åndefIs' stormerrii"atmen-
sprang til kanon nr. 1 og kon-I forlag! maskemØter i Prinsesse-alle- myndIgheter, som mgentll-Inesket er'S'iri egen ';gud?> 
trollerte innsiktningen. SkUd-, LØynantBonsak har bekreft. et en, uvettig sabotasje, mord i svatendedåd hadde 'utfØrt, Vestens frelse' fra under
det feiet «Bltichers» 'svære at minene ikke var utlagt i mørket, og annen folkerett's- heller ikke i de 6~ dagers gangen beror ikke ~å en dØd 
kommandotårn overbord og I sundet, og oberst Eriksen har stridig adferd, samt alskens hØyst sp~edte fektmnger - humanisme. Den beror på en 
den 3,45 kilograms granat offentlig opplyst at sa sent velment visvas som man i ha~de. g.ort mot den lØV~, sann og brennende søken til
herjet fælt på dekket. Skudd som 8. april fikk festningen bindsterke verker kaller miU- hVIS ,?CJ~re kanoner talte sa bake til de evige åndsverdier 
nr. 2, kon. trollert av Bonsak, I beskjed om at minefeltet. ik~ tær motstand. tydeh~ 1 DrØbaksund, og der- fra Jeruså.lem Athen o 
traff skipet i vannlinjen ke skulle!egges ut fØl" på ved SIkret den etterpå dØm- Ro' ' g 

B k mesyke riksledelses VI'lle flukt ,ma. midtskips og voldte stor ra-, nærmere ordre! onsa meddelte den så-
vage blant de sammenstuede I Bonsakarbeidet en tid på kalte militære undersØkelses- bort fra sitt anbetrodde folk 
landgangstropper. Flammene Ørlandet under okkupasjo- kom.misjon, ledet av den alle- og vekk fra ansvaret for sine 
etter denne treffer sto hØyt l' nen. Dette kaltes jo «Økono- stedsnærværende Erik Solem, forsØmmelser. 
over DrØbak. misk landsvik», når det ikke at han gjerne ville meddele Hvis falskspillet ikke fører 

«Bltieher» var nå dømt. Nå- I var storindustriens spisser hva som foregikk under ~ekt- folket i undergangen, men 
deskuddene sendte torpedo- t som «bisto fienden». ningen. Han ble ikke tilkalt. Norge atter blir ett rike hvor 
batteriet under ledelse av En dag ble han innkalt til Demokratiet er sånn. Som ærens og lovens bud hersker, 
kommandØrkaptein Andreas messen. ,Da han kom inn i det sterke, kompetente og da vil man kanskje valfarte 
Andersen, 30m var falt for a1- salen, reiser eD. stor og glim- godmodige menneske Bonsak til en slik: gral' som løytnant 

lIOf.A[ OG LAND 
var, bar han ingen bitterhet AUl'ust Bons.kis. 
tHskue oyer den s'k:Q,mmelilfe j,. L. 

ALFRED DALE. 

Da~)jg friske hlomster 

tt:ranser til aUe priser 
SYNN,.VE LIE 
B'lomsterførretning 

P'ropeneien 30, Os lo 
':Mt. 44 2.2 30 
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Ryktet som kal11pnliddel :FOLK OG LAND Deutsche . Handelskammer 
------u A V HEN GI G U j{ E A V [ s------.... in Norwegen 

Redaktører: 

ODD MELSOM. ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

{J in teressan t 

Statuttene for Handelskam
meret bestemmer i § 5: ordi~ 

! medlemsskap må sØkes· skriftlig, 
og gOdkjennelse skjer ved sim
pelt stemmeflertall i styret - -

Trygve ~ yller bruker disseksjonskniven 

på rykte(loraen fra England og avslører 

britiske agenter 

,Jeg omtalte i et tidligere Stavanger-avsnittet før og et
Ragnvald Hovlid, Manufaktur- nummer av Folk og Land I ter 9. april. 

wa,ren engros, Edv. Stormsgt.l, Trygve Vlyllers bok. «stavan-I Advoka~ Trygve Wyller fØl
Oslo. ger under okkupaSJonen», - ger kaptem Maleolm Munthe 

Howlids utstyrsforretning A/S, men det er grunn til å knytte så fantastisk i farene disse 
Textilwaren, Edv. stormsgt. 1, ennå noen bemerkninger til ms"nge år etterpå at ikke en 
Olo. dette hØyst interessante ar- innfØdt afrikansk sporsØl{er 

Fortsatt medlemsfortegnelse : 

I HøyercEllefsen A/S, Bauunter-beid.. ville ha overgått ham. 
nehmen, Tollbugt. 30, Oslo. Det er intet i Wyllers bok Munthe var trenet i et bri-

Carl A. HØyeDS Stomatolfa- av den nye historiker-grom- tisk våpen gjennom to ver

Det er naturligvis mindre interessant medvanfig-e norske bor- brikk A/S, Grensen 16, Oslo. 
HudtwalCker & Co. A/S, Tran-

gere, deriblant små barn, som trakasseres og mishandles iennnår Taffinerie, FisehOlexport, 'ToTIbu-
det gjelder en jØde iOffenbach eller en bantuneger i ~r-Afrika·gt.8 b, Oslo. 

gutts servile streben for å denskriger: - Ryktet som 
skrive det som den hersken- kampmiddel. Tyskerne har 
de, for den .9. april og dens alltid bare vært sinker her. 
følger ans,varlige klikk vil hØ- Grunnet sin geografiske sår
re og. fOlke~m. å.· høre, hvis ikke barhet og et eliteoffiserskorps Men når alt kommer til alt, så er det vel noe i detgamleørd 

at en fØrst bør feie for sin egen dØr. 
A. Huitfeldt & Co. A/S, Holz-

alt skal ra· e i de posisjoner med innbankede æresbegregeschlift, Kjøbmannsgt. 14, Tr.-
de har kar t til seg i ly av per har de som Liddel Hart 

Det er visselig ille med jØden på GrØnland som har fått hake:- 'heim. lØgnene ome hele. påviser i «Revolution in War
Men hos W1!ler er det in- fare» lagt vinn på å fØre sine 

gen lesning av dokumenter kriger etter de relativt an
A/SHunton ~nik, ~solierplat- mot deres ordlyd. Ingen leg- stendige regler for militær 

kers på kontordØren og brev i posten, og det er beklagelig at po- Hunsfos Fabrikker, Papier- u. 
Cellulosefabrik, Vikeland st. 

tlitiet ikke kan avse folk til å stå vakt ved postkassen hans. Men 

,det var kanskje også en bitte liten smule beklagelig· dengang 
'p~el opphisset>av det upolitiske Morgenposten griset til Forbunr 

ter..fabtik, GjØVik. . gen tilside av avgjørende do- krigfØring. 
Hutleen & Co. A/S, Angelschnii- kum enter, som kan gi det På den annen side er det 

,liets vinduer og malte sitt «NS herauslt på rutene"? re, Hanf- u. Kokosgarn, Gamle sanne historiske helhetsbille- det vidunderlige med britene 
Det er sikkett verdt alle lovlydige borgeres avsky .når .en tysk PoS1;gard, Alesund. de, som kan fØre til et annet at de tåler Uavhengige dom-

-provokatØr eller et nasjonalsosialis,tistisk hØnsehode skriker M. Hustad & Co. A/S, Hering- syn på forfulgte mennesker, mere og at folk som Liddel 
,akvemsord mot en jØdisk nabo. Men kanskje det heller ikke er export, EntbaTIage- Agenturen, og innskjerpelse av at et rike Hart, Paget, Bernhard Shaw, 
'Sa !helt iorden at det norske Dagbladet henger ut en navngitt fM- ,Nordregt. 23, Trondheim. som ikke bygger på en fast Veale og Lord Hankey sier 

og sluttet rettsorden er viet dem sannheten mitt opp i 
ille:nværende prest, som ikke har gjort et menneske men, med bilde ...,... til undergang, selvom ødeleg- synet. Men de tålte ikke sann-
og ,med de groveste sjikaner? gerne er ansette, St. Olav-be- 'heten av den irske statsbor-

1hturligvis er det opprørende og grusomt at små jØdebarnpå Det fall e r p å hengte jurister, og heter Sven ger «Lord Ha w -Ha w» sagt på 
~ eller andre skoler blir plaget fordi en internasjonal zionist- Arntzen, Pål' Berg og Erik dennes vidunderlige sarkas-
ledcføe så ofte spenner buen til bristepunktet. Men hvorledes er def rom m e Solem . . . tiske måte i tysk radio. Ham 
det med humanistenes beklagelser, når norske barn av NS.-folk i Trygve Wyllers bok er et hengte de som britisk lands-

Dagbladet har vært utsatt for meget langt skritt på vei til forreder, hva han jo ikke var. 
Ilag lilømmer gråtende hjem fra skolen fordi de større barn har den av Skuggeskriverne så Heller ikke om denne fæle sa-

,~'~iet dle~ og klistret hakekonpå rallSl.,.ederes? øg ,hpr~ u~ageligehe;n.delser, for nå harbakta. lte historisk.esannhet. ken aner Ola Nordmann en 
hakekorset dukket· opp i dets eg-

er det med medynken når barn av NS-folk i hØyere skoler grovt Den er også resultatet av et stavelse. ne spalter. Tirsdag meddelte 
eg bevitlst fornærmes av lærerne under den besynderlige historie- bladet at det var anbragt et ha- fantastisk fremragende etter- Ryktet som kampmiddel, ja. 
_derviSll.ing som fremdeles foregår? kekors på en klisje det brukte i forskings- og detektivarbeide Advokat Wyller legger opp 

fra journalist Stahl og Wyl- den britiske brohodevirksomVel bIlrde alle bra mennesker reagere hvis det var så noe sitt lØrdagsnummer og så gikk 
.lers side. Tenk båre på Wyl- Ihet i Stavanger-avsnittet. 

