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NR. 13. - 10. ARGANG LØRDAG 8. APRIL 1961 

Alexander Lange: . '. QUO Vadis - Kennedy? 
Betraktninger ~Rlkring Sønstebys sabotørbok ,Av Anders Melteig 

I. Churchills kriminalilering av krigen 

Gunnar Sønsteby: Army·hevdet at·«slike avdelin-
Rapport fra «mr. 24». ger ville. skade Hærens disi-
Ernst G. Mortensens plin og prestisje». Efter den 
Forlag, Oslo. annen verdenskrig er impe-

Når man fØrst _ for å si riet ikke minst i Asia grepet 
i strupen av sine egne sabo-

det pent - har hensatt seg i tører, utdannet mot japaner-
en fundamental begreps for- ne. De onde gjerninger og 
virring om hva regulær, mili- metoder bærer alltid sin straff 
tær og Haagerkonvensjonell i seg selv. S'abotasjehandIin-
krig er på den ene side - og ger under en ny okkupaSjon 
hva menn i mØrket, sabotasje og fortsatt fundamental for-
og sivildrap av politisk mis- virring kan fØre til vårt folkS 
liebige personer er på den undergang. 
annen side - NB på et efter 
offisiell overenskomst mili- De britiskeBØnstebytiltak un- , 
tært kapitulert og totalt ok- der Okkupasjonen gikk stort 
kupert område _ I sett ut over norske liv og 

Den daglige dJirigent hØYeste- k· d k d t ·kk d a finner man det kanskje nors elen om og s a eie 
rettsadvokat Jens Chr. Hauge., t k t t fØl S h f i orden at den tapre, offervil- ys erne s or . ge c ar -

lige og dyktige sabotør .Qun- fenberg forkortet de ikke kri-
aksjonssjef for Hjemme&tyrke- da I If l nar SØnsteby «er den eneste, gen med en g. Ø ge en nes Sentralledelse og u-utnevnt, f ..,.~~~ Feh s,om innehar Norges hØyes+<> rapport ra ~r og mer 

'I'" men selvskreven leder for den • 

Selv tyske blad forstar ikke Situasjonen og bringer slike karri
katurer som denne. 1 virkeligheten var det ikke marken som steg, 
men pund og Itallar ~om sank - og kronen med dem. 

dekorasJ·on, KrigSkorset med gavnet de disiplinen og ar-
tre sverd», som det står på ~::~ O:~f;=· :;.:: b~: våkenheten noe i en okkupa- trelket ed at nederlenderne 
omslaget av hans spennende store edderkoppene i Hjemm!l:- sjonsarme som ,h?l~t på å --'oC<n- n ...... :. -._'0 '1- ~~ .... tl ; .... l}.T:-<A.!' ,Vi, øk'lW;:~-og-
,~ -', r,.,..- - =< - ,- • ,i>~-" c', ,;:;".~ _W&rC;I!W>4 Ja R ,M-$ Pi 'tolk' ~",h>~'-·;>"'a.e' J'usfb-~~.i4SL@.;;sag ~=,i~''\'1''''~''''-_",.;',,, ,r,:">;;", , " _'~ , 'meget ytlig forhold: DettefOrnoe.ri tid siden satte kur-?M en 

Den daglige dlrtgentiHjem- hadde forbil;me1ser og tillit på uansett slike illagsedler:. som sen ned på verdens to hoved- ning. . 
mefrontens Sentralledelse alle hold denne unge gutten l und Li d l Det som da silqedde var at 
( d Chr Oslogjengens i 1944 tatt fra \'la UJtaer, p -ster' ng og o - rJ'I.~ ik1anrl ·1OTdie' f 'ket på 
SL) h.r.a vokat J. . med den slitte ja,kka og six- SØnstebys kapitteloverskrif- lars, var det interessant å se ~yr- . gJ f ~l'IS~ 1ge d 

Hauge skriver i sitt karakteri- pencelua, som arbeidet og slet ter. «VI SPRENGER AR- det sprogbruk, som ble an- ::'~las·~ve L..~Ttel"a a alØ ... ~,..:. 
serende og anerkjennende sent og tidlig med sine mange . endt' ved eddel-L , .uu· JOnsl~'OOIJJCl. v 'u~ .. 

