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Historien bak kulissene: Ven der Russl. and 
Quisling's heIDDlelig'e\tilbake til Europa? 
«ntenriksdepartement»I Presset fra det gule Kina kan bli det historiske vendepunkt 

Finn Støren forteller om kontaktbesøk i Tyskland med Gudbrand Lunde 

Vi bringer her en beretning fra Finn Støren om oppbyggingen av det direk
torat han ledet og som fra Quislings side var ment å skulle være hans «uten- -
riksdepartement». De tyske okkupasjonsmyndigheter ville ikke akseptere en slik 
virksomhet, og direktoratet måtte derfor maskeres under navn av« Direktoratet 
.for spesialorientering~. Direktoratet var på en slags vis tilknyttet Gudbrand 
Lundes Kulturdepartement, og sammen med statsråd Lunde foretok Støren et 
slags statsbesØk i Tyskland tidlig på året 1941. Dette blads redaktør deltok også 
i den reise Støren her forteller om, og kan tilføye ai det ble gjort stor stas av 
de norske besØkende. Under oppholdet i Berlin bodde således selskapet på diplo
mathotellet Kaiserhof, som (for anledningen flagget med norsk flagg. Her kom
mer så Størens beretning, som han har sendt oss fra Argentina, hvor han nå 

I et Reutertelegram før jUli SkjØnt Russland fortsetter 
, fant vi endel interessante ut- å kritisere de vestlige makter 
de ga rapporter til Hjemme- taleIser av den tsjekkiske Isom '«kolonimakter» og «im
fronten om mitt arbeide, spil- president Novotny. Han var perialister» og fremdeles for
te mindre rolle, det var allike- vendt tilbake til Tsjekoslo- sØker å stimulere rasehatet 
vel min hensikt, hvis utvik- vakia efter det kommunistis- som et middel til å ødelegge 
11lJ.r;el'Jt.o1-: cl,,::, ypip...,. '~,;: ','x- ,};:e tcr;;,:m.øtc i MC:;liYa og sa «tY~'''l-nui,<>!(e l;:::pital!stma~t

kivet skulde holdes intakt så at Moskva og resten av ver- er», kan en vente ep total 
fremtidige norske myndighet- den har hØyst ti år på seg endring i Kremls politikk i 
er kunde gjennomgå det. til å sette de kinesiske ekstre- lØpet av de aller nærmeste 

er bosatt: 

Det forhold, at mine kon- mister i karantene før de har år. Russland vil eventuelt bli 
torer til å begynne med lå i skaffet seg nok kjernefysiske tvunget til å revidere sitt 
dr. Lundes departement, be- stridsmidler til å gå til an- synspunkt efter hvert som 
tØd ikke at jeg direkte hadde grep. Novotny uttalte seg og- den kinesiske makt ved dets 
med hans administrasjon å så om de kine,siske represen- grenser Øker. 
gjøre, men der jeg satt var tanters totale' asiatiske like- SkjØnt Russland hensyns
det ikke vanskelig å merke, at gyldighet overfor menneske- lØst har brukt ikke-europe
hans departement stadig led liv og materiell velferd. iske tropper ved undertryk
under mangel på kvalifisert IfØlge NEWSWEEK skal bå- kelsen av europeiske land og 

Fra minister Lundes Tysklandsbe3øk ~ 1941. Le7,gst tilhøyre Finn arbeidskraft. Likevel varte det de det polske kommunist- offisielt understØtter bastardi-
støren, så minister Lundz og bortenfor ham redaktør Mcls07n. ikke lenge fØr det gjorde seg partis førstesekretær Go- seringen som en hovep,grunn-

\, gjeldende. Riktigere er det I mulka og president Novotny setning i den kommunistiske 
Da dr. Gudbrand Lunde l tyskerne. Men så fØlte jeg kanskje å si: fØr Gudbrand \ ha sagt at de ideologiske mot- ideologi, så er det mulig at 

skuI de organisere Kultur- og, meg så meget sikrere på, at Lunde gjorde seg gjeldende. setninger mellom de sovjetis- dette hører til det økende an
Follæopplysningsdepartemen- ingen av dem vilde løpe til Han var en ildsjel, en mann ke og def kinesiske deltagerne tall kommunistidealer som 
tet sto han så å si pi;, bar bak- tyskerne for li fortelle hvilket overbe:vist om å skulle fylle en Il ble forbitret aven ny faktor, styrerne av det moderne 
ke. Bortsett fra en avdeling, arbeide det var som ble ut- stor oppgave, og en voldsom rasemessige fordommer. Russland har funnet det Øn
som han hadde overtatt fra, rørt ved mitt kontor - det t arbeidskraft. Hans tidlige dØd, Naturligvis vet både de to ,<:kelig å kassere. Kanskje det 
Kirkedepartementet, var alt I var en hovedsak for meg. At Forts. side 6 Ilmmmunistledere, Newsweek største problem som de vest-
nytt. Obo lett var det ikke å få og Reuter at erkjennelsen av lige nasjoner har i kampen 
satt sammen en departe- den rasemessige forskjell i for å overleve er det faktum 
mentsadministrasjon, når det verden ikke er ny, men at Forts. side 7 
var umulig il få tak i folk med den rimeligvis hØrer til de _--'-
tidligere departemental tren- ,sterkeste drivkrefter i histod-
ing. Dessuten vilde Gudbrand en. Det er bare nydemokra-
Lunde utelukkende ha folk l tiet so~ med selvmordersk 
som tilhØrte Nasjonal Sam- lettsindighet forSØker å få 
!ing som sine medarbeidere. den hvite rase til å glemme 
Da jeg hadde fått mine kOll- dette, og det i den skjebne-
torer i hans departement, an- stund da denne rase stilles 
satte jeg to kontordamer. In- ansikt til ansikt med ennu 
gen av dem tilhørte Nasjonal en gang å måtte kjempe en 
Samling og begge ble de hos kamp på liv og dØd for sitt 
meg til okkupasjonens slutt. livsrum og sin kultur. 
Dr. Lunde bebreidet meg at Også det engelske blad 
j eg ansatte kontorhj elp uten- «The Northlander» beskj eftig-
for Nasjonal Samling. Og jeg er seg med disse spørsmål og 
var snart oppmerksom på, at I Wien: I midten minister Lunde og ved siden av ham i lys kappe det kan ha sin interesse Jt 
de to damene ikke hadde no- Finn støre:n. Derefter følger operasanger Graarud, som nettop gjengi hva dette blad skriver 
en større sympati for Nasjo- dØde og fikk en meget hedrende omtale i Aftenposten. Han var i en artikkel «Russia versus 
nal Samling og slett ikke for cosatt i Wien og var meget glad over det norske besøket. China» : 

Mao ved en festlighet i Peking 
sammen med hedersgjesten Ho 
Chi Min fra Nord-Vietnam,-hvor 
det nå brygger opp til alvorlige 
begivenheter igjen. 
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Det betyr krig - - -
Sa admiral Diesen om britenes minelefging 

på Dorsk område 

Tyve år er forlØpet siden 
Norge kom i krig med, eller 
for å si det riktigere, kom inn 
i en krigstilstand med Tysk
land. Opptakten til dette og 
hva som senere skjedde er 
gjennom alle disse år blitt 
gransket såvel av vitenskaps
menn som av legmenn, og jo 
mere man fjerner seg fra sel: 
ve krigen og dens nærmeste 
efterveer, jo klarere kommer 
de kj ennsgj erninger 1 for:' 
grunnen hvorpå historien kan 
bygg~s, og desto mere trer de 
argumenter i bakgrunnen 
som ikke var bygget på 
kjennsgjerninger, men på hat 
og ensidig propaganda. EIlel" 
for å bruke et annet billede, 
utViklingen kan lignes med 
et vanskelig, men interessant 
mosaikkspill, som særlig i be
gynnelsen volder besvær, men 
som efterhvert blr lettere 
fordi man aner hva billedet 
kommer til å fremstille. Vårt 
spill er ennu ikke til ende, det 
mangler noen brikker og disse 
må søkes. Vi vet at de finnes 
og kanskje ogSå aner vi hvor 
de finnes. La oss iallfall hå~ 
at det gamle ord holder stikk 
om at alt kommer for en dag. 

i et møte på slottet, kom noe 
senere, jeg tror ved 9,30-tiden. 
Jeg gikk inn til ham med 
post og aviser, fØrst og fremst 
da Aftenposten med den be. 
rømte forsides melding om og 
dertil kartskisser som viste at I 
engelskmennene hadde lagt 
ut miner på 3 ~ tre steder 
innenfor den norske 3-mils
grense. 

«Dette betyr krig, løytnant 
Helgesen', var admiralens 
ord. Selv om jeg også hadde 
mine bange anelser, spurte 
jeg nænnest for ordens Skyld: 

q;Tror admiralen virkelig at 
det vil ha slike konsekve~
er?~ 

Hvortil admiralen med all 
sin overbevisning svarte: «Ja, 
ganske sikkert>. 

Det ble en opprivende dag 
med besØk av marineattache
er osv., mejIl jeg skal ikke kom
me nærmere inn på dette 
denne gang. Det som j eg ville 
betone' er at 8. april, da norsk 
sjØterritorium med offellsive 
midler (som mineutleggingen 
i denne forbindelse faktisk 
var) ble angrepet aven frem. 
med makt, må betraktes som 
den dag da krigen ble bragt 
inn på norsk område, ja som 
krigens første dag. 

S. O. Helgesen. 

HUSK 
HJELPEORGANISASJONEN 

FOR KRIGSSKADEDE 

Postboks 1407 V, Oslo. 
Postgirokonto 18070 

t 
Thorbjørn Gysler, 

Oslo er dØd og ble bisatt fra 
Vestre Gravlunds Kapell fre
dag 30. desember. 

Ingeniør Gysler var en dyk
tig og pliktoppfyllende yrkes
utøver, en god familiefar og 
kamera t for sine barn. -
Mange av oss andre som 
lærte ham å kj enne som tro
fast kamerat, vil minnes ham 
som den stillfarende, det go
de, idealistisk innstilte men
neske han var. 

A. F. Walby. 

His tor iefo r f a Is k n i noe n 
I en historisk lærebok for

fattet aven herr 0verås og 
Jon Midgaard leser jeg fØlg
ende om matsituasjonen und
eir okkupasjonen: 

«Foruten den pOlitiske kamp 
hadde det norske folk i disse 
årene en hard strid for å 
berge livet. Det ble smått 
med tilfØrsler og mye av lan
dets egen produksjon gikk til 
okkupasj onsmakten». 