sted at jØlller, som følge av de siste tiders h.endelser, ble kastet ut da jakten lystig på bladets egne lers etterforsking av den bri- 'Hos denne utpregede sporsØ-
a .. Sl·tt a ....... l·d. Men bØr en I·kke ogsaO beklage det aldri· a.o ll·te na'r OIIU"ådeT. Litt pinlig må det jo h' t 'k b 

y • ...., .. tiske brohodeoffiser, selskaps- , er og IS orl er egavelse er 
være å finne «nynazister» inneni .ea norsk fæn.tkjemper etter års tjeneste og uten å ha gitt den sjarmør i Beaumonden, spion ikke meget overlatt til sort-
fOr egne vegger! og ryktemaker, kaptein Mal- hvitmaling og stupid tysker-_nste fol'3.lllledning til det, blir kastet på gaten som «nazist. slik Men dette er ikke det eneste 

colm Munthes snodde stier - hets. Selv NS-folk, som direk-4et blant aøaet nylig har skjedd ved en større bedrift på SØr- støt livet selv har gitt hetsens 
med eller uten sender - i tør Gulbrand Lunde, forstår 

iandet? hovedorgan. I mangel av noe han og skriver pent om. Det 
Det er nat.rligvis ikke riktig å gjøre anstendige jøder i Norge bedre offer kastet bladet seg for er utenkelig at Skodvin kun-

eller i andre laad ansvarlig for de grusomhe~r som ble begåott en tid siden over Peder J. Am-i ne ha gjort det. Og nå skal 
i fengsler og faageleire mot TYSKERE etter verdenskrigen. Men stad, som ble beskyldt blant a.ll- ger bilder Og passende hets også norsk historisk Videnskap be

net for den fryktelige forbryt;- om Venstres ordførere rundt om- rikes med overrettssakfØrer 
liva skal en sa si om en herremann ved navn NILS &ØMMING else å ha vært okkupasjonsårenes kring i bygdene i okkupasjons-
__ i Verdens Gallg åpent beSkylder de norske frontkJ·empere i Sverre Hartmann, en lur stre-

ordfØrer i Skatval. Efter e~ mas- tide~. ber, omenn så lett i vekten 
-.senvis for JØdedrap! ~ om og men, måtte bladet inn- Men en glederhar bladet hatt: og av så tvilsom karakter at 

For når denne skrivende kar i heimefrontorganet, som i all sin 
beretning om overgrep mot jØder ikke har et eneste ord å si om 
lIet grufulle$te overgrep som ihvertfall har skjedd i Norge, drapet 

rømme at det var viseordfører det har IykklKies det å sjikanere det kanskje ikke rekker mer 
han var. Men ikke nok med det
te. I et tilsvar fra Arnstad, som 
bladet forsøker å gjemme bort 

,å det JØdiske ektepar ved Skrikerudtjern, faktisk sitter inne med på side 6, blir det opplyst at dØ 

bort TrygvefEngen som medlem enn til stipend og historisk 
av styret i Nordland Landbruks- små-doktor. Får vi imidlertid 
selskap. Han har selv bedt seg disse to karene til å ta ut de 

opplysninger om at «det finnes hundreder, kanskje tusener, her i • var venstremannen, fylkesmanr:: 
landet som har opplevd jØdedrapene som bØdler», så må det Håkon Five som oppnevnte ham 

entlediget. Vi for vår del synes 
det er underlig at dette bladet 
med Slitt undersk.\lddsjordbruk i 

være hans soleklare plikt å få trukket de Skyldige til ansvar. til viseordfØrer. Videre meddeles Akershus skal bestemme hvem 
Tenke seg til at der lØper en fremdeles bena av seg nede i Tysk- det at to av de nåværende stor- ~ene i Nordland ønsker som, 
laad for å oppspore gamle krigsforbrytere, og så sitter denne VG- tingsmenr:: - hvorav den ene representant i landbruksselska-

idag er medlem av Venstres pet. -
,skriben ten med den tidligere uheldige omgangskrets muse- landsstyre, var det Arnsta61. Ellers noterer vi at det er fun-
stille til nå med opplysninger som burde kunne føre til en av beskyldes for: ordfØrere. Og net et hakekors også på arbei-
de virkelig store krigsforbryterprosesser! Arnstad vet også å berette at derpartilWisen Fremtidens byg-

Inntil de no:rske aviser reagerer like sterkt over den urett som 
ikke rammer dem selv eller deres jØdiske protegeer, tillater vi oss 
å betegne deres hysteriske .skriverier som grovt og ekkelt hykleri. 

«Venstre ikke noen gang siden ning i Drammen. Og vi noterer 
har hatt så stor fylkestingsgrup- oss også fØlgende pussige Dag
pe i Nord-Trør.delag som i 1941»! blad-kommentar: «Hakekors-

Vi er enig i at det på denne, malingen laar vakt stor forar
bakgrunn synes å være «mer enn gelse i Drammen, men en tror 
SØkt å henge ut en viseordfører ikke det dreier seg om en plan
som ikke møtte»! Men det synes lagt antisemitisk aksjon». 
nok ikke moralens vokter Dag- Det kunde yære interessant 

vordende historikere i laJl
det kan en gå ut fra at hi
storieskrivingen blir korrum
pert for årtier. 

Den herskende og ansvarli
ge klikk vil bare gasjere ut
redninger som bekrefter 
Quislingprossesens resultater. 

Også en annen Wyller -
Thomas - har vist sin ua v
hengighet og forsøkte seg på 
kjedelige sannheter i sin dok
tora vhandling. 

Trygve Wyller vil vel snart 
legge ned sverdet. Men han 
har allerede brukt dissek
sjonskniven 'slemt på rykte
floraen fra England, som 

Og inntil herr Nils Rømming har lagt frem sine beviser for d.e 
·lIrigsforbrytelser begått av norske frontkjempere som han alene 

kjenner til, tillater vi oss å kalle ham for en gemen bakvasker 

- til og med.av tidligere kamerater 
bladet, som i en intetsigende om Dagbladet vilde forklare oss gjorde Quisling og landsfor
hale ,forsøker å snakke seg bort og andre hva det har med anti- reder til ett og det samme og 

Har du ordnet med bladpengene for 1960? 
fra de ubehagelige kjennsgjer~ 'seinitisme å gjøre at det males 
ninger. hakekOrs på Dagbladet og på 

Vi foreslår at bladet nå brin- Fremtiden. 

som ogSå på annen måte for
falsket norsk historie. 

A.L. 
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BA.K KIJLISSENE: ALFRED DALE: 

OG SLIK KOM KRIGEN Humanismens uhyre tilsnikelse 

utenriksministrene Molotovog Ribbentrop 

- -
for sovjetregjeringen. Flyets 
motor stopper, maskinen går 
ned i glideflukt - «en er til 
mote som om en skulle lande 
på Mars», farer det gjennom 
hodet på en av de tyske herrer, 
så fremmedartet virker ankom
sten i Russland. 

Klokken er akkurat 13 da det 
tyske fly lander på flyplassen i 
Moskva. Den første stedfortre
dende folkekommissar for uten
riksanliggender , Potemkin og 
andre hØyere russiske embets
menn hilser riksministeren, og 
så går han hen til de tyske her
rer som venter der: grev von der 
Schulenburg, rikets sendemann 
i Moskva, militærattacheen ge
neralløytnant KØstring og ma
rinattacheen fregattenkapitan 
von Baumbach. Fra den itali-

MED FLY TIL MOSVA enske ambassade er møtt sen- (Fra det vakre billedverk «Roma» som kom på Dreyers Forlag 

i demann Rosso og oberst di Bon- før jul). 
zo. Da ministeren har hilst på 

23. august 1939. Natt til ons- tysk-litauiske avtale som ga alle, stiger han og hans led- I 1790 avsatte den franske menneskehetens utvikling, 
dag var utenriksminister von Memel-området tilbake til sagere opp i den veldige, sorte nasjonalforsamling med sim- den var tusenårsriket med 
Ribbentropp med sin stab kom- Tyskland. TilhØyre for ministe- SIS-bil, som det russiske verk frihet og lykke for alle. Og 

d l·t . k pelt flertall Gud, og satte met med der Fiihrers fly, Con- ren satt dengang en I aUls e Stawrod Imina Stalina har la- kristenhetens ledere ble blen-
dor-maskinen «Grenzland» til utenriksminister Urbsys, den get etter en Buick-modell. Tu- Fornuftens Gudinne i Hans det av all denne fremgang, 
Kønigsberger flyplass. Tidlig statsmann som hadde trukket ren går til det vakre empire- sted. Mennesket plasserte seg denne frihet, denne folkelyk
neste morgen, klokken ti minut- de konsekvenser aven dypere pale som tidligere var Østerriksk selv i tilværelsens sentrum, ke, og glemte at kristendom
ter over syv, hever flyet seg forståelse, at uretten fra Ver- ambassade og hvor riksministe- mennesket ble sin egen gud. men er Riket av den andre 
på ny, fØrt av SS-Oberfiihrer saille ikke lenger kunne opp- ren får til disposisjon 10 store Ved dette begynte -den hu- verden. Ja kristenhetens led
Baur, og turen går østover til rettholdes. rom og en mottagelsessal. Her manistiske kulturperiode, ere begynte i fullt alvor å 
Russland. Et vidt utbredt lavland gjen- lyser fra veldige vaser mektige med sin absolutte, ubegren- hevde at Mesteren var den 