, BE!IDSKONTORET. OVER TA- v m t:9JSlen,'".om skJ·eL.-e . At -,-·.Jerl--.J·I~"""'e, ~'"'m forord blandt annet: l'k l llt'd bad f f de k ru.[JJ.n:t:lIU t;ll.LUi"",u "" oppglWer Og l eve a l - KENE I GRENS:raN. JAGEn' dette og ormen or 0IJIl- • alltid hm- . t • 
«Pil. et tidlig tidspunkt ble de tid til ,å gi en håndsrekning VILT MEN MUNTRE MUS- menilarer som fulgte både her l grwmeln '~s. ~-

til andre som trengte det».' h· te Ov alt bl, tehold og sunn sans l SIn fl-han britenes tillitsmann i det KElTERER NYE SABOTASJE- Jemme og u. er e 1!L!LL f .• l ...... ~ . 
. cl l..,.+,~ k· nanspoJJJ.1lIlKIK u.Ilj;; ""', var Ingen okkuperte Norge og gikk i kri- Dr. Sverre Kjelstadli har HANDLINGER. VI KAPRER ~t U'V"'"'Ou.et som opps nv- ovel"I"iaisikelse. At Sclhweiiz ikke 

gens første år frem og tilbake skrevet en bok som er en ren ElT LASS MED RASJONER- mng av den .tySke ~~l"k -:- tak det samme skritt og fulg
mellom Oslo og den britiske skattkiste for den som vil INGSKORT. DElT SMELLER I e~ler :re-valuermg, ihvillket vil te med på ferden kan _ ved 
lee-asjon i Stockholm gjennom studere den britisk ledede un- SPORVEISHALLElN OG PA Sl det samme. . . . første tanke -synes litt rart, 
tyskernes - Og svenskenes ~ dergrunnsbevegelse i det SKABO. AKSJONEN MOT Men. det som l V'lrkelig1l1e- da Sdhweiz i a[minne[iglhet er 
grensevakter. I' 1943 ble han tYSkokkuperte Norge: «Hjem- KONGSBERG VAPENFA- ten skJedde, <laden tysk~ s~- ansett som det land som har 
kaldt til England. .. HØsten mest yrkene. Hovedtrekk av BRIKK. B'D.&Vl\.T PA søR- delbank satte kursene. pa ell:i-, d l..--d t. ___ 1 t 

. . ..--..,.... , .. ".J~l~e pund og amerikanske. en ~Wl[1 es e vw-u a, og som 
1943 kom han seg dog hjem den mill tære motstand under ENGA. TIL LONDON OG!5~ ... I tidligere også har vist at det 
som altmuligmann. for sin venn okkupasjonen». Dette siste ut- LUNSJ MED KONGEN.» dollars, ;ar l Vll'~e1igheten Em er meget redd for å få sine 
Knut Haugland. Før året var trykk går stad~g igjen i bo- * de~uermg av ,disse to CUl"- bert;alilngtSlIIlidier forringet.Imid-
onune hadde han bak seg en ken, ofte ytterligere aksentu- Det fremgår av Kjelstadli renb1 ~s, med 5 ~~oo.t. D~tte lerrtid må en ikke glemme art 
rekke dristige operasjoner, var ert i det selvmotsigende og Forts. side 6 'le 1 grunnen s r s un er- Schweiz _ som det Yidunder-

fundamentalt berepsforvir- Lige tlliris1:l1:and det er - na-
rende uttrykk: «Den hemme- turligvis Ih:ar hatt Sline ibeten-
lige militære motstand». Un- keligheter ved å pålegge den 
der arbeidet med boken tok uten1andiske turisttrafikk yt-
hos Kjelstadli vitenskaps- terl.igel"e 5 ~osent på de alle-
mannen overhånd overfor den rede nråværeooe temmelig 
bestilte skriverkarl - '1 mot- høye ih:01Jell1- og pensjons-
setning til hva tilfellet har prilser. 
vært med professor Skodvin En revaluering av Tyske 
- Dette tjener Kjelstadli til RilærnaxIk skulle - om denne 
ære.' Sabotørenes tiltagende ,betegnelse ihadide vært kor-
trang til å forsvare seg og rekt - ha betinget en senk-
forklare seg i bokform, må ning i det tyske prisnJiVlå, melIl 
derfor alltid også sammen- nu kan jo de nmlske bilimpor-
holdes med Kj elstadlis veId tører av tyske vogner og de 
av opplysninger. norske sIkillbsredere, som har 