Skolebarna må her få det 
inntrykk at vi kunde levet 
godt dersom tyskerne ikke 
hadde tatt maten fra oss. 
Dette er svindelpropaganda. 
Forfa tteren vet j o, eller bur
de vite, bedre. Selv i freds
tid kan vi ikke skaffe så me
get som det halve av den 
maten vi trenger, ved innen. 
landsk produksjon. 

En korrekt fremstilling vil
de vært fØlgende: 

d okkupasjonstiden ble det 
noe smått med mat her i 
landet. Våre allierte gjorde 
alt de kunde for å svelte oss 
ut. Fra dem fikk vi ingen 
ting og med all makt hindret 
de tilfØrsler og produksjon. 
De Ødelagde bedrifter og sen
ket skip på kysten. Dersom 
vi ikke hadde fått råstoffer 
og mat fra tyskerne, vil de en 
stor del av det norske folk 
sultet ihjeb. 

Dr. Scharffenberg og man~ 
andr~ har påvist at det driv
es historieforfalskning på 

herligeise for å dekke over 
egen elendighet og egne mis
gjerninger. 

Bare for å nevne den «kri
gen» vi førte. Ynkeligere af
fære har vel ikke noe land 
prestert. Det måtte da være 
Danmark! Tenk bare på at 
hovedstaden ble erobret aven 
håndfull tyske soldater uten 
kamp og erobrerne ble oven i 
kjøpet geleidet inn i Oslo av 
det norske ridende politi. 
Dagbladet skriver herom at 
\tde;t kostet tyskerne bare 26 
faldne å innta hjertet av 
Norge i 1940:.. 

Det er denne skam og 
skjensel som skal dekkes 
over ved alle disse historie
forfalskninger og «helte epos» . 

Versto sa i stortinget: «Vi 
er iferd med å bli et folk av 
skrythalser. Det er ikke måte 
på hva den og den har gjort:.. 

A. O. Vinje, som er sam
bygding av Verste, skrevet 
dikt som kan passe bra på 
dette: 

Si livsens gjerning mange gjord'! 

på slik ein vis Bom tidt me sid: 

Dei trur seg siølv at gjera store 

med det at giera andre små. 

Knut Sollid. 

For å vende tilbake til 
overskriften i denne artik
kel, så vilde jeg gjerne denne 
gang minnes noen ord som 
falt den 8. april 1940. Jeg var 
den gang kommanderende 
admiral H. E. Diesens per. 
sonlig adjutant. Som vanlig 
innfant jeg meg i adjutant
stabens kontor kl. 9 om mor
genen. Admiralen, som, så
vidt jeg husker, hadde vært 

Ung 
, Tider"-skal følge 

lDaan søker hybel • d 
i Oslo ti ers gang -

.' nær sagt alle områder når 
det gj elder forhold fØr, under 
og efter okkupasjonen. Det er 
ikke nØdvendig å gjen~ det 

li.ister 
siste 

Skanckes 
dage 

I neste nummer bringer vi 

en beretning fra Konrad. 

Sundlo om hans samvær 

med minister Skancke dell 

siste tid før henrettelsen. 

l · d Bl·ll. Kom ikke og si wt historien ik.-
edrue 19, or ens mann. ke gjmtar seg. I å.ret 1816 da den 
mrk. «Snarest:. i eksp. tida napoleonske «nazister> var 

De beste 
for det 

ønsker 

slått ned og EunJpa.s fortsatte 
splittelse sikret, skrev den store 

Daglig friskle bJometer svenske dikter EssaJa.s Tegner 

o nye ar 
til FOLK OG LAND og 

alle trofaste venner fra 

Kai og Kathrine Normann. 

Jeg ønsker 
alle FOLK OG LANDS 

lesere et godt nytt år. Men 
det er ikke nok bare å Ønske, 
det kreves handling. 

Sender samtidig en 100-lapp 
og et nytt årsabonnement. 

J. Indiagen. 

SYNK_VE LIE 

BIotDØerf_retaiD&" 

Kraaser til alle priser 

De har vel ikke 

C1em• 
ltladpeo.ene? 

,Nu 

lf:~..JL 
takker sine medlemmer og bidragsydere for året SOr..l 
gikk og Ønsker alle et godt nytt år med framgang 
for felles sak. 
,Enkeltvis kan man tra mpe oss ned - samlet er vi 
en makt. Stortingsval går~ 1961 blir et viktig år 
for vårt arbeid. Hjelp oss til å få alle til å forstå 

disse linder, som vi idag kan 
gjøre til våre: 

c:ViiJkommet, nyår, med mOrker 
och mord 

ooh logn, och dUlllhet, och 
flård! 

Jag hbppa.s du arkebuserar vår 
jord, 

en kuila kan hon vara vard. 
Hlon år orolig som mången 

aalllall, 

men allting blir lugnt om han 
sk,luts for paIlIl8.D>. 

Løs salg av 
FOLK OG r..cum. 

• Oslo , 
Foruten hOs Helge Joh a n

nes en, Teatergt. 6 og E 11-

m a. Ole V1gs gt .. 13, er Folk 
og :u.nd nå også å få kjØpt 

1 Narvtt5e1l8 IOosk i stortings

gaten, vis a via Oecil. 

her. Men jeg har undret meg 
over hva som er formålet med 
denne svindelen/Det kan vel 

l 

ikke være annet enn selv for-

Kameratklubben 1960 
d I som var innbudt til møtet. 

Kameratklubben 1960 had e El det underholdning . . ers var 
et vellykket JUlemØte l fest- av den utrettelige og evig 
lige former midt i desember sprudlende Karl Holter. 
måned. Det var stor tilslut- Klubben vil nå på det nye 
ning og stemningen på top- år gj enoppta sin vanlige 
pen med en lang rekke taler, mØtevirksomhet under ledelse 
blant annet av Forbundets av formannen Konrad Sund
formann Anders Hafskjold, lo. Sekretær er A. F. Walby. 

sitt ansvar. Formannen. 

I LØRDAG 7. JANUAR 1961 A?elter i «Folk og Laad« . Fra venstre: Anders Ha/skjold, Konrad SundJlo og Karl Holte-r. 
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___ FOLK -eG, LilND_.....;....;. ___ .... Kunsten å gjøre avbikt Deutsche Handelskammer ,1nNorwegen 
UAVHENGIG UK'EAVIS ~ 

Tiltr.oss for den dårlige mening ble stiftet i å:'et 1940 efter S, storm & Do" Textilma.schi-
Redaktører: FARMAND ddt sk kk og en venstreliberale en Y e o upasjor.. av Norge. nenager..tur, Roo2nkrantz gt. 3, 

000 MELSOM. ansvarlig presse har om FOLK OG LAND, I En måtte søke skriftlig om å bli Oslo. 
ALEXANDER LANGE så er vi ikke dårlig'2re enn at medlem og styret innvilget eller Birger Storme, Agenturgeschåft, 

_ .. DIIIi ____________________ ... vi kan innrØnune en feil. avslo ansøkningene, Vi fortsetter Schweigaards gt. 78, OslP. 
- FARMAND viser med et sitillt nedenfor offentliggjØrelser.. av den Strand Kjemikalika AlS, Agen

tur in Ohemikalien, 'I1omtegt. 17, 
Oslo. o 

Are.t som gikk 
fra 18. oktober 1958 at det tok overmåte interessante medlems
aVl'l/tand fra Morgenpostens injur- fortegnelse, som på en ytt/erst for
ier mot Hafskjold, idet bladet bausende måte $er hvor mange 
«ved å lese "MORGENPOSTENS» og !wor gode og hvor fremtred
artikkel-serie» ikke fant «noen ende norske næringsdrivende det 
saklig dekning for avisens kra.sse var som heller ikke oppfattet 
beskyldninger. Særlig ikke den dette at Norge var i krig efter å 
saklige dekning man ville for- ha kapitulert betingelsesløst. Men 
lange hvis beskyldnin'gene hadde så. var det da også bare NS-med
vært rettet mot folk som ikke lenunene blandt dem som ble 
hadde vært medlem av NS __ » straffet for misforståelsen. 

Fortsatt medlem.s!orte~: 

Anders A. Stridsklev AlS, Mar
meladen- u. Bonbonfabrik, Skien. 

Strøm & Belstad, Agentur in 
Glasverpackungen, RJådhusgt. 9, 
Oslo. 

Gunnar T. Strøm AlS, Import 
iibel1seeischer Holzer, Kirkegt 15, 
Oslo. 

Hugo Strøm & Co. AlS, Herren
artikel, Geldschranke, Skippergt. 

Så tar vi fatt på et nytt år igjen - det sekstende efter 
den norske rettsstats store sammenbrudd og tilbakefall til 
barbariet i 1945. I femten år har både vi og sannheten vært 
fredløse i dette land. I femten år har hver den som ønsket 
det :- og det var dessverre ikke så få - ustraffet og fare
fritt kunnet kaste seg over tidligere NS-folk med de grov
e.s~e injurier, understøttet aven dagspresse uten både po
lItIsk fo~stand og sømmelighet. I femten år har også hver 
den som lystet kunnet servere de groveste historiske usann
heter uten at noen har våget å ta dem i skole. Bortsett na
turligvis fra det meget forkjetrede blad FOLK OG LAND. 

Under disse omstendigheter har 
naturlig;vis heller ikke FOLK OG 
LAND noen saklig dekning for å 
skrive om FARMANDS «sene av
sky» ,og lom å si «sitt ord da in
juriene ble fremsatt». 

D. Stoltz, Agentur u. Versicher- 9, Oslo. 
ung, DrOllllingens' gt. 11, Trond
heim. 

AlS Stordø Kisgruber, Schwe
felkies. LitlabØ. 

Odd Strøm & Co. AlS, Agen
turgesch3.:ft, Klingenberggt. 4, 
Oslo. 

AlS strømmens Værksted, Fa-

Regnskapet for disse femten årene ser ikke så bra ut, 
og dog var ikke året som gikk av de dårligste. Det later 
faktisk til at. den utholdenhet og offervilje, og vi tør vel 
også si uforferdethet, som en liten flokk av de urettferdig 
dØmte har vist gjennom all motgang og alle tilbakeslag 
likevel langsomt, men sikkert bærer sin frukt. 

Vi ber om undskyldning for å 
ha rettet baker for smed og kan 
bare påberope oss de 26 måneder 
vårt rettsvesen trengte for å 
renvaske, en NS-mann for grove 
injurier, tOg som er gått siden 
FARMAND i det lengst svundne 
år 1958 sa «sitt lord». 