Utenriksministeren i mørkt nomskåret av flate hØyder - solsikker i sommerlig prakt. Ba- sede ytringsfrihet, liberalka- fØrste, den store demokrat. 
antrekk sitter i en bekvem le- det er Litauen. Stadig mere ut- re en vegg skiller dem fra nabo- pitalismens og liberaldemo- Den første verdenskrig var 
nestol ved maskinens venstre strakte blir skogene, istedenfor bygningen, sovjetregjeringens kratiet som nØdvendige fØI- dødelig for den humanistiske 
sidevegg. På bordet foran ham landsbyer og tettbebyggelser ser gjestehus, hvor de tre herrer av ger. Humanismens syn på kultur, den andre verdens
ligger aviser og papirer. Den herrene i flyet «Grenzland» nå den fransk-britiske militærmi- kristendommen var et koldt krig var dØden. 
høye, mØrke lenestol på den bare enkeltgårder med trebe- sjon fremdeles sitter og ikke vet ovenfra-nedad, en passert 
annen side av bordet forblir byggeise. Wilna er ikke å opp- hva de skal tro om verdens- episode i menneskehetens 
tom. I ministerens følge befin- dage, men herrene vet at der situasjonen. gang fremad og oppad. Du 
ner seg understatssekretær tilhØyre må byen ligge, den som Så kommer det Øyeblikk da de har dette liv, lev det som 
Gaus, leder for utenriksdepar- polakkene ved et kup røvet fra tyske herrer i den store, sorte best du formår, ved døden er 
tementets rettsavdeling, proto- Litauen 9. oktober 1920. Herr russiske limousine passerer por- alt slutt. Og som alle kultur
kollsjefen, gesandt friherre von Pilsudski lot. den besette og er-, ten til Kreml. De er allerede epoker, mente også humanis
Doernberg, gesandt dr. Schmidt, klærte patetIsk for allverden at anmeldt, slik at dØrvakten ikke I men at den var sluttstenen i 
legasjonsrådene Schnurre og denne jord for alltid skulle f?r- Forts. side 6 
Hencke, dertil medlemmer av bli polsk. Nok en erindrmg 
den personlige stab. De vil være knytter seg forØvrig til denne 
fem timer underveis. Alvorlige by som ligger der nede et sted 
spørsmål beskjeftiger ministe- tilhØyre: Her kjempet i april 
ren: han vet at bolsjevikene vil 1919 som kommandØr for en 
avslutte pakten, de vil under- polSk divisjon Rydz-Smigly mot 
skrive den - men vil de også russerne, den mann som nå be-
holde den? stemte over Polens skjebne. 

Herrene i flyet ser under seg Nå er skogene blitt kjempe-
de land hvis historie det dreier messige - i øst-Preussen lå 
seg om: ennu flyger de over jorder ved siden av jorder, her 
øst-Preussens sletter med mar- ligger skog ved siden av skog. 
kene og de yppige enger. Her og Her og der mellom skogstrek
der ligger spredte skogstreknin- ningene mØrke oppI Øyde åker
ger, små myrer og brede dal- stykker - men jordene er ikke 
senkninger - det er det land firkantet som i Tyskland, men 
som tysk utholdenhet i århun- runde, dyrket opp med trakto
dreiang kamp har gjort til et rer som bare kan snu i sirkler 
velsignet stykke jord. Til venstre - her er en i Russland. Fly
_ på den siden hvor utenriks- plasser fulle av fly - i det svakt 
ministeren sitter, glitrer hav- bØlgete landskap tidligere her
bukten i Kurland. Inne i landet skapshuser og landsteder, til
atter og atter tårn og murer høyre langt borte hushavet i 
fra den tyske ridderorden som Sovjethovedstaden, som teller 
tilkjempet seg denne jord: slotts~ mer enn 4 millioner innbygge
borgen i Tapiau, og så Georgen- re. Over byen og de brogede 
burg. Etter en times forlØp er kirkekupler rager Kreml, den 
den litauiske grense der, og nå hØyt beliggende tidligere tsar
Ugger det nær å tenke på nat- borg, en avgrenset by for seg, 
ten til 23. mars i år, da uten- omgitt av murer, med sitt nes
riksministeren ved sitt mahog- ten 100 meter hØye klokketårn. 
nyskrivebord i utenriksdeparte- Dette Kreml er det egentlige 
mentet i Berlin undertegnet den I mål for turen, for der er setet 

4'FOLK-00 LAND LØRDAG 30. JANUAR 19-69 lover byen Og de brogede kirkekirkekupler rager Kreml - - -

Det særegne, det originale 
ved humanismen var at den 
i dypeste alvor og overbevis
ning hevdet at mennesket 
kan leve uten Gud, ja at det 
bør leve uten Gud. Menneske, 
du er din egen gud! 

Legestanden ble tildelt et 
særlig felt, de skulle utforske 
sjelelivets dybder, de kalte 
det psykoanalyse. Og hvilke 
landevinninger bl:e ikke g,jort: 
Fortrengninger, morsbinding
en, barneårene, og seksual
livet. En legelærer kunne ved 
sin a vskj ed for en menneske
alder si: «Jeg har i femti år 
dissekert det menneskelige 
legeme, men har ikke funnet 
det fnugg av sjæl». Og hans 
menighet humret anerkjen
nende. 

I Russland stod fram en 
profet og sa til folket: FØlg 
meg! og det dypt religiøse 
russiske folk fulgte. Dette 
folk har i de siste år forbauset 
verden med sine resultater. 
Hvor mye skyldes disse resul
tater vitenskap og teknikk, 
og hvor mye skyldes tro? 
Det kan ingen svare på, og 
minst av alle humanisten. 

I Tyskland fremstod en fØr
er og påstod at han hadde 
fått en særlig kallelse. Han 
sa: FØlg meg etter! og folket 
fulgte ham. Men da kom kri-
gen også. 

Krigen sluttet, det ble seier 
(Forts. side 2) 
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'Oberst Konrad Sundlo: I 
VSA «en kje ..... e på 'erf.tter)} 

«.eo ropa en kO"'POsthaog}} I 
SOvjet har greidd dette med sine «antifasCister» 

MAURICE BARD1f:CHE: 
Der Veg nach Vorn. 

Den franske prOfeSsor og 
forfatter Maurice Bardeche er 
en mann som allerede er blitt 
et begrep idet han henSYns_ 
løst går inn for sannheten og 
for å rYdde opp i all den bak
vaSkelse, løgn, bedrag og 
SVindel som er karakteristiske 
trekk ved dagens politikk. 
Han har utgitt flere bØker og 
et par a v dem er sammenar_ 
beidet og utgitt På tYSk Un
der titelen «Der Veg nach 
Vorn» «<Veien fremover»). ---

Maurice Bardeche 

foretok seg, for den var jo 
demOkratisk, human og kjem_ 
pet for menneSkerettighete_ 
ne. Derfor fortalte ikke Våre 
aviser at motstandsbevegel_ 
sens, frigjøringSbevegelSens 
vei, var strødd med «fiender 
av folket» som lå der med av
Skårne Ører og nese, utstukne 
øyne. Rva skal vi svare når 
det engang blir beVist at tys
ke sårete på en bestialSk må-
te ble slaktet På våre gater, 
at VåpenlØse fanger ble pint 
ihjel? Vi snakker om tyske 
grUsomheter, men kommer 
aldri På den tanke at det og
så er hårreisende grUSomt å 
strø fOSforbomber ut over en 
by. Derfor glemmer vi de tu-
sener forkUllede lik av kVin
ner og barn, Vi glemmer de 4 
netter i Hamburg som kostet 
80.000 mennesker livet, Vi 
glemmer de 60.0()() som i lø-
pet av 24 timer mistet livet 
i DreSden. Jeg tilstår at jeg 
ved en sammenlikning mel
lom Himmler som utViklet 
konsentraSjOnsleirene og den 

I første delen a v denne tyS
ke utgaven tar han for seg 
rettssakene i Niirnberg og sier 
her innledningSVis: Jeg akter 
ikke å forsvare TYSkland! Jeg 
akter å forsvare sannheten! 
RiktignOk vet jeg ikke om der 
i det hele tatt finnes noen 
sannhet. Men det er noe jeg 
vet ekSisterer og det er løg
nen og den beVisste forvreng_ 
ning av kjensgjerninger. Vi 
lever i en historieforfalsk_ 
ningens tidsalder, men nå er 
lØgnens bygning begynt å 
revne. For vi vet nå at den 
demOkratiSke propaganda har 
løyet om det som foregikk hos 

har disse rettSlærde rehabili_ 
tert de millioner tyskere hVis 
forsvar nærmest var en umu
lighet: de har gitt disse UlYk
kelige rett til å forakte dem! 

Maurice BardeChe tar for 
seg anklagepUnktene mot 
Hitler-TYSkland, PåViser hvor 

oss, i· Frankrike, så hvorfor 
skUlle den så: ikke ha løYet 
om tYSkerne? 