Det :fremgår således av sine nybyggingskontrakter i 
Kjelstadli at det britiske ve-: Tyskland med sin pengepung 
sen med kommandos og il- kon:statere ,at Norg,el, som at-

De~ britiske oberst Wilson be- legale undergrunnsbevegelser ter har fulgt med pund-sterling 
trakte sine elevers verk: spreng- er et påfunn av Churchill, og dollars, påny har gjennom-
ninge" av Svensk Kulelagerfa- gjennomfØrt under motstand gått en krone-devaluering. 
brikk i Kongens gt. 10. Bildet fra britiske generaler. De yr-I «Soldater» i full mundur. TilhØyre Gunnar Sønsteby. Illustra- Pungens rettledning er ~ert 
7um,te fra det svenske blad «S'e». kesmilitære i' the Regular sjonen hentet fra boken. Fo:rts. slde 6 
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In~alid~\ frontkjempere 
o;: Mr. Easterman 

Svenske røver

historier fra 1940 

K.S. -A.L.: 

Randbemerkninger 
til \«rettsopp gj øret» 

Den 5. januar 1960 stod det 
å lese i Aftenposten at den 
politiske direktØr for World 
Jewish C'Ongress, A. L. Easter
man hadde uttalt at de anti-
semitiske demonstrasjoner 
(hakekorsmalingen) er ledd i 
en Uhyggelig sammensvergel
se, 'Og at han vilde fly til 
Bonn for å rådslå med Aden
auer om tiltak for å rykke 
nynazismen opp med roten. 
Som eksempel på en slik «ny
nazistisk» organisasj on nevr:t
te han «Hjelpeorganisasjonen 
for krigsskadede» i Norge. 

Hva står så denne organisa
sjonen for? Jeg har nylig fått 
tilsendt årsberetningen for 
1960 og derav fremgår det at 
den har til oppgave å hjelpe 
krigsinvalide frontkjempere 
og falne frontkjemperes ef
terladte. Hjelpearbeidet skjer 
med delvis støtte av det nor
ske RØde Kors. Krigsinvalide
ne fordeler seg slik: 

1 blind, 2 som har mistet 
begge ben, 11 låramputerte 
(de fleste :med meget kort 
stump igjen), 7 med alvorlige 
hodeskader med delvis lam
melse, 27 skadet av granat
splinter med tilfeller av lam
melse, 17 tuberkulØse hvorav 
flere med varige, organiske 
skader, 7 lider av varige psyk
iske skader, 3 med amputerte 
overarmer, 2 har mistet halve 
fotbladet og tær på den ene 
fot, 14 har a.mputE5rt en arm 
eller et ben, 8 har mistet et 
øye, hvorav 2 har sterkt svek
ket syn på det andre, 13 har 

Til likegyldige 
abonnenter 

Den svenske DAGENS NY
alvorlige skader efter skudd- HETER har hatt en stor og rikt 
sår eller forfrysninger. illustrert artikkel om det norske 

21 som har flere skader og «felttoget» på svensk grunn i 
6 som har mindre skader er aprildagene 1940. Og her får en 
ikke tatt med i denne opp- i sannhet hØre litt av hvert om Sannheten forbrytersk? I sagt fira. Jøssingfjord, men det 
stilling. Videre er det 44 en- staTe hendelser. I saken mot Willy Bjørneby i stikker litt dypere. I Sverige kal-
ker med 77 barn, hvorav flere SelveJ:lte sensasjonen. pØlesnab- EidSlivating, leste dommeren opp les haren populært for «Josse»" 
mellom 16 og 18 år. ben i bladeus suppekoking, er vel avsnitt alV E. O, Hauges bok og etter Norges opptreden i Jøø-