Christiania Almindelige Flor- brikation von Autobussen, Eisen
sikrings-Aktieselslmp Storebrand, l bahnwagen, Holzgasgeneratoren, 
postboks 425, Oslo. Strømmen pr. Os~o. 

:For det underlige med året 1960 er at selv om det var 
fylt med mere hets og mere forfølgelse enn på lenge, så var 
det likevel intet dårlig år for sannheten. 

Dansk gratulasj on 

Juristene fikk ikke drøfte 
rettsoppgjøret 

Med ikke ringe stolthet «Retts»-oppgjøret ble som 

Et gammelt ordtak sier at når en trår grisen på halen, 
så skriker den. Og er det ikke så at all den oppvarmede 
hetsen i året som gikk er et av de sikreste tegn på at sann
heten vinner frem, at grunnen vakler under de ansvarlige 
fol' løgnens byggverk? 

, Aret~~~.g;ikk"ble .1np.l~et~~d :~,et}~~91~ ,in:t.~Pasj9,~a,ie 
hakekorsdIlenum, da dyktige kommunistiske provokatører 

har danske aviser fortalt at det etterhånden er blitt kjent 
den polske jØde og hatteater- gjennomtrumfet på en slik 
itlstrtiktØr Besekow skal til ml\teog med en slik forakt 
Norge for å undervise nord- for kravet om likhet for loven 
mennene i kunsten å lage at a visenes kriminalreportere 
teaterstykker med oppdiktede antagelig hadde vært de rette 
handlingev«dokumentariske». til å skildre denne politiske 
\Tt~~8~r yå.~,~orS~';fam~-~Yeln,!,ng_av nors~ rett. 
rater fra 1945 'tillykl{C" med Dommer Bjarne Didriksen 
den oppmerksomhet haterne liadde en inngående artikkel 
viser dem, skriver det danske om Rettsoppgjøret i Morgen
blad REVrSION. bladet for 24. juli 1945. Denne 

fikk rotehodene i alle land til å galoppere rundt jaget av 
sin egen slette samvittighet. Og denne spøkelsesfrykt førte 
så til at nydemokratiet gikk fullstendig amok i sin for
fØlgelse av anderledes tenkende og av det sanne demokra
tis ytrings- og meningsfrihet. Rundt omkring i landene, sær
lig i Østerrike og Tyskland, er fengslene fulle av ofre for 
denne forfølgelse. 

betegner dommen som «en 
skandale» og fortsetter: «Er 
det så at de ønsker et realt 

Men her hjemme opplevet vi også at den «Elverums- oppgjør, så tror jeg det vil 
fullmakt» som ikke minst dette blad har plukket fra hver- være mange av oss som med 
andre opp gjennom årene, nå endelig og definitivt er blitt glede ville dette oppgjøret. 
avlivet, sist av professor Castberg i et kringkastingsforedrag - Jeg henstiller til alle mil.
kort før jul. lIeIler ikke «fullmaktens» tvillingbror «nø ds- org.karer: Vær på vakt, og 
tilstanden» synes å ha lenge igjen. fØlg med i alle deres distrik-

Og hva er det så tilbake av grunnlaget for lovene med 
tilbakevirkende kraft og for hele det forløyede «rettsopp
gjøret»? 

Også her hjemme p-nl'l{et vi bølgeskvulpene av den store 
internasjonale fod, ~!\ å si alle politiske avskyg-

ter». 
En av de aviser som også 

synes at det gamle opp
gjøret nå er blitt så frynset 
at de't kan være bra. m:ed 

njnger av dagspres~en . ',r' ved til dette hetsens og et nytt, er SunnmØre Arbei
forfølgelsens store kjette .. i,;. . ,'len det skulde bli den upo- deravis, som i tilslutning til 
litiske MORGENPOSTEN som slo det store slag for nydemo- mil.org.sjefens trusler om 
kratisk sannhet og rett. voldelig makt mot dommer 

Og årets annet store lyspunkt var at en norsk domstol en iltke jUker, blant tlnne't 
virkelig våget å gi Anders Hafskjold medhold skjØnt inju- skriver: «llvis de (hvilket vil 
rianten med hjelp av den nidkjære aktor fra efterkrigsopp- si oss) regner med å få 
gjøret Knut"'~lom iherdig rørte de gamle politiske strenger «oppreisning» i den form at 
som rettelig skulle ha fått alt folket og alle domstoler til:\ alle vi andre skal komme og 
bøye nakken for uretten. be om forlatelse, tror vi de 

selv efter Dette rettsvesnets «svikt» har naturligvis rammet de 
gamle profesjonellehetsere hårdt. Det tyder blandt annet 
de ville skrik i den venstreradikale presse på. Karakterist
isk i denne forbindelse er et innlegg fra en herremann som 
betegner seg selv som «mil.org. gruppesj~f> & S. og som 
har gått sin flittige rundgang i Arbeiderpartiets aviser. Han 

får vente lenge, 
denne dommen». 

Efter dette tør en kanskje 
konstatere at stortingsvalg
året 1961 byr på visse interes-
sante aspekter. 

erfarne, hØyt ansette dommer 
- som ble valgt til Dommer
foreningens formann - skrev 
således i artikkelen blant an
net: 

«Landssvikanordningen er j 

hele sitt prinsipp forfeilet, 
selv bortsett fra de mange 
uheldige detaljbestemmel
ser». Didriksen fremhold~ 
«at talemåtene om vår 
rettstat ikke må bli bare 
tomme ord», og uttalte: «La 
oss bruke straffeloven, hvis 
grunnlovsmessighet er utvil~ 
som». 

Med ovenstående sikter Di
driksen åpenbart bl. a. til den 
under okkupasj onen kompro
mitterte, tvers igjennom in
habile dommer Paal Berg, -
som i Kringkastingen den 9. 
mai 1945 uttalte at «Norge er 
igjen blitt en rettsstat». 

Didriksen ga den opplys
ning at «Dommerforeningen 
hadde planlagt et møte, hvor 
blant annet anordningen 
skulle drØftes. Men møtet ble 
etter henstilling fra ledende 
hold utsatt». 

Det er senere opplyst at 
man også fra sakførerhold ~ 
skriver dr. jur. Gustav Smedal 
i sin bok på side 134 - hadde 
forsøkt å få landssvikanord
ningen opp til diskusjon og da 
i et åpent møte i SakfØrerfor
eningen. 

«Myndighetene nektet oss 
dette møte», skrev o.r.sakfØ
rer Per Lødrup i Adresseavi
sen 10. juni 1945. 

En slik drøftelse a v de pre
sumptivt mest sakkyndige -
Dommerforeningen og SakfØ
rerforeningen - passet den
gang ikke dem som utnevnte 
NS, til syndebukk, for ikke 
selv å komme i SØkelyset. 

A.L. 

Vi takker alle 
vd re~-b idfagS: 

ydere, 
små og store, for det de i 
det forlØpne år har gitt til 
bladets drift utenom blad
pengene, som alene naturlig
vis ikke kan dekke utgiftene. 
Det er oss umulig å rekke alle 
dem som på denne måte har 
hjulpet oss med en direkte 
takk, men vi gjør det altså på 
denne måte. Og så minner vi 
de ikke få som fremdeles ikke 
har ordnet med bladpenger 
for 1961 om å gjøre dette om
gående. IIvis de også kan yde 
nt)en kroner ekstra, er vi 
uhyre takknemlig. Det er el
lers inntektene nå fremover, 
både de ordinære og de 
ekstraordinære, som bestem
mer hvor mange numr~ vi 
kan klare i 1961. 

AN'N:ELISE PA BOW 
TAN:ND1N8ETNING . 

Trondhetm 

GlIde Jo~. 5 - V. LMe
lBeeG k1ra - Vold.,fp. 
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BAK KULISSENE: OLAF HOLM: 

Frankrikes satnl11en brudd Den forunderlige rettsstat 
uttrykk for IlIOen egen mening, «Den absolutte fornuft afgikk ved 

hans sparsomme grå hår er delt døden iaftes kl. 11.» 

En bønn til de franske soldater. I en evakuert landsby hadde ord
føreren satt opp denne plakat: «Jeg ber deg om å fare varsomt 
med eiendelene her - familiefedrene er som du innkalt til tjen~ 

este jar fedrelandet!» 

i midten, en hØY stiv snipp slik 
en bar for et halv hundre år 
,siden, et svart f,orklæ, som rekker 
helt ned til stØvclespissene - det 
er Albert. Ved siden a~ ham 
godsforvalteren (som heter re-
gisseur i Frankrike), en mann 
med et SlIDdt landlig utseende Og 

stor rødblond bart. Kammer
tjeneren A,lbert tar mot til seg 
og snakker til kapteinen i det 
øyeblikk han skal gå ut av døren: 
«Og vi?». Også forvalteren meld
er seg: «Ja, hva med oss?» 

«Slottet skal rømmes uten und
tagielse», svarer kapteinen. 

«Undskyld, herr kaptein», be
merker Albert respektfullt, men 
med urokkelig fasthet, «men det 

Kvarter i p1okepens,ionen flyktet fra Paris tidlig, for de .J er umulig. Vi hØrer til slottet og 
18-19 år gamle dØtre av de beste 
Pariserfamilier som var anbragt 
der, skulLe her fØre et liv i tryg;
het beskyttet for krigen. Men nå 
slår krigens bØlger også inn i 

hvis kapteinen !Skal overta slottet, 
må kapteinen ta oss med P~ 

kjøpet!» 
. «Hvor bor De?» 
«På sJattet» , svarer kammer· 

denne ensomhet og stillhet. ' tjeni8'ren, «det vil si i kjelleren!» 
Kapteinen har gått opp trap-

Kapteinen blir med ned og ser 

er for et rettsindig men
neske en meg~t fattig trøst, 
hvis det ikke er det motsatte 
og det er en underkjennelse 
av egne juridiske og andre 
forutsetninger for å sitte til
doms over medmennesker. 

Det ser ut til å være nØd 

Ill. 
Både «fullmakten» og teo

rien om nØdrett, som fØrste 
gang så dagens lys sommeren 
1945, 'ble; avlivet av profes
sor Skeie som værende uten 
relevans i norsk rett. 

Forholdet ble prøvet a v 
HØyesterett i Hålandsaken. 
Det er en offentlig hemme
lighet, at i den sak var røsten 
forsvarerens, men ordene 
Skeies. 