Uhyrlige de er og at tYSkerne 
iallfall ikke har Vært verre 
enn de allierte selv. Og med 
hensYn til «forbrytelse mot 
freden» sier han: 

britiSke lUftmarSjall som i ja
nuar 1'944, ga ordre om «bom_ 
beteppel'» neppe Vil si at 
Himmler var den største for
bryter a v de to. 
---

De britiske beretninger om Slagskipet 
((Tirpitz» unllergang 

Avlives av P.L. os. i Sjøfartstidende' 

Det er selVfØlgelig riktig at 
TYSkland høsten 1939 lØsnet 
det første skUdd mot Polen. 
Men dette var ingen verdens_ 
krig, men en lokal krig. Det 
var England som med sin 
krigserklæring 3. september 
1939 kl. Ilag Frankrike som 
med sin krigserklæring sam_ 

«Jeg vil først tro På' den 
juridiske ekSistens a v krigs_ 
forbrytelser når jeg ser at og-

slagskibet 'tTirPitz» og dets undergang; 

ger bladet 'nedenstående artikkel 

Norges Handels_ ag SiDI_tidende er et lorho/å,v/s anste""'g 
og re"'''g biad. men 'd var det da og'd aVi, .. til den ,.. .. ,"", 
genil.,,,,,v Kvut Dumaa" l nwar., lor 3D, nOVember 1959 br'v-

under titlen «Sannheten om 

I Niirnberg, sier Bardeehe, 
var man Pinlig omhyggelig 
llled at forhandlingene ble 
ført i de mest korrekte for
mer. «Aldi! er mere tVilsom_ 
llle rettsavgjørelser blitt trUf
fet i mere fornem ramme». 
Men en domstOl som lager seg 
sin egen lov etterat den har 
etablert seg, fører oss tilbake 
til historiens urtid. Selv På 
hertug Chilperich's tid (kon-

me dag kl. 17, det var disse 
makter Som gjorde denne lo
kale krigen om til en verdens_ 
krig. En krig som både Eng_ 
land og Frankrike Ønsket for 
å kunne slå ned en beSVærlig 

så allierte generaler tar plass 
På anklagebenken i Niirnberg. 
Til disse herrer hører også Vår 
general de GaUlle som er me-
re direkte anSVarlig for en ______________ _ 

mangfOldighet av grusOlnhe. Som et brev t11 en aIneIikansk 
ter enn Rettelog JOdl> , senator som tortatteren tar 

Pressen har i det siste rekapi~ 
tUlert en av de alliertes største 
triumfer under siste krig, da ved TrOlllsø for 15 år Siden, søn~ 

dag den 23. nOvelllber 1944. 

Pelles for g>jentoiPPlfIiskningar; 
av dette lllinne er at alle aViser 
har sine OPPlYsninger fra eng~ 
elske «kilden. 1 forbindelse llled 
'Ollltalen av dette lllakabre lllin~ 
te, kan det kanskje ha sin inte~ 
resse å høre en lllere ObjekU, 
versjon av hendelseSforlØpet. 

slagskibet «Tirpitz» ble senket 

---
konkurrent. 

ge av Neustrien l årene 561. 'KrigSforbrytelser?, Ire1e 
584) Våget man ikke å døm-; verden har fått vite hvor fæ
me slik. Gjennom Sln VUllghet le tYskerne var, men ikke 
tU å ta alt i den verste Ole. mange kjenner tU hva den 
ning og gjennom Sin ondSkap franske motstandSbevegelsen 

«Jeg forbehOlder meg ret
ten til ikke å tro krigens rap_ 
portører. Jeg forbehOlder meg 
retten til å tenke før jeg lar 
meg hisse oPP over noe». ---

Maurice Bardeche kommer 
inn På frem tiden: 

tned På et historisk tilbake.blikk: 

Engang ble verdenSkommu_ 
nismen hOldt i Sjakk militært 
av Vestens store armeer og 
pOlitisk a v en ideOlogi der var 
like sterk som kommuniste_ 

Undertegnede 'Var ØyenVitne til 
senkningen av «Tirpitz», og har 
ellers Sine OPPlYsl::inger fra tre 

«Jeg tror På en kald krig 
om herredømmet i Europa. I 
dette slag Vil nå som tidligere 
i historien den bli seierherre 
som Germanerne lØfter på sine SkjOld». 

Forts. 8. 8 av de reddede Og en av slagSkip~ 
ets Offiserer sOlll Ilå bor i Halll~ 
Ourg. 

«Derfor 

«Vi franSkmenn kan redde 
meget om vi hånd i hånd med 
tYSkerne bygger oPP Vårt fel
les fedreland Europa. Vi har 
ingen betYdning lenger om en 
annen kontinental blokk un
der komm unistisk ledelse 
vender seg mot oss. Vår skjeb_ 
ne blir avgjort i TYSkland. Vi 
må velge om vi vil ha tYsker_ 
ne med oss eller mot oss». 

SlagSkipets ha.stighet Var en 
stor hellUnelighet, og kun kjent 
llIv en håndfUll lllarineautoriteter. 
Den OPpgis i norSke aViser til 30 
knop, lller:.s lllin hjenuneLsmann 
var llled På tokt under 35 knoPrs 
fart. Han antok ilnidlertid at 
farten kunne presses opp i 42 

glemmer vi de for-

kUlZede lik av 

kVinner og 

barn ». 

knoP. Det Var vel kjent at de tYSke 
SlagSkip og krYssere var 

- - - art, ikke en !lang Ubåter, "'to"" Bokens del nr, 2 'ColUJn. helt tH "'=Ungen "" lMt_

et

, 
bus's 1!;gg> peker pli at de al. Dr. RObert Jr""pver, 'Om Va, og bombarderte alle -"'k, be
lie"e begikk en fei] ved å an· b"",,,, aVkla.,,,", i NOraberg ''''Ioinger fm FiskerhaJvøYa til 

grjPe Tyskland, <Vi har Slak· praktiserer nå 'om "'klører 'I :rerriberka Ved innløpet til Kola-tet den gale gnsen>, skal Sir Franklurt a, M, Fort" 'ide 6 

meget hUrtigere enn de alliertes, 
hadde større bestYklling llled 
langt større rekkeVidde. Kfr. 
senkningen av slagSkipet «Haad». 

Mens «Tirpiz» lå i .Alta utførte 
det flere tokter. Våren 1943 gikk 
fartøYet uten Geleitzug av noen 

Winston ChurChill ha Sagt. j-=----
'Co1UJnbus's Egg, er formet LøtmåG 30. låNUAB l"", l?Ot.!<: OG LAND 5 
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SLAGSKIPET «TIRPI~'Z» OG SLIK KOM 
lomkr. ing 500 tyske reparasjons- på styrehustaket og videre ned l (F ts f 4) 

KRIGEN 
(Forts. fra side 5) 

b d . o o •• or . ra s. . 
fjorden. De meget sterke fest- ar el ere. l baten, og sa ble VI med l land, . behØver å kontrollere bilen. Den 
ningene ble bragt til taushet, uten Den 16. november 1944 var et uten videre parlamentering. Ne- kjØrer forbi den flØY hvor de 
sjanse til å nå slagskipet med alliert rekognoseringsfly over de i kahytten befant seg 3 ty,ske kostbare, verdensberØmte sam
sine skyts. Det lå r..emlig temme- området, og man antok det var marinefolk, deriblant en under- Hnger hus es, så forbi k101,ke
lig langt til haNS. Under toktet ute på fotografering foran et offiser. Disse tre var blitt fisket tårnet. Til det ble støpt en 
h3~dde man ingen fØling med fi- ,større angrep. opp av sjarken som kom til et- klokke som var så kjempemes
endtlige krigsskip, heller ikke med Dette kom søndag 23. november ter ut slagskipet hadde kantret. sig at en ikke fikk den opp i 
konvoier, idet disse var trukket en klar og fin høstdag. Underteg- To av dem var sterkt medtatt, tårnet. Så kjØrer en forbi ka
inn under slagskipets tokt. Det nede kom kvelden !før nordover mens den tredje var uskadet. nonen, som er så stor at det ikke 
samme var tilfelle da ,slagskipet til Tromsø med dis «Namsos» Hal': fortalte meg kort om det I kan lØsnes skudd fra den - og 
opererte ved Svalbard. Ikke et som gifk i «hurtigruten». Alle- inntrufne. På mitt direkte spØrs- f9irst nå svinger bilen inn på 
el:este fiendtlig :overflateskip ble rede fØr vi kom til TromsØ gikk mål om det var mange omkomne den adskilte plass hvor den byg
obser,vert, idet de allierte var det storalarm (kystalarm), og ,~ivarte han at det lett kunne ha ning ligger som huser konto
fullt vitende om slagskipets be- da skipet klappet til kaien, ble vært flere. LØrdag ettermiddag, rene til Vjetsjeslav Michailo
vegeiser til enhver tid. Dette var det straks beordret fra og til dagen fØr bombingen, ble alle vitsj Molotov, president i fol
tyskerne også klar over. ankerplass på sørhamna. Det lå som ikke skulle ha vakt de nær- kekommissærenes råd (svarer 

«Tirpitz» hadde fullt krigsut- så langt sør at !Vi hadde ganske meste timene evakuert på land, til ministerpresident) og tillike 
rustet en besetning på 2800 mann. god oversikt mot Håkøya. deriblant også verkstedsarbeid- utenriksminister. Hans borger
Mens det lå i Alta ble det ialt Kl. 9.15 sør.dag fw.. hØrte vi erne. Han regnet med at maksi- lige navn er Skrjahin, men man 
utsatt for .58 angrep fra allierte kraftig motordur fra sør. Like mum 500 mann var ombord i bruker nå bare hans pseudonym 
fly og ubåter. Disse angrep desi- etter kom 15 bænbefly over slagskipet da angrepet kom, og som forfatter, Mo10tov, som han 
merte besetnir.gen med omkring Balsfjordfjellene, med kurs nord- av disse måtte minst halvparten er blitt kjent under og som be-
500 mann dØde og sårede, men over, samtidig som hele orkestret klare å berge seg, eller de fleste tyr «hammer». 
.riske folk ble stadig fyllt på. av luftskyts fra«Tirpitz» Og av dem som var over dekk. Alle- Riksutenriksministeren von 

Ar.grepet fra dvergubåtene rede samme dag fikk rednings- Ribbentropp forlater vognen 
tyske krigsskip på Tromsø havn fttlgt av sendemannen grev von 

karakteriserte sjefen på "Tirpiæ" spilte opp. Alene skytset fra manr..skapet kontakt med ca. 100 
n h dd søkt t'lfl kt ·t·j der Schulenburg, understatssek-

som det frekkeste og samtidig «Tirpitz» laget en ildmur som mann som a e l u l 
tunn Il ' k' t . reiær Gaus og legasJ'onsråd 

er uunnværlig for de kommende 
forhandlinger. De fire herrer 
blir mottatt avGPU-offiserer og 
ledsaget til en elevator. Få øye
blikl~ senere blir de ført inn i 
et slags forværelse, sorn er ut
styrt med mahognymØbler i 
gammel-empire. Her mottar 
Molotovs privatsekretær dem. 
Han forekommer dem å ha et 
typisk russisk utseende. Til 
venstre ser de en dØr, som det 
henger et forheng foran, og bå
de forheng og dør blir nå åp
net for dem - de trer inn i 
Molotovs rom. 