Hjelpearbeidet har bestått i berebningen om at kronprinsesse (Skotsk jord og norsk himmel). singfjord, kalte svenskene noni
å yde bidrag og i noen tilfel- Marta medbragte «de norska Så slo han boiken sammen: mennene f.or «jossingar», - harer, 
ler lån til forskjellige formål, Kron.iuvelerna» da hun aI1lkDllIl til «Men de,tte har ikke noe med eller reddharer om man vil. HvW! 
blant annet til anskaffelse av Slalens hogfjallshotel, og meget Deres bok å gjøre!» Altmlalr'k-episoden hadde vætt 
proteser (kunstige lemmer) omtenksomt fikk dem anbragt i Bjørneby: «JovisSlt! Det er jo henlagt til SOgnefjorden eller ti!. 
og annen behandling (opera- pengeskapet der. Bladet beskriver dette jeg er tiltalt for! Jeg har Nordfjorrd, ville samlingsnavnet 
sjoner). Dessuten gis råd og omhyggelig alle detaljer i for- jo skrevet om det samme selv!» neppe blirr oognefjordinger 0ifN. 

veiledning ved personlige be- bindelse med disse kronjuveler og (I boken: Jeg rømte fra Eng- «Jeg hilser på mine 
søk ogsamtaler. deres videre skjebne. land). gamle venner». 

For tiden er 'Organisasjonen Det morsomste ved hele rØver- Lagmannen: «Det forbryterske En kjent N&-mann forteller: 
praktisk talt uten flere mid- historien er vel at de norske er tat diet De skriver er sant! Der- Oberst Fougner, SlOm ikke var 
ler. Flere av invalidene og en- kronjruveler er statens eiendom, for må De dømmes! Hadde det NS, _ sa til meg en dag: 
kene lider nØd og ~ar det og ikke kongefamiliens private. vært' løgn, hadde det ikke gjort _ "Nei. NU går det for vidt. 
vanskelig. I mars 1958 for- De oppbevares i Trondheim, hvor noe!,. Da jeg forleden dag på KarI Jo-
andret organisas~onen navn. de lå trygt og godt under hele En avgjørende fortielse han tok hatten av for min gamle 
FØr hette den ,«Hjelpeorgani- okkupasjonen uten at hverken I krigstt'ettssaken mort oberst venninne tru skipsreder E., sa _ 
sasj'Onenfor fr'Ontkjempere». tyskerne ener onde NS-folk for- Sundlo, hevdet tiltalte at krigen jeg kjente at det måtte je)l ikM 
Arsaken til navnefDrandrin- grep seg på dem. Så det var nok fur Norges vedkommende var gjøre, da hun var NS. 
gen var at det er kun inva- andre juveler som ble opbpevart slutt, dia den nomke forsvars- Men slikt finner jeg meg ikke 
lide frontkjempere s'Om hjel- på det svenske høyfjellshotellet. makt kapitulerte. Forøvrig anfør- i. Jeg hilser på mine gamle v __ 
pes, ikke de som! er friske. Noe annet bladet forteller hØres te Sundlo flere ting som bevislte ner». 
Dessuten forekom det at PDSt- mere rimelig ut, når en tenker på kapitulasjonen, såled.es at Sverige Habil dommer 
kontorene sjikanerte folk s'Om den flyktende norske regJ'erings (med den norske Londonregje-

·ld d bid , Under landssviksaken mot_ 
VI e sen e rag. panikkartede og planlØse reise til rings samtykke sendte 1. divi-

D tt ' b mh'ertighetsar a.v bladets venner, sal rettsfoc-e e ar J - den svenske trygghet, mens folket sjon tilbake til Norge. 
b ·d d t he Ea ter n mannen da 10rsvareren skulle ha el e er e rr s ma fikk klare seg som det best kun- Rettsformnnen, general Roseher 
k Il . t· k . k het ordet under :tW'OOedyren: Jeg vi:!. 