9. juni 194Q. I den lille franske 
by BrLare dukket det deI1Ille sØn
dagsmorgen plutselig opp frans-ke 
sambandssoldater og pionerer. De 

festet hele bunter av fingertykk: 
kabel opp på husveggene. I råd
huset, en gammel borg ved elven 
syntes ledningene å lØpe sam -
men, og derfra igjen går de så 
stråleformet langs veiene ut på 

pen og står nå i den pompØse 
110rhall med marmorkamin og spesielt på kjellervinduene. Så. Billedet av Haaland, som Holm 
f,orlanger å flå sna~ke med hus- går han med begge til forvalter';. nevner ·i dJenne artikkel. 

M. h. t. «fullmakten» tok 
H. R. Skeies standpunkt til
fØlge, ved at samtlige dom
mere gikk forbi den i taus
het, tiltross for at den lå til 
grunn for «lagrettens» dom 
i saken. I stedet var samtlige 
dommere av den oppfatning, 
at den utøvende makts reso
lusjoner mått~ baseres «på 
selve den situasjon, som ble 
Skapt for vårt land» den 9. 
april 1945. M. a. o. konstitu
sjonell nØdrett. Det er nu en
gang det, eksilregjeringen ik
ke gjorde. 

herren eller forstanderinnen for ens hus, som ligger noe avsides 
landet til alle sider. pikepensjonen. I ett nå er han under noen hØye trær. «1'1or min 

skyld kan dere gjernie bli boende, Briare, som har knappe 11em omringet aN alle pikene og av 
tusen innbyggere, er en fredelig slotte:tls tjenerskap. Det han sier men ett sier jeg dere: fra iaften 
liten by ved Loire. Her begynner slår ned som et lyn: «Slottet skal av eksisterer ikke slottet mere for 
en urgammel kanal som briarene være helt rømmet til iaften!» dere. Del"le hØrer intet, ser intet 
er meget stolte av, for de sier: I«Men det er jo umulig - hvor og lar dere selv hverken hØre 
«Vår kanal er den eldste i hele skal. jeg dra med de unge da- eller se!» 
EUl1opa!» De har også en knappe- mer?'" rqper pensjonsinnehaver- -«Meget godt, herr kaptein», 
fa:brikk lOg fabrikerer dessuten en sken fortvilet og vrir hendene. svarer kanunertjeneren og bØyet" 
slags brente mandler som er te- '«Dessverre kan jeg ikke gjøre segl kJorrekt ærbØdighet. Men for 
rømte. Likevel er de vant til at noe ved det, Madame», svarer valteren har fremdeles noe å 
parisernes elegante personbiler ,kapteinen og vender seg for å gå. bemerlæ, da kapteinen er gått: 
kjØrer gjennom byen uten å I døren møter han to menn. «Innkvartering har vi allerede 
stanse, for byen liggleT ved den Den ene er kammertjeneren Al- hatt før, så det kjenner jeg til 
såkalte «Blå vei» og langs den bert. Ansiktet hans har aldri gi1:t ' ,arts. å46 7 
bruser om våren den mondene 
verden i Paris mot syden, til 
badestedene ved Middelhavs
kYsten. Men søndagsgjestene den
ne 9. juni inn~etter seg øyensyn
lig for å bli. Nå kommer det 
mange offiserer, de går inn i alle 
hus, det er inlwarteringJ:>befal -
men byen Briare er åpenbart ikke 
stjor nok til å skaffe kvarter, el
ler man har kanskje heller bruk 
for mere rummelige kvarterer, 
for snart reiser herrene ut til 
slottene i omegnen. 

N'å stanser en bil foran slottet 
Mu~uet, som ligger omtrent fem

'ilometer n!ordøst for Briare 
:{ Istore skoger, og en 

kai.lt· Jr ut. Som de fleste 
slott ,også dette bygget av rØd 
murstein, smykket med hvit 
saindsten. Det tilhØrer Marquis 
de Cosnac, en femtiårig aristlo
krat som siden krigi9utbruddet 
har vært V'ed hæren. I sitt ar-
beidsværelse har han latt det 
blanke harnisk til det fornemme 
kyraSiser-regiment bli tilbake, 
og der står nå den glinsende' 
rustning som et vitne om svund
ne tider, for idag trenges det en 
annen slags panser - - -

I noen tid har en pikepensjon 
vært anbragt i slottet - den har 

li'OlX 00 LAND Tyske tropper ved Triumfbuen i Paris. 

I. 

Det er med regelmessige 
mellomrom etterhånden 
dog noget nØlende - kom
met til uttrykk den påstand, 
at Norge er en rettsstat, 
gjenopprettet etter 1945. Det 
burdEj være overflødig, for 
domstolenes virksomhet skul
le normalt vise det. De gjør 
altså ikke det. Det tør være 
fØlelsen av det motsatte, som 
er foranledningen. En grunn 
må der jo være. Det er vel 
den onde samvittighet som 
gnager. De;n er nu engang den 
tyngste byrde et menneske 
kan få å bære. 

Det er derfor grunn til en
nu en gang å se litt nærmere 
på dette, så meget mer som 
der i den senere tid er falt 
høyesterettsdommer, som har 
vakt stor forargelse på det 
hold, som i sin tid tålte så 
inderlig vel den urett som 
ikke rammet dem selv. 

Dermed underkjente H. R. 
«fullmakten», da den og nød
rett ikke samtidig kan ha, 
juridisk relevans. 

IV. 
På dett~ nye grunnlag 

dØmte H.R.s flertall Håland 
til dØden. En dom som så å 
si ufortØvet vakte betenkelig
heter hos folkets naturlige 
rettsfØlelse, hvilket igjen fØr
te til beroligende forklaring
er i pressen gående ut på a·i 
H.R. kan skape rett. Det er 
hva H.R. etter grunnloven 
ikke kan. 

,ForØvrig ligger der i denne 
Il. påstand om å skape rett en 

Primus motor i «retts»opp- erkjennelse av at konstitu
gjøret foreslo som kjent i sjonell nØdrett var ukjent 
1945, i bevisstheten om at norsk rett. 
oppgjøret, i den fonn det var Når og hvor og ,... •• 
planlagt, var grunnlovstridig, mener nØdrettens tili1enb ~( 
at man skulle fortolke grunn- - hvis der er noen igjen Su,L 
loven «rommelig» for denne vedstår seg den - at den 
anle{dning og dermed komme kommer inn i bildet? 
over vanskeligheten. Hans Var det Stortinget, som på 
medlØper, riksadvokaten, som Elverum satte seg ut over 
også hadde svin på skogen, grunnlovens skrevne ord? Det 
hevdet ut fra samme erkjen- ble dengang fastslått, at så 
neIse, at landssvikanordning- ikke var tilfellet, og det kan 
en var et formildende tillegg ikke sees sernere å være hev-
til Strl. § 86. det noe annet fra det hold. 

Man bØr selvfØlgerlig forut- Regjeringen? Den holdt seg 
sette, at begge har vært i god hårdnakket til «fullmakten», 
tro. Etter siste teori på om- som den endog «rettet» for å 
rådet, er den, som har med- gjøre også ordlyden skikket 
virket til et justismord al- for formålet. Se for øvrig 
likevel ikke jUstismorder,' hvis' «Samling av provisoriske an-
det er skjedd i god tro. Det Forl:8. Øde 6 
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o. K.: 

Nye synsDlåter 
Ef nydelig 
mord og 

regnskap over 
voldshandlinger 

Er FN en fortsettelse av Komintern ? , Dagbladet 

I 
supplerer Sønsteby med statistikk over 

mørkets gjerninger 

Gravmonumentet til Karl Marx i London. 

Det er mangEl som mener 
at kommunismen er skapt i 
Russland. 

Det er ikke1;ilfelle. Kommu
nismen er skapt i London. 
Den fØrste internasjonale ble 
grunnlagt i London i 1864 a v 
Karl Marx. 

Der ble det bestemt at det 
kommunistiske manifest, som 
er forfattet av Marx og Eng
els skulde være bevegelsens 
teor~tiske grunnlag. Marx an
klager her det privatkapital
istiske samfund for å utbytte 
arbeiderne. For å undgå det 
vil han lage et nytt samfund 
- det kommunistiske. 

Karl Marx lære fikk liten 
tilslutning i England. 

Han flyttet så den første 
internasjonales hovedsete til 
New York i 1872. Men det 
gikk ikke bra her heller, og 
Marx dØde i 1883 som en 
skuffet mann. 

Det var meningen at New 
York skulde ha vært verdens
kommunismens hovedstad. 
Men tilfeldigvis var det Mosk
va som kom fØrst. Og Lenin 
var den som innførte kom
munismen i det store rike. 

Grunndogmet i kommu
nismen er at menneskene 
skal få utlevert materielle 
goder etter behov og ikke et
ter sine egne ytelser. N. 
Bucharin har skrevet en bok 
som han kaller kommunis
mens A-B-C og her skriver 
han: «Hvert produkt kommer 
til å finnes i rikelig mengde, 
og enhver vil kunne få så 
meget som han behøver.» 

I praksis har det vist seg 
svært vanskelig å få dette til, 
og Lenin holdt rett og slett 
På å gi opp under revolusjon
en i Russland. Da hadde 
minst 30 millioner mennesker 
måttet bøte med livet under 

Lenin og Stalin, som brøt med hans politikk. 

forSØkene på å innfØre 
nye systemet. 

dette 

Lenin visste ingen annen 
råd enn å ta et lite puste
rum, og så innfØrte han 
smått og forSiktig sin såkalte 
nye politikk, som ikke var 
annet en gammel privatkapi
talistisk politikk. 

Midt under dette døde han 
i januar 1924. 

Stalin forstod da 
det kommunistiske 
Russland skulde 

at. hvis 
parti i 
beholde 

makten, måtte kommunis
mens retningslinj er endres. 

Derved kom han i ko, - .. kt 
med flere av kommun· . :lens 
tilhengere og med der inter
nasjonale korvm'·",.i<:mes tals
mann Trotsky. 

Da Stalin i 1927 ble kvitt 
Trotsky, så han seg om etter 
andre Økonomiske prinsipper, 
og grunnla den russiske na
sjonalkommunisme og im
perialisme 

I 1927 begynte også nasjo
nal-sosialismen i Tyskland å 
ta form. Det året kom N. S. 
D. A. P.s program ut I mot
setning til kommunismens 
teori om lønn etter behov 
kom teorien om lØnn etter 
arbeide. 