Det er stort. I bakgrunnen 
står en skrivepult med to skinn
stoler foran. Langs venstre 
vegg er det et langt forhand
lingsbord. På veggen, mellom 
bilder av Lenin og Stalin, hen
ger karter, og en ser også opp
hengte karter gjennom en åpen 
dØr i bakgrunnen, som tilsyne
latende fØrer inn til et rundak-
tig rom. Der henger karter over 
det nordlige Russland med Is
havet. m€ist dristigste som til da var blitt 'bombeflyene ikke torde nærme en e l S rIpe, og var mne- HUger, som på grunn av sine 

utført under krigen. Da mannska- seg. De gjorde ~derforen lang stengt der. Men tross de mest Molotov hilser gjestene, og så 
kommer den forslagne Stalin 

~~""'''''''V\.o~'V\o''''''''''' inn, i en russekofte av beige 

'h d' f Øk o o fO d t inngående kunnskaper i russisk 
petpå den ubåten som utfØrte omvei nordover, svinget mot l er 1ge ors pa a a em u , 
angrepet ble fisket opp, holdt KvalØya og forSIVant bak fjellene et arbeide som pågikk i 5 døgn, 
han en tale for dem og roste !!em der. Omkring 10 min. senere kom lykkedes det ikke å berge dem. 
for deres fantastiske inr.satB, en ny bØlge på 15 bombefly over Tunnelen lå så nær et ammuni
hvoretter han overlot sjetfskabin- Balsfjordfjellene, fulgte samme sjonskammer at man ikke kunne 
en for den tid de var ombord. rute som de første og forsvant, brenne seg igjennom. 

Slagskipet ble sterkt skadet i og enda 10 min. senere kom den En temmelig nøyaktig oppgave 
bunnen ved dette angrep, og tok tredje bØlge på 15 fly, og tok over de omkomnes antall, skul
inn 5000 tor.n ,sjø fØr lekasjene samme vei som de 30 foran. Fra le vel nå kunne foreligge fra norsk 
ble tettet, men dette hadde lite å bombeflyene ble det ikke gjort kilde, nemlig opphugningskompa
si for et deplasement på 4700Q forsøk på bombing. Ikke en en- niet Høvding. Så vidt erindres 
tonn. Skipet var likevel sjø- este bombe falt. Men etter fØr- har, ikke avisene, i de årene opp
dyktig, og alt skyts og hoved- ste bØlge og i ca. 4-5000 m hugr.ingen har pågått, meldt om 
maskineri intakt. hØyde kom en enslig stupbomb- større likfunn og liktransporter. 

Etter ordre fra hØYeste hold ble er. Den gikk plutselig ned til ca. 1200 lik i en kiste, selv av så 
alt satt inn på å reparere skad- 1000 m og slapp sin last, 1 bombe store dimensJoner, skulle merkes, 
ene sa hurtig som mulig. Ca. som ble anslått til 6000 kg. Den men det er nok et tall som er 
1200 spesialistoc ble sendt nord- falt på land og blåste bort en meget sterkt overdrevet. 

Imidlertid vet nok tyskerne OTer fra de tyske marineverfter. bondegård med fjøs, men folkene 
Men de fikk lite ro';' sitt arbeide. var forlengst evakuert, og ingen nØyaktig hvor mange mar.n de 
Slagskipet ble stadig utsatt for andre omkom heller. Et dypt mistet, da deres stolthet, verdens 
nye allierte flyangrep, og dette krater var igjen .. Omtrent sam- største slagskip kantret ved Håk
medfØrte at reparasjonen tok,l!Sin tidig med rien tredje bølgen av øya. 
tid. Så kom sommer.en, og/høsten bombefly 1':~m nok en stup- Men Slagskipet var ikke mere 
1944, med tilbaketrekriingEm fra bomber. Den gikk også fra stor skadet enn at det, ifØlge fag
Finnland, og senere Finnmark .. høyde og ned tir ca. l()OO m før folks uttalelser, ikke var noen 
Det ble undersøkt på en rekke den slapp sin last, en bombe av ,sak å berge og reparere det. Men 
steder i Nord-Norge etter et ro- samme stØrrelse som"den fØrste. det satte russerne seg imot, for 
ligere og sikrere sted for «Tir- Bomben slo ned like ved \t.'l'ir- de ville hverken at er.gelskmen
pitz~', bl. a. i Gullesfjord i Kvæ- pitz» og blåste vekk sjøen lar.gs nene eller amerikanerne sJtulle 
f~ord, hvor det både ,..~ ~,. ' .. '). slagskipets side~~Det store vak: bli eiere av denne knyttneven 
de og lett å komme inn for en uum som oppsto ~dførte at ko·- p~thavet. 

J. 
slik koloss. lossen lanQ"<;"""~ kq~tl'et. uten. fl, P. L.-S. 

Men med der.. utViklingen kri- gå helt rundt, idet det store 
gen tok, fant de tyske myndig- tårnet stoppet. Det var således ~~"\Ao~"'" 
heter at slagskipet, tross sin noe ikke direkte treff på slagskipet, 
reduserte kamu'"'vktighet i sjøen, som avgjorde dets skjebne, slik 
kunne gjøre full nytte for seg det er fremstillet i såkalte fkil
som kystbatteri. I Tromsø-av- deskrifter». 
snittet var denr..e del av det Tyskerne var ikke forberedt 
tyske forsvaret svært dårlig ut- på dette angrepet, men ante det 
bygget, og så ble det avgjort at ville komme. Først da den fØrste 
slagskipet skulle plaseres ved bØlge av bombefly kom, ble hele 

Justismordet 
(Forts. fra s. 1) 

hvilket vil si at han Ønsket 
å være fri for ansvar og del
aktighet i aVSlaget. M. a. o. at 
han var uenig i dette. 

I ullstoff,grå bukser og hØye rus
så .en unnlat:lse man be- . sestØvler. Han trykker tysker
b:~lder ha~, Ikke noen po- nes hender, han ler vennlig _ 
SltlV handlmg. Men for at men ler han kanskje bare for 
man kan dØmme for unn- å skjule sine virkelige følelser? 
lateIsen, må der foreligge Herrene setter seg ved det bru
en særlig omstendighet for ne bord _ og så begynner for
at tiltalte skulle gripe inn handlinger som hele verden 
ve~ disse anle~ninger. Det venter på resultatet av. 
er JO forrest{ln mkonse~vent Tre ganger har Preussen i al
dette fØrst å hevde, at han vorlig skjebnekamp sluttet pakt 
ikke har den myndighet med Russland: I syvårskrigen, 
han har ment å ha i disse da den nye tsar Peter III Fred
år, og dernest bebreide ham rik den Stores beundrer: straks 
at han ikke har utøvet den- etter sin tronebestigeIse tilbØd 
ne myndighet, som han alt- fred og et forbund med den 
s~ ette.l' statsadvokatens me- tyske konge Russland hittfi 
mng Ikke har, på en spe- hadde bekjempet. 30. desember 
siell måte. Bebreider man 1812, da general Yorck sluttet 
ham dette, skulle vel deri sin konvensjon i Tauroggen, 
ligge at han har hatt myn- som innledet frihetskrigen mot 
digheten. Napoleon. Og 8. februar 1863 
. Om adgang til benådning Bismarcks fØrste utenrikspoli

Sler Grunnlovens § 20: tiske dåd: dengang var det 
«Kongen har Ret til i Stats- brutt ut en stor oppstand mot 
raadet at benaade Forbry- russerne i Polen, og da polak
dere, efter at dom er fal- kene alltid har latt seg lede av 
den». Det er en rett Kon- fantastiske drØmmebilder i sin 
gen har til å benåde. En politikk, mente de dengang at 
:ett. Kongen står selvsagt Preussen ville gå med dem i 
Ikke til ansvar for noen om krig. Men Bismarck sluttet en 
han benytter denne rett». militæravtale med russerne og 

I dommen står det: «Etter 
det retten har anset bevist 
om dette forhold har tiltalte 
forsettlig medvirket til mor
det på Eilifsen og vil bli å 
dØmme etter straffelovens 
§ 233,.. 

Ola/Holm. 

gjorde dermed russerne til sine 
venner. Nå, 23. august 1939, set
ter Joachim von Ribbentrop sitt 
navn under en tysk-russisk ik
ke-angrepspakt, hvis fjerde og 
siste punkt lØd: «Ingen a v de 
to kontrahenter vil delta i 
noen maktgruppering som di
rekte eller indirekte er rettet 
mot den annen part». 

Håkøya som kystbatteri, mens Tromsø og området rØklagt, og V 
reparasjonene fortsatte. Det gikk det hvilte et egyptisk mørke der Til belysning av saken i all APROPOS HAMSUN 
fra Kåfjord delvis for egne ma- i flere dager. sin bedrøvelighet kan følgen- ProfeSSOr Gabriel Langfeldt 

I sannhet, det britiske forSØk 
på innkretsing av Tyskland har 
mislykkes. Igjen har Tyskland 
vist at det vil freden. Ennå kan 
det tro på at også mennene i 
Kreml vil fred, for ennå er ikke 
timen kommet da sovjetregje
ringen under gjennomføringen 
av avtalen reiser krav på krav, 
gjør vanskeligheter og tilsist lar 
en kj empemessig angrepsarme 
marsjere opp ved 'grensen mot 

skineI' og ble assistert av 5 store Ved I5-tiden søndag kom en de utskrift av referatet av sa- ved Psykiatrisk klinikk 
tyske Slepebåter. Ved HåkØya ble Sjark nordover sundet. Vi sto. ken mot Vidkun Quisling (s. skal visstnok være den samme 
slagskipet oppankret på så grunnt tre mann ved rekken på «Nam- 313) tjene. Dentaler for seg som preker human etikk. 

t d t t . d'""'-' selv.' Ruben i «Farmand». vann a e s 'O pa san ,",uun sos» og anropte den. Den kom 
akterut, noe som sikkert hadde opp på siden og vi ba om å få 
sin hensikt. 