a er nynaZlS 15 VIr s'Om 'ne. Det heter i bladets beretning Nielsen hørte på tiltalte uten 
H ·kt • . l be Dem fatte Dem i korthet, foc 

enSl en ma være a egge at Oscar Torp medbragte til Sve- med et Ord å antyde at denne 
h · d·· i· f r h'elp jeg har allerede gjort meg o{)'lt 

m rmger veIen o J rige en ryggsekk med 2,3 milli- hadde rett. Hadde generalen sagt min mening! 
til irivalidene. Det er ikke oner norske kronm- i. Disse hadde <lit han selv (på .vegne av For- ____ .;;.... _______ _ 
nØdvendig å si noe mere om han samlet opp i forskjellige ban- srvarssjeCen) i Hotell Britannia, 
denne mann. Hans ufyselige ker underveis, fOrmodentlig for Trondheim, hadde undertegnet 
sinnelag 'Og hjerteråhet ~reiera.t .ty$eI'Ile .. ~.skull.e;\fAd,ak<j,,~,~kunrnt,~ .. blaJ:l~i~nne:t. Teate~ma~ero~ tegner Ola 
hari selv å avslØre. Og natur- dem! ' gJ,aldt kaPl,1;ulaslJon for heIe lan- 'Cornelius eravgatt ved døden 
ligvis har Dagbladet og andre Bladet forteller ikke hva tys- det, og at oberstløytnant Wrede nær 71 år gammel. 
hetsorganer vært på pletten kerne eventuelt skulle med disse Holm (på vegne av Forsvarssje- Cornelius var utdannet som. 
med angrep i samme stil. J>8ipirlappene, når de fritt kunne f'en) hadde undertegnet det do- teatermaler, fØrst hos Jem; 

Hva man enn må.tte mene disponere sedcJelprElssen eller kument som blant annet gjlalt 6. Wang og senere hos Oliver 
'Om frontkjempernes deltagel- eventuelt innfør tysk mynt i det diivisjon - da måtte rettssaken Neerland på Nationaltheatret. 
se i, krigen, så burde vel alle okkuperte land. e I mot oberst Sund lo ha fått et an- Han 'Oppholdt seg også noe. 
kunne erkjenne at de ikke Men en annen side av saken er net utfall enn den fikk:. Men in- år i USA. Fra 1922 til 1948 
gjorde det for sin personlige jo at en vel den dag idag ikke gen av de ovennevnte dokumen- var han knyttet som teater
fornØyelses skyld. For n'Oen vet hvor milHoner tok veien som ter var dengang (våren 1947) maler til Det Norske Teater, 

Jeg ser i avisen, at det tid siden skrev Farmand: dengang ble «reddet» av for- nervereak'Sjoner mer enn in- og har senere drevet tegne-
di bo «Det må ikke glemmes at I kj n' skj ft· bragt fur dagens lys. virksomhet. Under okkupa-

sta . g er ærtmange ati1nnåe~ter frontkjemperne var villige til selge ge eIge personer. Roseher Nielsen tidde bom stille sj'Onen arbeidet han bl. a. for 
som er sv sene lIl'Il-.. ·tt l· f idA Fr·tt F Ik d· b tai kllif ten, d a gl Sl IV or en 1:', nem- < . l o >, og skapte er SlI 
~ el~_~' tLngenSo og. teet er lig troen på at det var nØd- Kameratklubben 1960 Jøssingnavnet berØmte tegneserie om Nulle, 