Nasj onalsosialismens frem
gang LTyskla.ndbl.e fulgt ]!led 
stor interesse i Russland. Og 
Stalin fØrte aldri kamp mot 
nasjonalsosialismen, men 
brukte ordet Hitler-fascismen 
istedet. Denne praksis har 
konsekvent vært brukt siden. 

I 1936 var Stalin kommet 
så langt at han kunde gi 
SOVjetunionen er grunnlov. 

I en tale på 8. Sovjet-kon
gress gjennomgår han grunn
loven og de forskjellige faser 
i kommunismens teori. Han 
sier : <~Hos oss er allerede i 
hovedsaken kommunismen 
virkeliggj ort. Hovedprinsippet 
i denne fase av kommunismen 
er som bekjent formelen: 
«enhver yt~r efter sine evner, 
enhver får efter sitt arbeide.,' 

Men sovjetsamfunnet har 
ennu ikke oppnådd å virke
liggjØre kommunismens hØY
este fase, hvor det herskende 
prinsipp blir formelen: «en
hver yter efter sine evner, 
enhver får efter sine behov». 

Vi ser at to absolutt ufor
enlige prinsipper, å få materi
elle goder efter som man yder 
arbeide til og å få materielle 
goder efter som en har be
hov til, er satt opp som to 
faser av samme sak. Men det 
fØrer ingen bro over fra prin
sippet lØnn efter innsats, og 
til prinsippet lØnn efter be
hov. Det er to vidt forskjel
lige prinsipper. 

Stalin klarte vanskelig

(Fort!. side 8J 

Sabotørinnsats i «Nor ske Folk» i Grensen 17. 

Gunnar Sønsteby's triste bok om folkerettsstridi.ge 
handlinger later til å ha lokket også andre av mØr~ 
kets fyrster frem i dagens klare lys, bl. a. en per
son som i Dagbladet skriver under merket W. om 
«likvideringer og sabota sje.» Vi tillater oss å gjøre 
det norske politi oppmerksom på denne person og 
dette blad, som synes å ha inngående kjennskap til 
ting som burde interessere politiet. For selv om det 
er over 15 år siden nå, er jo ikke forbrytelser av den
ne art foreldet. 

Artikkelskribenten slår fast 
det samme som Folk og Land 
også har pekt på at «vi har 
hittil hatt bare sparsomme 
autentiske beretninger om 
hjemmefrontfolkenes virk
somhet når det gj elder likvi
deringer og sabotaSjehand
linger.» Han leverer selv for
klaringen på dette: «Hva de 
fØrste (likvideringene) an
går, så vil det vel heller nep
pe på lang tid ennå være 
opportunt med dokumentar
iske fremstillinger.» 

Nei, det vil vel ikke det, 
kan vi tenke oss, for kanskje 
det trass i alt fremdeles fin
nes noe som heter samvittig
het både hos forøverne av 
disse mØrkets gj erninger og 
hos de myndigheter som har 
holdt sin hånd over dem? 
Imidlertid later det til at W. 
og hans nydelige blad ikke 
har nevneverdige hemnin
ger, for han meddeler uten å 
fortrekke en mine at det 
«Bare i tida juni 1944 til ut 
april 1945 ble foretatt over 
60 likvideringer, og hert' 

kommer noen som ennå ikke 
er he,lt klarlagt (!). Det kan 
videre neVnes at 23 av disse 
likvideringer faller på Oslo, 
27 på Østlandet for Øvrig og 
resten fordeler seg på Vest
landet og TrØndelag.» 

Ellers beklage,r W. så smått 
at sønsteby ikke har laget 
noen statistikk over sabo
tasj ehandlinger som rammet 
norsk næringsliv og kostet 
mange norske liv, men den 
tilsynelatende meget vel un
derrettede W. kan gi utfyld
endEj opplysninger: «Nå da 
SØnsteby har innledet», skri
ver han, «kan det vel ikke 
være av veien med en liten 
privat laget oversikt over ak
sjonene den siste tid, fra 
mai 44 til mai 45.» Og så 
kommer da den vakre pri
va te beretning: 

«Om vi bare regner med 
de «vellykte» aksjonene, med 
til dels total ødeleggelse, 
kommer vi til et samlet tall 
på 170. Skulle en regne med 
,,11,~ mindre anslag, og de 

FarlJs. i'ide , 

I Oslo herjet morderne. 
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HISTORIEN BAK KULISSENE Den'lforuncferlige rettsstat -

(Forts. fra s. 1) 

hindret ham i å fylle oppgav
en og forholdene vilde også 
ha lagt ham de største van
skeligheter i veien. Det var 
vel sluttelig en lykke, at ikke 
denne dypt oVeirbeviste idea~ 
list fikk opleve den bitre tid, 
som fulgte på nederlaget i 
1945. 

Til mitt eget kontor fikk 
j eg overfØrt to tidligere byrå
sjefer, begge med lang tjen
estetid, en fra utenriksdepar
tementet og en fra forsvars
departementet. Men det tok 
oss lang tid før vi kunde kom
me igang med noe arbeide. 
Gudbrand Lunde meddelte 
meg, at Terboven ikke på no~ 
en måte vilde godta et «direk
torat» som allerede i sitt navn 
sa klart, at det skulde arbeide 
med utenriksanliggender. Det 
var jo under hele okkupa
sj onen hans hensikt i størst 
mulig utstrekning å hindre, 
at den norske statsadmini
strasj onen fikk anledning til 
å tre i forbindelse med andre 
lands u tenriksadministrasj on 
eller overhodet fikk oppta for
handlinger med ledende 
menn i andre land. Bortsett 
fra den kontakt som ble opp
rettet mellom Tyskland og 
Norge, sørget tyskerne etter 
evne for. at Quisling og hans 
menn ble mest mulig isolert 
fra andre land. 

Til motstanden fra tysk side 
sluttet seg også Hagelin, som 
i sitt Innenriksdepartement 
hadde samlet r~tene av det 
tidligere utenriksdepartemen
tet i en særlig avdeling, -

Innenriksdepartementets 
utenriksavdeling kallet. Per
sonlig slapp j eg å ha med 
denne taugtrekningen å gjø
re, det var dr. Lunde det gikk 
ut over. Men så en dag med
delte han meg, at resultatet 
av taugtrekningen var blitt, 
at mitt kontor skulde skifte 
navn - nå skulde det hete 
(,Direktoratet for Spesial
orientering». Det forekom meg 
å være et ganske komisk navn 
som ikke på noe vis tiltalte 
meg, og jeg spurte, som rime
lig var, om direktoratets ar
beide dermed også skulde 
skifte karakter. Men nei, det 
var ikke meningen. 

I denne tiden strømmet det 
inn en rekke saker fra for
skjellige departementer, som 
jeg me,nte knapt kunde ha 
noe med dette direktoratets 
arbeidsoppgaver å gjøre. Blant 
annet en hel del rapporter 
vedrØrende Arbeidernes fag
Landsorgansasjon og de van
skeligheter som den kom opp 
i gjennom den tresidige kon
flikten mellom sosialdeparte
mentet -- Sozialabteilung og 
Landsorganisasjonen. Jeg an
så at diss€\ saker muligens 
kunde hØre under dr. Lundes 
departement, men ikke under 
meg. Og på Lundes anm od-

6 FOLK OG LAND 

ning samlet jeg dem for å til å nekte: det fØltes adskil
overlevere dem til ham per- Eg tl-yggere på jorden, enn 
sonlig - når vi kom tilbake oppe i luften. Men det gjaldt 
fra den Tysklandsreise som vi jo å vise at vi var modige 
de dagene forberedte. menn (hva vi visseligen ikke 

* var i dette Øyeblikk). Flere av 
En av de fØrste dagene i oss begynte å snakke hØyt, 

mars 1941 sto vi tidlig på meget hØyt, altfor hØyt, noen 
morgenen på Fornebu fly- lo og slo hverandre i ryggen, 
plass. Dr. Lunde var leder for det var en riktig interessant 
en mindre delegasjon som på liten luftkamp vi var kommet 
den tyske regjerings innbyd- ut i! Det kunde altsammen 
else skulde være dennes gjes- ikke skjule, at vi alle sammen 
ter i 14 dager og benytte ti- var usigelige redde. 

(Forts. fra. s. 4). 

ordninger, kgl. res. m. v. 1940-
1945». 

Eller var det H.R., som et
ter å ha underkjent dull
makten» var i nØd for et (an
net) grunnlag for å stad
feste dommen? 

VII. 
At dommen over Håland 

også m. h. t. straffeutmåling
en er barbarisk er på det rer 
ne. Det må være tillatt å an
befale hans dommere, både 
dem i fØrste og annen in
stans og alle, som ved feighet 
og passivitet har gjort seg 
medskyldige, å kaste et blikk 
på hans bilde, tatt umiddel
bart fØr eksekusjonen med 
bakbundne hender. 

VIII. 

den til å slutte nØdvendige Etter noen timers ophold på 
kontakter med fremstående Alborgs flyplass ble den videre 
personer innen den tyske ad- reisen ordnet slik, at vi skul
ministrasjon. Det var en rik- de komme med et gammelt 
tig ufyselig marsdag, snØ- transportfly som skuI de ned 
storm og kulde. Vi så bare en til Berlin. Dette flyet hadde 
del arbeidere som skuffet snØ, et par vinduer og det hadde 
noe fly som skulde føre oss, benker langs veggene, men 
så vi intet til. Og da vi hadde bortsett herfra ingen komfort. 
ventet en times tid, fikk vi Og vi så slett ikke med tillit 

Tiltross for disse hendelser rapport om, at det flyet som og blide øyne på den soldaten 
fortsatte «fullmakten» merskulde ha hentet oss, var som også her satt med sin 

forulykket underveis og at mitraljØse. Vi hadde likesom kelig nok eller naturlig nok, 
det nå skulde komme et nytt fått nok av luftkamp for den ettersom man ser det, å 
fra Gardermoen. Det gjorde dagen. Flyet var et gammelt blomstre videre i de siste 15 
det også, men de.t var sanne- Ju. 52, det skranglet og raslet år og har til kjedsommelig-

het vært fremhevet som ubelig ikke et fly som overbeviste gjennom luften som en ut-
oss om sikkerheten. Det var gammel Ford på landjorden. gripelig ærefull, inntil der for 

en tid siden stod frem en vistnok et slags postfly , det Men langt om lenge kom det 
hadde bare sitteplass for be- da frem i god behold sent pa ung mann, og i en kronikk 
setningen og gjestene måtte kvelden på en militærflyplass pekte på, at det er jo «keiser·· 
gjøre, seg oppholdet så be- utenfor Berlin. Der ble vi tross ens nye klær». En myte og et 
kvemt som mulig på toppen den uregelmessige .tiden, møtt kuriosum kallte han det! 