På dette 
bli med i lar1d (hurtigruten var 

tidspunktet hadde nektet å sette passasjerer i land), 
slagskipet en sterkt redusert be- men skipperen avslo, av gode 
setnjng, bare 1200 mann, foruten grunner. LilreTel juhtpet vi ned 

6 F'OLK OG LAND LØRDAG S8. JANUAR 1969 

Henrik Berghs fØrste fore-I «Man gjør meg ikke til et 
drag: «For tilfellet Eilifsen ringe menneske uten falskne
og de avslåtte benådnings- ri. Men selv det falskneri kan 
andragender for en rekke man bære, hvis man har inn
dØdsdommer bebreides til- hold». 
talte, at han ikke har be
nåd.et de dØmte. Det er alt- . 

KNUT HAMSUN 
i «Den siste ~lede>. 

Tyskland. ·f',<\~· 

( Neste gang: På BerghoO 
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Blir Tyskland salDlet fra vest eller øst? 
kjennetegn. Det fulgte i sin k·ld kl· . tid Nnapoleon like trofast som somd · l. e Si a vi belyse dette /lig€Te nazisber. i Vest-Tysk-

me no€il... eksempler Bl d tId 
det i dag s~es å følge de slå fast den sterk . .. a. e an, som stadig er utsatt for 
Gaulle, og Tysklands. samling som t·d!" ~ poslS.Jon forfølgelser og overgrep ofte 
har aldri skjedd østoverr-, men' l 19~re nasJonalsoSlal- naturEgvis satt i scen~ fra 

Ister har 1 Øst-Tyskland Øst-Tysk! nd 
VeSI[IOver. Det har i: første fOTtsetter' og o • a av nettopp for 
rekke vært Preussen som har' a demon:strere forskjellen i 
s~mlet Tyskland og deltte FOlj å gjøre det k1aJIi at det behandlingsmåte. Disse folk 
Prel\l5lSie:rl står i dag sammen her ikke bare dreiet seg om vet at Itidligere nasjonalso-
med Russland i front mot ord, nevnes at i 1954 var det sialister i samme kasus som 
maktkonstellasjonen i vest. av 400 medlemmer av nasjo- de selv i Øst-Tyskland innehar 

I dag står en faktisk på en nalfoTsamlingen 29 som var blant annet slike stillinger: 
avgjørende skillevei i Europas tidligere nazisteI\ Ved voo.ge- mus~k~direktør ved Nasjonal-
historie, og tragisk nok er det ne i 1958 steg deres antall operaen i Øst-Bedin, direktør 
de to uteneuropeiske makter til 47. ved rertusinsrtitutet ved Karl 
USA og Storbritannia som Blant disse deputerte møter Marxuniversit'etet, direktør 
slk al avgjøre vår verdensdels en menn som var meget ved det polyteiknilsike institut 
skjebne. Hvis vestmaktene nå kompromiUeTt i fQrbindelse i Dresden, r.ektor ved det me-

0st-Berlin. 
ved toppfoT'handlingenei forrå- med det tidligere regime, så disinsike akademi i Dresden 
der TyslMands sak, så kan in- som Hans Briickner, tidl. høy presildent ved Vitenskapsaka~ 
gen makt i verden hindre at SS-offiser Joachim Riock, li- demiet og rektor ved Hum-

. . ~ VI nevnte lnnlednings- en nasjonale og verdifulle . es eksmedlem ~mT SS 'Lunlvers1tetet, rektor ved (Forvs. Ira /I 1). IS' . d keled bol""· . 
samveldet og Storbritannia V1S, sa faller Sovjetsamveldets del av også Vest-Tysklands Heinz Funke, gammel Ober~ Rebtsakademi'et Waltie:r UI-
her felles interesser en kort og Storbritannias interesse fo- befoJkning slutter opp undæ- sturm;fiiih~er i SS, Karl Hein- bri:cht, rektor ved det medi-
stund. Men naturligViS ut fra re'løpig sammen. Likesom det østens hanner. Da kommer richlBarthel, tidligere høy sinsike akademi i Erfurt, sjef-
hver sin forutsetning. for England gjeldei!" å svekke Tysklands: gjenforening til å SS-mllnn og betrodd parti- red.aiktør i utelnriiksdeparte-

MEIn før vi kommer nær- og ydmyke Vest-Tyskland (og skje fra Øst-Tysikland av, uan- ~~lemlr Siegfried Dallmann, ~entets offisielle pUiblikasjon, 
mere inn på hva dette spill dermed også dets allierte s'ett ideolog1iske stridsSi>ørs- tIdhgere N nasjonalsosialistisk SJef for pressetjenesten 'V1ed 
kan og må føre til, kan det ha Frankrike)', så gjelder det for mål. ~uden1:lfører i Thuringen:, Lu- det republikanske råd, offisiell 
sin ib.teresse å gjengi noe av Sovjetsamveldet å sprenge Det tør ogå være et spørs- ltpol Steidle, tidligere sunn_ mdiokommentator, stedfor-
det det store britiske blad NATO-allia![1;Slen og dermed mål om ~edagens Sovjet- hetSlminrWter og oberst tredende sjefredaktØr i «Neues 
«The Spectator» i London for skape fri bane for ny makt- SaIll'v'€lde med imperialistiske Wehrmacht. Selveste vise- Deutschland», det kommu-
kort tid siden skrev om den utvidelse. Også det kan best mål og planer er mere inter- presidenten i nasjOil1alfOT- nistislke partiocrgall., leder fo· 
Europeiske situasjon: skje ved å svekke og ydmykle essert i en. mi'litært sterk tysk SIail1llingen Heinrich Homann Zeiss-<kontorene, teknisk råd-

Adenauers rn.'sk1anrd, den. e'~e- forbundsfelle e ...... å opprett- v,a~ en kjent nazI·.... gi'Vle!r ved S:ikk-~L.L--m· ;~'te-
«Som så ofte føI1 kan Europas .L:1 u .~. "'. t;:tllll.trol>lJl '"""" 
enighet bare QPpnåes på be- ste. virkelige maktbrikke i holde et markert skine mel- Men det eT ikke bare i Im- riet,., jordbrrruksviseminister, vi-
kostn:ng av tyskeITle. Tysk- NATO's europeiske spill DE'r- lom:En nasjonal-kommunisme sjonalfursamlingen en treffer sepresident ved Kamret for 
lands fremtid, sannsynligvis for hakekorsene . og «~ntise- og en nasjolIlal-sosialisme. Kan på hitlerfolk som Pankow- utenrikshandel, pI'esident i 
flOr resten av dette århundre miti'smen». Sporene etter opp- hende at Tysikand og Russ-' regimet har gitt sin be- høyesterett, president i. kom-
blir avgjort av uteruo:rntåen~ havsmennooe pEker så altfor land i fremtiden til og med skyttelse. I æntraladmini_ misrjolIlen for vitenskapelige 
de og det eneste folk som t(ydelig østover til at noen kan kan møtes på en ideologisk strasjonen fOT Den tyske de- undersøkelser, direktør i fi-
ikke vet dette e11 tyskerne. ta feil. I fellesrplattform. mokratiske republikk tje=t- nansdepar:tementet etc, etc. 
kansler Adenauer .har bi- I den forbindelse tør det Det tør fro et europeisk gjøer Ernst Grossmann, tidli- * 
bragt sitt folk d~n feil~ktige ~anskje også antydes at Sov- s~spunkt reises store og av- g.ere SS-mann og tilhørende Som.sagt, Europa står i dag 