'slior SK<fill. - apass ID res- d·· k· t k 
se IBoo- vår saik i kampen for ven ~g a Jempe mo ?m- I «Dagbladet» for 15. april 1950 den lille 3Øssinggutt med de. 
sa.nnhet og rett, bør alle som mum~men, ehn IttrD .skOt~ Ikke har holdt årsmØte, Klubbens skrev hr. Sverre Hartmann, at røde topplue, som reflekterer 
har vært edlem NS ha har VISt seg e un 19>. formann oberst Sundlo, som det var Hagelin som første gang I over de voksnes tåpelighet. 
at de lbeæl: i rett ~d, for det De inv~lider det her er tale på grunn av sykdom ikke benyttet ordet «jøssing». Det er Blandt de gamle kampfeller 
er kostbart å gi urt en avis, og Dm har l alle fall fått betale kunne delta i møtet, hadde ikke riktig. Her i Norge ble det hadde Ola Cornelius mana
da det skorter på anIlOlIl:SeT dyrt f'Or sin tro. Det burde sendt en skriftlig varmfØlt først brukt av «Fritt Folk». venner, SDm med sorg 'ril 
blilr det bare kontingen~ ikke gå an hverken for her: hilsen til kameratene. Men æres den som æres bør, så motta budskapet om ha.ns 
aom kan 'hoMe bladet oppe. Easterman eller Dagbladet a Klubbens varaformann åp- vi får vel gi æren til våre gran- dØd. 
Dessuten er det . den eneste legge sten til byrden. Men net møtet med en hilsen og ner i øst, svenskene, For det var ____________ _ 
avis her i lallidet, hvor vi. f'år ~år det gjelder Dagbladet vel møtt, nemlig de som· opprinnelig lan
lese om sanniheten som den Ihvertfall, så kan det vel pas- Klubbens l'Over ble disku- seTte ordet. Ordet stammer selv
øvrige såJælLt;e fr~ press un- se å sitere hva Farm~nd tert og godtatt i sin helhet 
dersllår. For !den gj,elder det skrev: «Dagbladets redaksjon med enkelte mindre k'Orri
Aholide lhiatet ved like og å er affektbetonet. Den er bare geringer. 
proppe den store grå :masse delvis trofa:st 1 vennskap~ men Styrets forslag til årskon
med falskebels:kyldninger, for- den er alt1d trofast i flend- tingent f'Or 1961 ble etter no
vrengninger og mstoriefor- skap. Den som avisen er imot, en debatt vedtatt. 
IaJ1skning og å rope heja for forfØlger den med en iver som Oberst Sundlos forslag i tre 
~lt som er engelsk. Vi må vise aldri trettes:.. . punkter som betingelser for 
liIlIIlIhold. -. Betal kontilngen- Selv med fare for å bli medlemskap i klubben ble 
-en straks, og få også flere stemplet som «antisemit, og diskutert. ArsmØtet enedes 
til å holde avisen, så sannhe- «nynazist:. våger jeg meg til om at styret vurderer punkte
ten kan nå mange flere. Laå rette en inntrengende hen- ne når ansØkning 'Om med
oss gjøre det vi klan for å få stilling til «landssvikere> og lemskap i klubben foreligger 
frisk luft inn i samfunnet, - andre varmhjertede mennes- til behandling. 
Det burde være en selvfølge ker om å støtte hjelpearbei- styrets forslag til tillits
at aHe som har vært med i det for disse ulykkelige ved å menn f'Or klubben i året 1961 
NS holder FOLK OG LAND. sende organisasjonen penger. ble vedtatt med akklamaSjon. 

2 

S. B. Knut Sollid. Etter at dagsordenen var 

lIQZ ()(] LAND LØRDAG 8. APRIL 1961 
ferdigbehandlet holdt rektDr 
Fredrik Voss et meget inte-

ressant foredrag om historie
forfalskningen i Norge. Det 
var rystende å få fremlagt de 
forfalskninger som rektoren 
påviste finner sted i skole
bØkene, i foredrag, i kring
kastingen, og i dagspressen. 

Under det efterfØlgende 
intime selskapelige samvær 
underholdt Karl Holter kame
ratene med ypperlig frem
fØrte episoder fra sitt mange
årige virke blandt gode nor
ske mennesker. 

Det hyggelige møte sluttet 
fØrst da de små timer nær
met seg. 

L. 

HUSK 
HJELPEORGANISASJONEN 

FOR KRIGSSKADEDE 

Postboks 1407 V, O ID. 

Postgirokonto 1807) 
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___ FOLK eG LAND __ _ 
", u A V HE N G I G UT E A V I S ~ 

De 

Rechktllrer: 

000 t,1ELSOM. ,nSYarlig 
ALEXANDER LANGE 

«underutviklede» 

England tapte sitt Imperium i annen verdenskrig. 
Churchill var villig til å alliere seg med djevelen selv, som 
ban sa, for å ta knekken på den tyske konkurrent. Og 
ijevelen krever vel alltid sin lønn. 