t kk t ds ltf P' (Måtte det ikM komme hans a v pos s€j er og anne go . av represen tan er ra ropa-. karriere tilskade!) 
Det ga oss heller ingen større gandaministeriet. . . 
følelse av sikkerhet at det * Med dette oppstod der at-
satt en soldat med mitraljøse Alle mine mange!;>e8Øk· i •••••••••••• 
i halen pa flyet. Men vi kom Tyskiand hadde bare' vært 
da lykkelig avgårde, på den gjennomreiser eller korte opp- store, bad, vaskerum, fine 
ubehageligste reise de fle,ste hold i :Hamburg eller Berliil, kantiner hvor arbeidere og 
av 08& noen gang opplevet. dette var i virkeligheten mitt funksjonærer daglig kunde 
Etter at vi hadde vært i luft- fØrste besØk med mulighet for kjØpe et overmåte rikelig mål
en mindre enn en time, hØrte å komme i kontakt med tysk- tid mat for 40 pfennig, altså 
vi faretruende rabalder fra erne selv. Og tyskerne hadde ca. 50 øre. Vi spiste under vår 
soldaten med mitraljØsen. - satt opp et ganske voldsomt reise ofte i disse kantinene i 
Han skjØt i ett vekk På noe program for oss. ,FØrst skuI de industribedriftene, regelen 
som vi ikke kunde se, for der vi foreta en rundreise gjen- var god mat og overmåte ri
var ingen vinduer i flyet. Men nom hele landet og besøke kelige porsjoner. På dette so
vi hØrte noen raslende lyder, bl. a. Hamburg, KØln, Strass· siale felt er det ingen tvil om 
og med ett ble det en umåte- burg, Stuttgart, Munchen og ;;tt Tyskland i denne perioden, 
lig trekk av iskald luft gjen- Wien. Deretter tilbake til Ber- ogSlå under krigen, lå langt 
nom flyet. ytterst ubehagelig lin, hvor våre egentlige for- foran mange andre land. Og 
var det å se en del små hull handlinger skulde foregå. til de store industribedriftene 
i siden på flyet, hvor en smu- Det ble bare å stupe i seng, hØrte egne idrettsplasser, of
le dagSlys og desto mere is- for tidlig neste morgen skulde te ogSå lokaler innrettet for 
kald luft trengte inn. Ingen vi med tog til Hamburg. Det kinOforestillinger, konserter 
av gjestene ombord likte seg, var selvfølgelig en meget in- eller foredrag. Et omfattende 
vi gjorde oss så små vi kunde, teressant reise, store indu- arbeide fant sted for å legge 
men den ubehagelige situa- stribedrifter, moderne anlegg, tilrette arbeidernes fritid c;>g 
sjonen sto ikke på i fem mi· men også historiske minnes- gi dem anledning til på et 
nutter, rør en 9'ne kom merker vekslet de steder vi avvekslende vis å utnytte den 
inn og sa, at '\ _'''rt, kom til. Overalt var det et til sin tilfredshet. Det hele 
l1eldige, vi var kf)n" ':_e i yrende liv og bortsett fra virket på oss kanskj e litt for 
en sky og derrnec... - aet Strassburg merket vi ikke me- organisert for riktig å passe 
unna for et angrep. Riktignok get til krigen. Men Stras- for mennesker med en mer 
var hele flyets instrument- burg virket nærmest halvdØd, individualistisk innstilling, 
bord skutt istykker, men mo- en by som ikke hadde funnet men det lå samtidig et impo
toren og røret var helt, og seg tilrette ennå, det hvilte nerende arbeide bak. Og selv
straks etter var det klarvær et dystert preg over den, ar- sagt var tyskerne selv stolte 
igjen og vi sto rett ned mot beidslivet syntes bare lang- over hva de kunde vise frem 
Alborg og vilde være der om somt og tregt å fungere. på dette områq.e og forsikret 
20 minutter. Nå, dette vr jo Det som i fØrste, omgang stadig, at nettopp her lå den 
beroligende å hØre etter de imponerte oss mest,' var den ideelle lØsning av arbeids
forutgående minutters opp- ganske enestående måte de problemet. Det var ingen van
rive,nde opplevelse, og som tyske arbeidere ble behandlet skelighet å forstå denne de
rimelig var, steg vår stemning på. I veldig utstrekning var res stolthet, men dermed var 
til utrolige hØyder da vi en det sørget for gode moderne det ikke sagt at systemet vil
stund senere befant oss på boliger, overalt var det hage- de passe like godt i andre 
Alborgs flyplass. Det var ikke byer hvor hver familie hadde land. Så kanskje var vi mer 

sitt eget hus. I bedriftene var imponj:lrt, enn overbevist. 
LØRDAG 7. JANUAR 1961 fordringene til arbeidsplassen . (Mere.) 

ter en ny nØdtilstand, denne 
gang æresnØd. For at «skred
deren» etter all stilltiende 
mottatt virak ikke skulle bli 
æreslØs etter denne avslør
ing, flyttet vår mann også. 
æren over på et annet grunn
lag, nemlig gullbeholdningen, 
hvor den nu måtte befinne 
seg i verd~n. Det har ikke 
noe med saken å gj Øre, men 
er ganske symptomatisk. 

IX. 
Med Hålanddommen som 

utgangspunkt tok justismord
ene til på lØpende bånd fra 
dØdsdommer og nedover til 
erstatningsdirektØr Gulbrans
sons trusler om: Pengene el
ler rettsak. Dødsstraffen har 
folket forlengst tatt avstand 
fra og det kan ikke omgjøres, 
men det er meget annet, som 
kan rettes på. 

F'olkets naturlige rettsfØlel
se bØr ikke utfordres ved ft 
ta den til inntekt for slike 
forhold, allerminst i dette ju
ridisk tenkende fok. Hva tror 
man grunnen er til at det 
offentlige 'led et så forsmede
lig nederlag i Langeland
saken, som ble ført for en 
ordinær og lovlig lagrett? Og 
hva er grunnen til, at der ut
bver land~t ikke møter kjØp
ere ved Erstatningsdirekto
ratets tvangsauksjoner over 
NS-folks fradØmte eller fra
truede eiendom? Tenk litt 
over det! 

X. 
For en tid siden fikk vI 

hØre, at der ikke er forekom
met justismord i Norge etter 
1945. O sancta simplissitas, 
o hellige enfold! Det lyder 
som røsten fra Moskva i Stal
ins dager, hvor eksilregjer
ingens to representanter had
de vært på pilgrimsreise for 
å hente sitt juridiske pallium 
til det planlagte «retts»-
oppgjør. 

OLAF HOLM. 

Efter at ovenstående var 
skrevet er der falt dom i 
saken Hafskj old-Morgenpost
en. - Rettsstaten er atter i 
anmarsj. 

SELV GRAVSTENER 
FORDRIVES. 

<<tPommersche Zeitung» for 
3. desember bringer en ryst. 
ende melding fra S'tettin. 
hvor en på hovedkirke gården 
har revet ned alle gravstener 
på gravene til tyskere. De er 
samlet i en stor haug og vent
er på videre bestemmelse. 
Polakkene forsØker på dette 
vis i sin ,·sjåvinisme og med 
sin dårlige samvittighet å ut. 
rydde også kirkegårdens tau
se vitner på at det er tysk 
land de har bemektiget seg. 

Arkitekt 

HUSTAD 

Bærumsv. 5, ø. Ullern 
Telefon 55 61 29 - OslO 
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H. FrankIin Knudsen: -RUSSLAND, KINA OG EUROPA 
som ikke bare er hvite, 
men de er eldste euro
peiske fiendelr kineserne og 
mongolene har kjent. Kina.§ 
standpunkt ble tydelig illust
rert av den kinesiske presse
mann i Kongo, som nylig er
klærte at kineserne også var 
farvede, slik som afrikanerne, 
og a t det var Kina som skulle 
fØre det afrikanske folk til 
«frihet». 

Ny lærebok i folkerettstridige 
handlinger 

KRUSTSJOV 

NEKTET A DANSE 
!\lED NEGER. 

Imens fikk klagen til en 
student fra Uganda Omor 
Okullo stor pUblisitet over 
hele Afrika og Asia. Han kla~ 
get over at de 600 afrikanske MAO. 
studenter ble 4.slått, fornær~ folk selv som planla bolsje
rnet og separert'> ved univer~ vikrevolusjonens fryktelige 
sitetet i Moskva. Vi betviler blodsutgydelser. Det var få 

Gwmar sønsteby har på tuierer, så fortsetter vi som 
Mortensens forlag utgitt en sivilister krigen? 
bok om sine folkerettsstri

I dige handlinger. Den heter 
(,Rapport fra Nr. 24». Vi for
bauses selvsagt ikke over, at 
man fremdeles kan skryte 
av, å ha latt seg forlede til 
å gå i britisk sabotØrtjeneste 
i sitt eget fedreland. Og der 
å ha utfØrt bragder som 
bragte landsmenn i fare og 
ulykke. Tallrike bØker er al
lerede utgitt om, hvordan 
England i tysk-okkuperte 
land drev dette svineri, som 
enhver anstendig brite i eget 
land ville slå ned med hård 
hånd. 