.focestl:llinl~rathan ,,"ene! har Jetsamvddet .. SI2[V i dag viser gjørende hetenkeJigiheter mot vaktstyrki:m i Sachsenhausen på skilleveien. Ingen makt i 
M~n f'o~ den. gl+ns1ige øko- sterke, spaT av '"an·tiS~tisme. ~ slik utvikling. Styret i øst ~ax. HummeltenbeTg,tid~ verden kan hindre Tysklands 
nomiSkestilling. Han har t:Uer~e Stalin· sjalte,t i sine harhit.lilikke inngitt tillit, og hgereWehrmachtoffiJse:r, Kur~ samling i det lange -løp. Den 
oppmuntret til forveksling SIste ar ut <ElIl stor del av den har vært mere preget av øs- Lange, . tidligeTe 'Obersturm_kommer til å brytQSeg vei 
av velstand med rådeTett overmektige jødiske i'nnfly'teI- toens ville forakt for menneske- baJl1nIiihrer i SS, medarbei- som en naturlill-aft gjennom 
(iver egen skjebne. Nå står se, og det later til at Krust- liv og individets rettigheter deT av Himrnler i eJvdeling. alie hindringer. Spørsmålet er 
han.oy;erfor. følgene: atame- ~jov i mangt og meget følger e:-m en kan fcwdøye i den øv- IV ·og V i ReichssicheTheits-- bare om Tyslkland skal sam-
rikanerne med enfJorJ:llel som ~ hans spor. Det er da heller ng,e del av vår verdensdel. hauptrunt,moolem av den les. fra vest eller fraø'st og 
bevarer ansiktet vil gi sin ~kJie for Ltlgenting at en i Sov- N.år det gjeldoc den p r a k~ Qppnevnte kommisjon fOr av- hva ,som er å foretrekke sett 
tilslutning til en de'lfiacoo- Jetsamveldet har hatt virkeli- tIske poHtikk, så er det vel straffetSe'av deltagerne. ifra. €it . eruropeis:k synspunkt. 
anerkjennelse aV den absurd ge antisemitiske utskeielser i ~ru:s:kj:e i første rekke koUek- koonPlottet mot Hitler 20. Under enllver omstendighet 
nQk såkalte Deutsches De- form av brannstiftelser og tivIserlngen av jordbruket jul,L 1944, ·Peter Adoli Thie- må det stå klart for alle i dag 
mokratis.che Republik. At de . mord, mens det en skriker SO~ har vært den. store og sen, gammelt nazistisk par- at Adenauers Rheinbund-
kommer til å tillate at Oder- opp om i Vesten bare er avgJørende s~illlesten ved si_tirnedlem med ærestegnet i linje <ingen nasjonalappell har 
Neisse-linjen blir gr~nsen barnslige og tåpelige demon- ds'n av de religiøse JXoblemer. gull, Wemer WinkLer, gam- for tyskerne, og at dens eIl-
mellom DbR Qg Polen og at S~ra5jOner .ut12ll €tniwer betyd- • mel kjemper i Hitlers parti delige samm.enbrudd ved 
det '.kke lenger bekvemt nElg. Noen stor overviJmclse og man·geflere .. Også i lo- toppkonferans,en i år vil stille 
sn.akkes om polskfotvaltede beLød det vel derfor ikke for Mens det her ihjemme blant kaladlllinis~asjonen i det· rø- de nasjonale tySkereovedor 
tyske områder, og -<:;t Berlin ~uss:rne .å. ~ette i gang disse I ;:mn>~,t i det ~oe underutvikle- de. Tyskl~d filmer en so~ nye avgjørelser. 
skal gjøres U en fristad ffi2d <,antIS&'Illt!i::.Ke demonstrasjo- de kommunIstorgan «F~ medlem.inera:v Natiohal-be- Arminius. 
FN -observatøIIZI". Alt det dr, nen> , ·tø» skråles opp om «nazis- mOkratFhe Partei Deutlsch-
Adenauer kan gjøre er å fo["- * m,:» i Vest-Tyskland og en i lar:ds~eller~v :DemokratiSche ~...,..~ ___ ....r...,.....,.. 
søke å trekke forhandlingene Spørsmålet skjønn. samdrektighet med ka- Bau~!f11Partei Deutchlands 
s3i meget i langdrag som mu- h d er iz:nidle~tid nå pitalistlslIle i vest roper ,på ut- gamfe naziS'tiske kjempere, 

Ann elise Parow 

lig for å gi o ~ent1igh€Jten va er vIdere. VII skje. Det ren;:dång av og forfølgelse mot ;;o:rh SA~mannen Kurt. Wies-
tid til å akseptere det uund- er neppe stor tVIl om at vest- tidligere nasjonalsosialister så neI" SA-mannen Erich Rei-
gåe!ige.» n:;~~ene - med Adenauers 1 er t,onen en heJt annen både iSing, Baldurvon Schir·ach:> 

, S~I .tlen~e samtyk.l{e - vil av- Sovjetsamveldet ~·elv o~ og~.a· nære· cd· 

TANNINNSETNING 

TJ.:ondb,eim 

Gisle Johnsonsgt .. 5 - V .. Lade
moen kirke ~. Volds~inde . sikrlve gJe f' T._l.· Ø "t; " me .arbeider Heinz 

Shk SEil" alt,aå den britiske land ~. orenmgen av :1"""-1 l st-Tyskland. Det faktis<ke Lasssn, SS-mannen Ha.rry 
oppskrift for fremtiden ut, o BO. 1ng Vest-Tyskland I forhoLd er at en i 0st-Tysk-/ Baschlen etc. ---------..,...,-----
m.3D det er også lenge siden rf. kr:::: som ~il1 ~el av Vest- land i langt, langt større ut- Blarnt kjente irnJteHektuelle TANNLEGE MAAMQEN 
en meTike't spor av stat6- k~s a '. E~ VII ~ert også streknin.g enn. i Vest-TySk-1 finne·r en den tidligere SA- Hansteensgt. 2 
mannsiklok,skap i britisk poli- ~~ bl a all'E:rkJenne den land gjør bruk av tidliO"erB na- o:!fiser og tidlig.ere ædaktør Tlf. 44 43 33 
tiMe Og på den annen side er ~s - ys e :tat .. Dst meste av zis·ter i ledende stillm;er. Med fO(" .. naziavisen «Freiheit&-
det også definitivt slutt på de I uet ~om, na skjer tar bare sik- det ~ansike blad «Puehlo» kanlpf» Benjarn.in Dietrich 
tider da Storbritannia var en I ~~ iP~ a fO,rberede verdens- den gamle SS-kjemper vo~ 
ledende vardensmnkt som Pdm~nen pa dette grove for- Frankenberg, den 1;.idli-Te 
k b Cl re en mot NATO J. ... ~ unne esr!:am.me, over Europas M -par "neren. Hitler-Jugend-leder Otto 
L' b ' en et· dermed T ,. Id. hl· SlKJe n~, og som brukte ve:r- delin '0.' y:>~ an s ~ .I~ ve IkkQ Zander, dem tXlligere radiQ-

den.skrlger som siste middel f -!-1€n? lq~rnsg) Elr1lmg lor all .jet Horst Dressler m. _. 
t'1' '1_._ :r~w.u l t 

l a SlK-re England l",del"erl Det . he .. ~-
også 'På Kontinentet '" f . er ,r en eii;er min opp-

FOI" nå er de:t dukk.. opp f~~lr45K ~ar s;;.or't <:g avgjørende 
en ny verdtensnakt • .a.m er V,,', _ ,Je~en lAdenauers 
on vettlig Cl~ farilli _criepW' -.~ '1 yskitand er det gamle 
5ovj"'~ er.' RheIi:nhund, som a}lt~d har 

• g'~~ i .. ty. l!J~pøra~ 

Itl .... e ... e •• ler 

I.G.·! 

Tannlege 

MARTIN KJilLDAAS 
Hansteensgt. .2 

Tlf. H 7554 

HlJ5TAD 
BÆBUwey. 5, ø. ULLHW 

T&.t..:f9n 56 11:» - Oskl 
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Blr~eche: «Der 
(7tJrta. /ra .. I). 

nes. Denne Vestens ideologi 
var ikke noe filosofisk system, 
men en kraft som sprang 
frem a v vår j ord og vårt blod 
og ut a v hele vår fortid. Den
ne åndelige kraft var det som 
ga armeene mening og styr
ke, og denne kraft kom ikke 
fra diplomater, generaler el
ler bankdirektØrer. - Der.. 
sprang frem fra det nasjo
nale instinkt. 

Det var denne militære og 
moralske kraft som stoppet 
den kommunistiske fremtren
gen i Europa. Motvilj ep. mot 
kommunismen var spontan, 
en uvilkårlig reaksjon. Alt 
som var nasjonalt befant seg 
plutselig i samme leir. 

Hr. Senator! Hvorledes 
kunne det gå til at kommu
nismen klarte å bryte gjen
nom denne sterke militære 
og politiske mur? Jeg -skal gi 
svaret. Den presset seg slett 
ikke igjennom, den hoppet 
over! Den oppfant ordet 
«antifascisme», en helt genial 
oppfinnelse som er sj elen i 
dagens politikk. For «antifa
scisme» er ikke bare en livets 
lov for kommunistene, men 
ogSå for millioner andre som 
burde vært deres motstande
re, men som nå - som de 
tomsinger de er - gir dem 
sin støtte. 

For hva er «antifascisme»? 
«Antifascisme» er Sovjets 

store lekkerbisken. Sovjets 
forlokkende agn som i hui 
og hast slukes av naive og 
lettroende sjele. Da nemlig 
Kreml ble klar over at det 
ikke kunne regne på frem
gang under kommunismens 
merke, endret det taktikken 
helt. - Snakket ikke mere 
om kommunisme og kommu
nistprogrammer, men kunn
~jorde for allverden at det 
gikk inn for rettferdighet og 
fred og for å redde menne
skeheten ut av nazismens og 
fascismens klØr. Og hvem vil
le ikke være med på å redde 
menneskeheten? På denne 
måte fikk Sovjet fanget inn 
millioner ikke-komm unister 
som av Sovjets geniale propa
gandaapparat ble ledet inn på 
de felter og det arbeide som 
kunne gavne Sovjet mest. -
Og da det viste seg at «anti
fascister» hadde materielle 
fordeler av sitt standpunkt, 
vrimlet det snart a v disse ar
beidere i Sovj ets Vingård. De 
var og er verre for Vesten 
enn de virkelige kommunis
ter, for de er ikke til å stop
pe. De silder inn over alt, de 
bringer inn forråtnelsesbasil-

I 
Bergs Assuransebyrå 

ALT I FORSIKRING 

Arbiensgt.l - 4449(H 

Weu rtach VI r I» 

ler overalt. De sitter på pri
vate kontorer, i avisredaksjo
ner og departementer. De står 
bak regjeringssjefene og gir 
dem råd som alltid er til Sov
jets beste. De har ødelagt 
Europa som nå ikke er annet 
enn en komposthaug og de 
har omskapt USA til «en 
kjempe på lerfØtter>. 

Den åpenhjertige fransk
mann forteller sin Senator at 
USA har ødelagt Europa. Et
ter at dere gikk iland i Euro
pa ble der overalt innsatt re
gjeringer hvis oppgave det 
var å arrestere og skyte. Den 
terror som på denne måten 
oppstod, var det blodigste 
tidsavsnitt i Europas historie 
og blodigere enn revolusjons
terroren i 1793. I Frankrike 
ble der skutt 100.00.0 menne
sker. I Belgia like så mange 
og i Italia 300.0aO. Disse re
gjeringer som De, hr. Senator, 
har innsatt og som har be
holdt makten fordi de råder 
over presse og radio, disse re
gjeringer arbeider i virkelig
heten til fordel for Sovj et. 