Det ville ikke være England hvis en ikke forsøkte å slå 
politisk mynt selv på fallitten. Verdens største undertryk-
kernasjon ble plutselig alle de undertrykkedes venn og for-
svarer. Det land som uten skrupler har ribbet kolonienes 

Sverre Kjeldstadli 

død 

H. FrankIin Knudsen: 

Med hodet under armen 
En gammel beskrivelse av av vår ungdom for å frelse 

en pinlig situasjon rinner meg landsmenn fra den gjeng av 
ihu. Det var han, som hadde smarte folkeforfØrere og de
fått hodet under armen og magoger, vi sitter der ennu 
armen i bind. Slik burde de omskolert på en bestemt sak. 
jurister som besudlet seg med Det er bedre å ofre seg for 
«retts»oppgjøret fØle seg. - noe, enn bare å være et of
Hevnen basert på grov histo- fer for stupiditet. Akkurat 
rieforfalskning, ikledd Solem- dette ble massen av nord-

I Bergsk jukse-juss, tillempet menn fanget inn av. Vett
efter en lovgivning gitt av et skremte den 9. april, søkte de 
Storting, som bare var et å skaffe seg et alibi. Det sø
Småting av vettskremte kon- ker det norske folk ennu. Mu-
gesvikere og rØmlinger, tåpe- ligens sterkere nu enn fØr. 
lige politikusser som hadde Selv tosken føler det klem
tatt feil i alt" bortsett fra å mer. Skal vi dØ i kampen om 
holde seg ved matfatet. En den størst mulige materialis
flokk gjengangere fra den me, eller ønsker vi å leve for 
mest fornedrende periode i noe som er større? Finnes 

rikdommer, gråter nå krokodilletårer over «kolonialismen». Det er med vemod vi tar til vårt nasjonale liv. Det var de der andre mål av verdi enn 
Det land som mere enn noe annet koloniland har bragt efterretning at den 45-årige folkene som bar på all skyld sannhet og rett? 
Europa i vanry ved sin behandling av de innfØdte, sitter nå. dr. philos. Sverre Kjelstadli for hele greia. Eliter å ha for- Jeg husker Quisling engang 
med pekefingeren i været og forklarer den hvite verden, plutselig er dØd i Roma. - falsket selve folkets selvopp- på BygdØY sa i en tale: Jeg 
som er uskyldig i forbrytelsene, om dens ansvar for de Sverre Kjelstadli tok doktor- holdeisesdrift, laget patrio- ser Fenrisulven med sitt rå 

graden på et nitid arbeide om tismen om til en clowneopp- og rØde åpne gap i øst og 
den britiskledede under- treden, og så tilslutt ladt det Midgardsormen, slangen av «underutviklede> . 

Naturligvis er det bare hvite nydemokrater som biter grunnsbevegelse i Norge under hele munne ut i «nasjonal gull, sno seg over New York 
)lå denne grove humbug. De farvede selv vet bedre beskjed. den tyske okkupasjon. Han holdning» og «godviljens og London City, begge klare 
De vet at bakom det ordnede og forholdsvis siviliserte ser all mulig mikrosko!pisk menn» og i «rettsoppgjør», ja til også å sluke oss. Slik talte 
kolonistyre _ iallfall i den form tyskerne praktiserte det illegalitet som «hemmelig mi- så skulle den nye dag opp- dronning Ragnhild, og slik 

iltær motstand». rinne! talte den profet som man 
før siste verdenskrig -, det som nå er forbi for alltid, som Hans bok om disse ting Jo, det ble fine greier! Den fant å måtte slå ihjel. 
utenriksminister Lange uttrykker det, griner ansiktet på 

I 

den nye koloni;herre: den internasjonale storfinans med 
sine to ytterpoler i øst og i vest. 