Elnnu har ingen myndig 
røst tatt til gjenrneie mot 
dette absolutte vannvidd. 
Skal skrytet nu koste tituse
ner av liv endog fØr der blir 
sjanse til sabotaSje? Det vil 
være rimelig om en ny fien
de bortfØrer all norsk ung
dom som kan tenkes å tj ene 
slike formål, og med god 
rett Forleden i NRK kunne 
man hØre hr. sønsteby over
rekke ~Iorges forsvarsminis
te Handal en gave, nemlig 
sønstebys bok til utdeling 
blant norske soldater. Lærer 
ikke norske soldater det 
stikk motsatte, i sine norma-

(Forts. fra s. 1) 
den fulle sannhet av denne virkelige russere blant J.nstif~ Det €;l" rart med England, 
klage, men den publisitet den terne av dette fryktelige opp~ det ser med selvfØlgelig for- le instrukser, eller har Norge 

at de kommunistiske dOktrin,- fikk lar seg iallfall ikke be", rør. Vi skal ogsl huske på at akt på dem som de lurer til offisielt forlatt folkerettens 
er er langt mere utbredt blant nekte. Det ledende russiske de ekte russiske tropper måt- slike tjenester. Men underlig grunn? Skal man på for
<liberale» og sosialister i ungdomsblad fastslo også - te trekkes vekk fra massak- nok har svært mange av hånd sørge for at den norske 
Vesten enn i Russland selv. uten beklagelse - at en ne- ren i Budapest efter å ha dette folk, tatt alt det som befolkning blir utryddet hvis 
Det er ingen mere betegnende gerstudent ! faktisk var blitt nektet å utføre Kremls ordre England pØnsker ut som Vi kommer i krig, eller brin
kjennsgjerning enn den at, slått ned aven mindre rus- med tilstrekkelig kold gru- <gentleman-like»). Det norske ges i krig er bedre uttrykk? 
den russiske okkupasjon av sisk student efter å ha spyt- somhet og måtte erstattes tilde av hva man i England Det kan ne;ppe tenkes at 
Asia og den russiske utVikling tet en russisk pike som nek- med halvville fra de asiat- mener med en gentleman, Norge selv søker krigslykken. 
av industrien i Asia skjer ef~ tet å danse med ham 1 an- iske grenseområder. er forvrengt inntil det ka- Nei ingen myndig røst ta-

i . sl'ktet miske. Dertil kommer en ter strengt rasemess ge linJer . ler, enda der må være man-
- med d~ europeiske russere ~-{istorien påtvinger et folk ~~"'" enda mer forbausende fak- ge som nu har fått ett glimt 
som kontrollører. Denne si- en viss handlemåte og Russ~ tar, nemlig at det å vise mot gjennom den tåkeheim aT 
tuasjon kan ganske enkelt land kommer til å se seg selv Bak kulissene og fedrelandskjærlighet, er vrøVl som kjennetegner Nor-
ikke forenes med Marx og tvunget til å vedkjenne seg å noe så enestående at det ges såkalte krig. Hvorfor 
Lenins teorier. være en europeisk <hvit» (Forts. fra s. 4) påfører utøvere~ hel~ nasjo~ disse vitende ti~r, sier seg 

Imens Øker spenningen makt efter hvert som den _ men jeg sier Dem Monsieur nen~ aktelse. Disse tmg bur- selv. Det ville være upopu
mellom Peping og Moskva verdensspenning det selv har Albert: dette er ingen vanlig inn- de JO være de,t mest selv-, lært å tale om slike ubehage
.hurtig. Kr~tsjov beskylder frembragt Illed. sto~ dyktIgh~t kvarterini, det 'er C noe spEiiert!~ . sagte a~ a.lt, men er det lige ting. Dertil ville det kull
Kina for å organisere hem- fortsetter å stIge. Vlfår da ogSå i slottet Beauvoir finner ,Øyensynllg ikke blant «gode kaste det meste av det kvasi
melige fraksjoner innen den se hva som vil hende, men folk ut dette, og der går det me- nordmenn». vitenskapelige bevis for at 
internasjonale kommunistbe- vil gjerne fØYe til at det rene gJeIt strengt for seg. Også de ned- Hvis det nu var kommet ut tross alt så hadd~ vi vårt på 
vegeise og erklærer at de ki~ slaviske folk, der det ikke, enforliggende hus for håndverk- like mange bØker om forsva- det tørre. Da bedre å forkla
nesiske grenseovergrep på har vært utsatt for rase- ere og tjenerskap må rømmes, og rets Ødeleggelse fØr krigen, re ungdommen om nazismen 
indisk territorium skader blanding fra øst og syd, er· kvinner og barn _ mennene er og de sørgelige følger i felten, og massegraver, enda dette 
kommunismens stilling blant nær beslektet med de ger- forlengst innkaJ,t som soldater _ da tysk~ne angrep (fordi vi tjener kun ett eneste formål, 
det indiske folk. Peping svar- manske og keltiske folkeslag må dIa avglårde til BJ;'iare med ikke var nøytrale eller evnet nemlig å svekke Vesten og 
er at den nylig avholdte 25. og ikke har noen strid med alt sitt pikk og pakk. Neste morg- å verge vår nØytralitet), så gavne Sovjet. Et folk har 
russiske orientalistkongress disse. Spesielt minner vi om en kommer en ung kivinne til- kunne det hatt den aller neppe vært så komplett uten 
var en krenkelse av den ki~ at titusener av ukrainere er b8lk:e _ hun har i skyndingen største betydning. Men nei, modige menn i innflytelses
nesiske interessesfære og i blitt sendt i slaveri for å ha glemt et hodetørklæ lOg vil hente det er det ved gud ikke noe rike stillinger som i denne 
siste Øyeblikk ble møtet boi~ forsøkt å motsette seg urett- Cet nå. Men IVIed alle fire inn- å skryte av, og da tier man. tid, mens man skryter lav 
kottet av de 500 kinesiske ferdigheten og despotismen ganger til parken, som er omgitt A ta et vel fortjent nederlag offervilje og innsats i 1940 
vitenskapsmenn som skulde til slike kommunistledere som aven hØy mur _ står det nå med verdighet (no~ man i -45. 
ha vært tilstede. Spenninger. Stalin, som tillot mongolske bevepnede soldater av Mobil- England betrakter som en 
steg ytterligere da Kina frem- tropper å voldta Øst-Tyskland hØY egenskap, det er ukjent garden med stålhjelm og rustet 
Ja og f ikk vedtatt en ut- og naboland efter å ha hen- for dette folk. Vi skal bare til tennene. De slipper ikke kvin-
taleise mot Russland i en ny- tet dem fra de asiatiske syd- skryte som kameler. Det er nen gjennom og rom svar på 
11'g avholdt sammenkomst av grenser av Sovjetsamveldet. u-engelsk og ufint der på hennes bØnn 10m å få hente hode-
kommunistiske arbeiderrepre- IKKE DET RUSSISKE FOLK. tørklæet, sier de bare at de har øya, betraktet som <bad 
sentanter. Det er tydelig at Vi skal også alltid huske på ordre om ikke å slippe noen inn. form», eller noe som er enda 
d t k l · h t . l ften værre «not done». Vi skal e er vans e Ig e er l u - at det ikke var det russiske Men tilslutt kommer det en offi-

Vi blir mer og mer en 
flokk av sauer ledet av sauer, 
så slaktebenken vil falle na
turlig. Men se da er nok 
bjellesauene lykkelig avsted 
på gratisbilletter. 

H. Franklin Knudsen 

mellom disse ta tradisjonelle ser forbi og han ledsager selv derfor være glad for at den-
motstandere. kvinnen inn i det forlatte hus. ne typiske norske literatur ~~""""'" 

De;n form som dette brudd Han viker ikke et skritt fra hen- neppe utkommer på engelsk. 
vil få blir også daglig mere og nes side helt til hun har funnet Så var d",t hovedsaken. Oslo S ..... efabrikk 
mere t'tdelig. Kina tar sikte Hva er formålet med å u~ , "-a . 

ol tørklæet og igjen har gått ut 
på å lede den afro-asiatiske gjennom porten. Også i dette male sabotasje som den for-
~revolusjon» mot vestlige im- s10tt synes det således å være nemste virksomhet? Skal det 
perialister og kolonister. Idag 
da det knapt er noen kolo
nier tilbake å være imperia
list på for noen, blir det me
re og mere innlysende at 
talemåtene i virkeligheten vil 
si en afro-asiatisk rasekrig i 
den hensikt å utrydde de 
hvite. Og dette gjør Kina dag~ 
lig klart i sin regj erings
kontrollerte presse til stor 
forvirring for russerne, 

en hemmelighetsfull innkvarter- mane norsk ungdom til å 
ing - og da det om eftermid- e.fterligne denne under lig
dagen kommer flere hØYe offi- nende kriseforhold. Skal fol
serer til Briare, derit1ant eng- keretten for Norges vedkom
elske generaler, da vet iruwåner~ men de begrave,s? Hvis vi at
ne at deres by og de omliggende ter skulle bli besatt, skal da 
slott nå er sete for det store ho- denne literatur tjene til å 
vedkvarter, som har flyktet hit; opplyse okkupanten om at 
fra Vincennes ved Paris. 

(Neste gang: Stasjonsmesteren 
og generalen). 

æresord fra militære ikke er 
til å stole på? At om vi kapi-
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Inneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Oslo 

m. 88 8S 17, priv. 87 67 79 

Skyvestigrtr olj et ml cadi

Durte besla.g. Ta.k8tlger al' 
jem, malertrapper eg hela-
bare lott61Jrapper. 

., 
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NYESYNSMATER IJ7~ ~~~ """:; * ~~ _::-: - _-: 
herene ~::~:;:e:~5~ommu_ :~:e~~m:;;~n!:~~:e~!~,;~~;:~t ~~&I fwepf fra ~ 6tJ ~'~~~~~". 
nismens innfØring i Sovj et- Og en hel del a v de Ideer _ ~~ "\- J i FF ~ ~ --=---
samveldet til e,n annen gang som Sovjet har gått fra som • .. - e e cA e o • 

- en gang i fremtiden. Han umulige, turer FN. frem med, 
sier i den samme tale: «Men f. eks. raseblandingsprinsip- SLIK KAN EN SPØRRE -
sovjetsamfunnet stiller seg pet. Sovjet har selv Apartheid, I et innlegg i Morgenbladet 
det mål i fremtiden å virkelig- men FN. hevder rase bland- like fØr jul om forsvarsspørs
gjøre k-ommunismens hØyeste ing. Og videre har FN. like- mål er brukseier N. H. Aall 
fase». lØnns-prinsippet og «ut jamn- ikke nådig mot de styrende. 

tropper». (,Et undertrykket 
land hjelper et annet», til
fØyet han. Ellers nærmer FN's 
innsats i Kongo seg nå den 
rene skandale. Det råder kaos 
overalt og FN's eneste mål 
synes å være å berede grun
nen for kommunismen - for
trinsvis da den farvede. 