«De vIktigste begivenheter 
under den kalde krig er ikke 
det som den europeiske pres
se prØver å innbille oss: Luft
broen til Berlin og Korea-kri
gen. De, hr. Senator, vet bedre 
enn jeg, at de viktigste begi
venheter er navnene Alger 
Hiss, Fuchs og Pontecorvo. -
Det er takket være disse 
menn at Sovjet tjente inn 
minst 3 år med konstruksjo
nen a v sine atom våpen. 

Men Hiss, Fuchs og Ponte
corvo var ikke kommunister, 
bare sympatiserende idealis
ter, bare antifascister som det 
nå er millioner av og som De, 
hr. Senator, har gitt frie tøy
ler og som en dag vil kunne 
putte ogSå Dem ned på kirke
gården». 

«Hvis Sovjets Politbyrå i 
hemmelighet hadde ledet 
USA's politikk siden 1945 vil
de det uten tvil ikke ha fått 
Dem til å begå flere feil enn 
De virkelig har gjort:.. 

«Det eneste som kan redde 
vår verden», sier Bardeche, er 
ikke divisjoner av tildels tvil
som moral, men en moralsk 
opprydning. Hvis vi eide ban
kene, pressen og politiet -
tre ting som i Øyeblikket ikke 
er i våre hender, ville kom
m unismen i lØpet a v 3 år for
svinne fra alle land i Vesten. 
For å kunne forsvare våre 
nasjoner må vi altså fØrst bli 
herre i eget hus. En sterk ar
me mot utlandet og en lov 
mot utlendinger i det indre. 
Mer behøves ikke». 

~I •• " •••••• - ......... ~ ......... ' " -::::. • . - . - . ~ - _. - . -_. . - ... ~ . 
FARLIGE FOLK IgJen, og være verdens ster- fall forteller en melding fra 

otto v. keste nasjon». Beograd at 16 personer er 
* stillet for retten tiltalt for 

Mussolinis befrier, 
Skorzeny, måtte under en 
mellomlanding i London til
bringe flere timer i et sepa
ratrum i flyhavnen, fordi de 
britiske myndigheter nektet 
ham å betre britisk jord. 

Skorzeny var på reise fra 
Madrid til Dublin. 

* 
SER MAN DET! 

I Verdens Gang skriver 
Randulf Haslund i en kro
nikk blant annet i forbindel-
se med tortur og annen ver
denskrig: «Vi kjente knapt 
uttrykket «brainwashing» 
da, det het ganske enkelt at 
man bekjente under tortur. 
Og beklageligvis ble den me
tode brukt a v alle de krig
førende». Det er dette Folk 
og Land har tillatt seg å pe
ke på en rekke ganger, så 
det er jo en tilfredsstillelse 
nå å få det bekreftet til og 
med i heimefrontorganet. 
Men hvorfor er det så bare 
tyskere og en håndfull nor
ske politifolk som er blitt til
talt og straffet? Og hvorfor 
skriker de a viser som frem
deles jager krigsforbrytere 
bare opp når det gj elder 
tyske. Mangler en navn på 
slike krigsforbrytere fra de 
andre krigførende, står vi 
gjerne til tjeneste med noen 
en kan starte med. 

* 

«BRITISK FLØRT MED IRAK» statsfiendtlig virksomhet. De 
I en utenrikskronikk i Ar- skal alle ha vært medlemmer 

beiderbladet under denne ti- aven kroatisk nasjonalist
tel, skriver avisens London- bevegelse. Det vil vel igjen si. 
korrespondent Denis Healey, at de var medlemmer av Pa~ 
M. P. angående den kommu- velics Ustasji-bevegelse, som 
nistdominerte omveltning ble stiftet allerede i 1929, og 
bl. a.: som det ikke har lykkes hver-

«Men i London vokser ken kong Alexander eller 
mistanken om at det ligger hans nåværende efterfØlger 
langt mindre respektable Tito å få hasen på. 
motiver bak regjeringens po- * 
litikk. Det går vedholdende SAMISKE KULTUR-
rykter om at utenriksminis- MINNER ØDELEGGES 
ter Selvyn Lloyd heller ser 
a t Irak blir kommunistisk 
enn at Nasser vinner en ny 
seir i Midt-Østen. De som er 
enig med ham, forsvarer 
dette syn med den klassiske 
imperialistiske «splitt og 
hersk»-doktrinen - alt som 
svekker det arabiske sam
hold, er godt for Storbritan
nia. Dette synet er meget 
utbredt i Israel, som Stor
britannia nå har nærmere 
forbindelser med enn på 
mange år». 

* 
VEL ANVENDTE PENGER 

IfØlge oppgaver i dags
pressen ;sendte USA Våpen, 
militærutstyr, sivile og mili
tære forsyninger til en verdi 
av 10.800 millioner dollars -
ti milliarder åtte hundre 
millioner dollars - til sin al

I Norge er en som kjent 
uhyre opptatt av å beskytte 
raseminoriteter i andre land. 
Det er da nokså pussig å lese 
dette telegrammet fra Svol
vær: «Det har vakt harme i 
Finnmark at myndighetene 
nå har besluttet at stalloen 
ved Stallogargo skal fjernes. 
Den samiske stallo er en del 
av nomadefolkets kultur. -
Hundrevis a v samiske folke
eventyr handler om kampen 
mellom slektens djerve menn 
og stallo. Den gamle kjempe 
ved Stallogargo er årsak til en 
livsfarlig sving på Kvalsund
veien og må fj ernes, sier veit 
myndighetene og NAF, og 
Kvalsund kommunestyre har 
velsignet ødeleggelsen. Full
byrdelsen skal iverksettes i 
vinter ved hjelp av sysselset-

IKKE REDD ATOM-KRIGEN lierte Sovjet-Unionen under 
den annen verdenskrig. 

For ikke så lenge siden ut- * 
talte Sovjet-Kinas statsmi- DEN KROATISKE SELV
nister Chou En-lai, at Kina 
ikke frykter en atomkrig STENDIGHETSBEVEGELSE 
fordi «selv om det koster oss Den kroatiske nasjonalist-
300 millioner mennesker, så bevegelse er øyensynlig ikke 
vil vi ennu ha 300 millioner dØd med Ante Pavelic. Iall-

standsfolk. Hans sak ble tatt 
opp igjen og 19. mars 1952 ble 
han dømt til et års fengsel og 
en bot på 5'0,0'00 francs. Dess
uten måtte han bære prosess
omkostningene likesom han 
ble pålagt å punge ut grovt 
til tidligere jØdiske frontsol
dater og motstandsfolk. 
Den sannhetsøkende fransk

mann har nok trampet rett 
opp i det riktige vepsebolet. 
Han er med andre ord en av 
de europeere som vår verden 
trenger i dag. 

den norske hovedstad, dr. Ar
ne Halvorsen. Han hadde sin 
private bopæl i et fashlOna
beIt kvarter der kaltes «Som
merglede», en klinikk på 
Akerbergveien 22 og et hem
melig politisk laboratorium i 
Karl Johans gate 2, en byg
ning hvorfra man ser rett ut 
over det store torv foran Os
los hovedbanegård». 

«Dr. Halvorsen var en mann 
med tallrike forbindelser. De 
tråde han holdt i sin hånd 
lØp til universiteter, hospita-

0510 Stigefabrikk 
Inneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Oslo 
Tlf. 688817, priv. 670779 

Skyvestiger oljet ml cadi-
merte beslag. Takstiger av 
jern, malertrapper og heis
bare loftstrapper. 

Har du skaffet 
en ny abonnent? 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 pr. 
halvår. Sverige og Dan
mark: kr. 29,- pr. år, kr. 
14,50 pr. halvår. Utlandet 
forØvrig: kr. 33,- pr. år, kr. 
16,50 pr. halvår. I nØytralt 
omslag kr. 35,- pr. år, kr. 

Til slutt en opplysning fra ler og tekniske skoler, til 
den tyske kommunist Jan skipsverft er, kystforsvarsav
Valtens bok «Ud af MØrket» delinger og regjeringens hy
(Wilhelm Priors Forlag, KØ- drografiske kontor. Hans ko
benhavn 194.6). Boken om- ne Karin, en hØY, mØrk, me
handler kampårene i Tysk- lankolsk ung kvinne var ek-

Det kan tilslutt være verdt land omkring 1930 da Sovjet spedisjonssekretær i den be
å nevne at Maurice Bardeche sØkte å gjøre Tyskland om til tydeligste norske skipsreder 
ble arrestert den gang hans en kommuniststat. Wilhelmsens kontor. Karin 
bok om Niirnberg-domstolen I bokens Bind Il, side 354, Halvorsen var likesom sin 
kom ut, idet han ble beskyldt står fØlgende: mann, hemmelig partimed
for å forsvare mord (!) Bo- «Den øverste forbindelses- lem. Hennes bror, der også 
ken ble beSlaglagt. Han satt linje mellom Kominterns stod i Sovjets tjeneste, hadde 

17,50 pr. halvår. 
LØssalg 65 Øre 

Annonsepris : 
32 Øre pr. millimeter 

over en spalte. 
Bruk postgironr. 16450. 

I inne 3 måneder, men bL~ så i GPU-apparat eg Norges kom- en stilling i det norske stats-
i frlhrmet og slupnet lØs trosE' ' . t· l' politI'". " ' munls 181(e organIsasjoner var· -/ 

! i !J-:'c:~eS:2l~ fra jr:dcr og mot- ~111 3;'[ d.c· b2st l-:jerltc ICf::;?r i l Iion;'C'd Sundlo. 

Utgiver A/L Folk og Land 

Sam bandstrykker let 
Oslo 
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