* 

Stalin har skapt et sam- ings-lina», mens Sovjet har Han spør hva det skal til for 
funn som ikke ligner det gått over til lØnn etter inn- at re,gjeringen skal finne seg 
minste på kommunistenes sats - tildels meget sterkt beføyet til å foreta en «om
drØmmesamfunn. Og det ser l diferensiert. Forakten for reli- prØving» av retningslinjene 
ut som retningen snarere er gion har begge systemer, og for forsvaret, og fortsetter 
bort fra dette samfunn enn både Sovjet og FN. bygger på slik: <,Skal den vente til fi- MONARKIENE I STORM. 
henimot det. I sin tale kom- materialismen. enden har okkupert landet, 
mer han med uttrykk som:' Det ser faktisk ut som FN. for så å gå ombord i Eng
(,Rett til arbeide for enhver, driver ~n slags folkefront- landsbåten ? Og overlate til 
rett til utdannelse _ den politikk. Krustsjov sa jo også vår ungdom å forsØke seg 
som ikke arbeider skal heller at Hammarskj old hadde lovet med pil og bue mot russiske 
ikk~ æte - o.s.v. Ikke et <,å ro for ham». FN. ser med tanks?» 
ord om «utjamning». velvilje på religionsblanding- * 

Stalin har lært meget av I en som fremmes av Kirkenes DETTE FORTELLER IKKE 
nasjonal-sosialismen. Han har verdensråd. Som mål har FN. DAGSPRESSEN - - -
forlatt utjamningspolitikken, det materialistiske verdens- . e 
og han har forlatt rasebland- rike, som skal bygge på enk- I en meldlI~g fra Agenc~ d 
ingspolitikken. Quisling skri-

j 
eltindivider '«uten hensyn til I ~resse, som Ikke, later ,tIl å 

ver i <,Russland og vi»: «Det kjØnn, rase, språk eller religi- mt~ressere de~d norske dagS~ 
er umulig å nekte bolsjevike- on» og med full utjamning f,;e:se, ~~ter. l~t 'l~t hObers _ 
ne all anerkjennelse for den Økonomisk, enten man ar- 10 uto l eopo ~l.e arb e\ 
måte hvorpå de har ordnet beider eller lar være, enten k ært at Kongo rIsen es 
nasjonalitetsproblemet i det man er svart eller hvit. Det ku~ne IØS~S ~nde: (~r~~sfar~ 
vidstrakte rike». er nØyaktig det samme mål an l av ys e es y e ses 

Det rakner nå for de gjen
værende monarkier rundt 
omkring i verden. Fra 31. mai 
trer Sydafrikasambandet inl]. 
i republikkenes rekke og i 
Belgia nærmer krisen seg 
med raske skritt da dette 
skrives. Kongens giftermål 
med den spanske lavadels
dame medvirker naturligviS 
til oppløsningsprosessen og 
det samme gj elder Margaret 
1 England med sin fotograf, 
og lignende foreteelser annet 
sted. Det er besynderlig at 
monarkiets tilhengere kan 
medvirke til dets undergang 

Det er således en stor for- som kommunistene har drØmt ~"""""''''''tØW~.-~"",'''''~;N~''''''IV''''~ 
skj~ll på den kommunisme om og som kostet minst 30 
som Lenin og Trotsky for- millioner russere livet. NYDELIG REGNSKAP 
sØkte å tvinge inn på Russ- De som mener at frelsen 
land, og den nasjonal-kom- for «den hvite mann» kom- (J'orIa. IN .. $). sjonene store vanskeligheter 
munisme og imperialisme som mer fra FN. tar feil. FN. er mislyktes aksjoner, ville de,t 'for myndighetene. Enkelte 
idag hersker i det store verd- Komintern på nytt og fakt- bli et langt høyere tall. dager var det opptil 5 aksjo-
ensrike. isk adskillig farligere enn den Av de 170 tilfelle faller 7 ner, fordelt på hovedbanene. 

De gamle kommunistiske gamle. på mai 1944, 7 på juni, 2 på Aksjonen mot LØkken 
tanker om likhet «uten hen- Quisling skriver i «Russ- juli, 8 på august, 18 på sep- Thamshavnbanen omkring 
syn til rase, språk, kjØnn el- land og Vi»: (,Men det må tember, 9 på oktober, 30 på 10. mai 1944 Ødela det siste 
ler religion» og frihet fra ogSå erindres at bolsjevismen november, 12 på desember, av de 5 spesiallagede lokomo
(,nØd, frykt o.s.v.», og bror- er en internasjonal bevegelse. 22 på 'J'anuar 1945, 9 ,på fe- tiver som Løkken gruvean

ved å rope hurra for alle de 
monarkiske dumheter som 
gjøres. 

* }'REMMELIG LÆRER. 
Våre lesere vil huske en 

Hamarlærer Einar Skattum 
som for en tid siden fant et 
hakekors på en trokopimodell 
av et tysk krigsfly fra siste; 
verdenskrig og i den anled
ning slo stor alarm med hen
vendelse til både skoledirek-
tør og departement. Nå har 
samme mann vært ute igjen. 
Han har tilskrevet sin mili
tære avdeling og meddelt at 
han nekter å gjøre ytterligere 
militærtjeneste fØr avdeling-' 
en er stillet under ,FN's over
kQmmando - sammen med 
resten a v den norske hær! 
Det kan tilfØyes at den fanta
sifulle, lærer er medlem av 
EN VERDEN's råd. 

* USA's MILITÆRUTGIFTER. 
Det offentliggjøres store 

tall når det gj elder USA's 
militærutgifter, men det tør 
være sterk tvil om effektivi-
teten står i forhold til de 
store tall. En amerikansk re-
krutt i Tyskland«tj ener» så
ledes dobbelt så meget som 
en tysk fagarbeider og en 
amerikansk feldwebel har like 
stor lØnn som en tysk oberst. 
På 50000 amerikanske sol
dater i Europa faller 50000 
forvaltningspersonale og me
re enn 200000 familiemedlem-
mer. D~t er Deutsche Wochen-

skap mellom alle raser, er Om den må gi opp i Russland, bru ar, 32 på mars og 14 på legg var helt avhengig av. 
I 

Zeitung som forteller dette. 
langt mere utbredt i vesten gir den ikke opp overalt». april. 6) Knottfabrikker: 11 til-
enn i Russland. Vi har idag faktisk tre 65 av de nevnte 170 aksJ'o- felle, hvorav hele 9 den 30.. 

I 1943 var konflikten med kommunistiske sentra - New nene ble foretatt i Oslo, det september 1944 da omtrent 
Komintern blitt så stor at York - Peking - og Moskva. samme tall på det øvrige øst- samtlige knottfabrikker i 
Stalin gjerne så den flyttet Og det kommunistiske FN.- land og resten på det øvrige Tønsberg-distriktet ble flam-
over til New York. sentrum i New York er ikke land. menes rov. 

Og midt under verdenskrig- det minst farlige. Aksjonene kan inndeles i 7) Røverier og plyndrin-
en skjer noe ganske sensasjo- En kan være ganske sikker følgende grupper: ger: 6, rettet mot forretnin-
nelt: Komintern som var på at det kapitalistiske system 1) AT'-lwntorer og -leire, ger o.l. Det var mest mat og 
grunnlagt i Iv'Ioskva den 4. ikke vil holde seg i Amerika. borgcrvaktlmntorer m.v.: i alt klær karene var ute etter, 
mars 1919 tle opplØst 10. juni Efterhvert som raseblanding- 17 aksjoner. I praktisk talt men iallfal 6n av aksjonene 
1913. Or:; noen måneder efter- en og utjamningspolitikken I samtliQe tilfelle var Ødeleg- bmkte også pelmniært utbyt
på kommeT noe enda mer skrider frem, vil bolsjevismen gelsen total. Flere arkiver ble te (24000 kroner). 
sensasjonelt. Den 30. oktober komme. Og det vil gå over- brent eller stji'det og i\T-Iei- S) Skips-eksplosjoner m.v.: 
kommer en erldæring fra klassen i Amerik:J, pl samme I'ei' plyndret, '5 tilfelle, hvorav 4 i nov em-
Moskva om at de allierte var vis som det gikk overklassen 2) Eankr(Jverier, i alt 4 ber 1044. Pa en og samme 
blitt enige cm å danne en i Russland. kjent~" S'GØ:'Te aksjoner. Det dag i denne nlJ.ned ble to 
organisaSjon som skulde er- Den hvite manns siste sjan- største rØI,'eriet innbrakt2 håt(;I' ø,delagt ved NylandS 
stutte det gamle Folkefor- se er at det oppstår en for- utøverne 191000 kroner. I mek. Verksted og en på 
bundet. stå else av samhØrighet mel- 3) NOi'ske indusLribedrifte!.' .'\.kers. 

Det merkelige er jo at den- lom de nordiske folk sJm av ror:::}:,jellir; sl8.g: 28 '1.-;Csjo .. j 9) Transformatorstasjoner 
ne erklæring kom fra Moskva finnes i Russland. Norden og ner, med novcl":clber måned o.l.: 3 tilf2lle (mai, august, 
og bure noen måneder efter Tyskland og at disse krefter som topp (10 tilfelle). oktober). 
at Kom.intern var opplØst. gjenreiser de nordiske folks 4) Tyske bedrlftm', lagere 10) Bilverksteder, lager, 
Russerlle var også meget opprinnelige hjem Svitjod på m. V., i alt 17 aksjoner. bensinstasjoner osv.: 25 til-
virksomme når det gjaldt ut- prinsippene Gud og arv. Både vcd. de norske og de felle, nokså lil~:t fordelt på 
formingen av programmet. O. K. tyske bedriftene ble det an-I månedene. I omtrent alle til-

Det ser faktisk ut som om rettet store Ødele:.<,'gelscr, og felle var skadene totale og 
det nye FN. skulde være en mange gode nordmenn falt enkelte aksjoner medfØrte 
fortsettelse av Komintern, og I som offer for aksjonene. De I tap av menneskeliv. 
at denne har fått tilbal{e Karl 'I Bergs Assuranse byrå flestq av disse bedrifter lå i 11) Diverse aksjoner: 5, 
Marx gamle hovedsete New Oslo og på Østlandet. hvorav en aksjon mot hird-
York. A L TlF O R SIK R ING 5) Jernbane-aksjoner (mot stabens hovedkontor i Oslo, i 

Leser en igjennom grunn- bruer, still verker, sporveier, begynnelsen av november 
prinsippene i F'N's program, så Arb i ens g t. l - 44 49 94 lokomotiver OSV.), i alt 49 tU- 1944.» 
er det som å lese Det Kom- felle, hvorav flere krevde 
munistiske Manifest eller norske og tyske menneskeliv Vi synes kommentar må 
Kommunismens ABC. Alle HUSK BLADPENGENE! og i mange tilfelle Skapte ak- være overflØdig! 

* 
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