De fleste av de gamle negerstatene som England van
.styrte, og som idag er med på å høste de siste fordeler i 

nærmer seg allikevel histo- vestlige kulturkrets måtte ta Samfundsslusken er ennu 
rieskrivning i god gammel- seg av oss. Det ble NATO for populær, men blir det neppe 
dags forstand, idet Sverre alle pen ga, og Trygve Lie fikk svært lenge. De stakkars jU
KjelstadU har arbeidet trutt bære sekken med den inter- rister var aldri særlig hØyt 
og flittig for å få frem histo- nasjonale finanskapital. Nep-estimert, de måtte jo leve 
riske fakta, uansett om disse pe dekker ordet foraktelig konjunkturbestemt. Dårlige 

Englands Commonwealth-konkursbo, har forlengst orientert er kjedelige for den naSjonale disse ting. Og tåpelig er mildt, tider, megen krangel. Nasjo-
seg annetsteds hen. De opererer sammen med Sovjetsam- legende, som professorene hvis man vil beskrive det folk, nal ulykke, mest krangel. 
TeJd.et, med ~et rø~le l{~t"Wce«,l.~ull~ts ,Y~1;"~e~m~t,p~}P,~ ~S~~rEe st~e~;gg Ma~ll!r s,-~o~~. SQJll.~sW~tJ;~p;ep,~t.eJ:,~eg.r.~;. ,Det;, g~If'nedoveJ:. ll~dover, 
·åll~"dealfltrea.*ingene som neppe kan vente' til det gamle VIn fiar spunnet så Illa.ngelW~ levestandard, ikke har tId til flere nye hus, flere biler, 

. , stilte ender på, fot å støtte å reflektere over så åpenbare masser av vaskemaSkiner, TV, 
kolonistyre er skikkelig begravet. opp under «rettsoppgjøret». politiske bedragere. tøv, tøv for alle penga. Men 

Hva de står for, og hvor tåpelige de er de hvite med- Dette er grunnen til at vi i Alt det, som de i sin tid lykke, fØlelsen av frihet, fri-
lemmer i dette sØrgelige kostebinderiet, viser affæren med Folk og Land lyser fred over brukte til å skremme vettet het fra alt som tynger, hvor 

,Sør-Afrikasambandet på siste Commonwealth-konferanse. dr. Sverre Kjelstadli's minne. av den alminnelige mftnn er -den? Man ligger som man 
I ung alder slet han seg ut i med, bærer de nå inn i huset reder (inklusive Skipsreder), 
sitt arbeid. - Vi takker ham til ham. Den omskolering vi men greier man å dulme den 
for den skattkiste med fakta skulle gjennomgå ved lengere stille snikende frykt? Stoler 

Negerhøvdinger, som alle vet står i Sovjetsamveldets sold, 
gikk der til angrep på det Sør-Afrika som ikke vil gi opp 

de hvite posisjoner, og ikke en eneste av Englands hvite som heter <Hjemmestyrkene>. fengselopphold, må være man fullt ut på forsynet 
utenverker våget å gå inn ,for de hvite brødre i deres eksi
.stenskamp i et område som ikke er noe koloniområde i van
lig forstand. Og Sør-Afrika tok naturligvis sin hatt og gikk. 

A. L. for intet å regne mot de lat- (Gerhardsen & Co.)? Er vår 
terlige hallingkast og salto- solist Lange frisk nok til å 

får en også ta den fulle kon- mortaler våre politiske bødler ivareta ALT for det norske 
ble utsatt for. FOlk og For- folk? Hvem bryr seg om de 
svar, var det Nasjonal S'am- små land som ber om penger, 
ling arbeidet for. Skape ett internaSjonal finanskapital? 

Slikt selskap er ikke noe for hvite stammer som iallfall har sekvensen av denne En Ver
så meget selvoppholdelsesdrift igjen, at de ikke godvillig vil denspolitiikk. 
være med på å grave sin egen grav. 

Det var stor glede også i Norges uoffisielle Commonwealth 
land da Sør-Afrika ble puffet ut av det sort-hvite ver
densbroderskap i Commonwealth, og lykkelig forventning 

Og her var Finn Moe fak- folk SOlu ville forsvare seg. Gerhardsen og Lange tenkte 
tisk inne på noe, til stor for- FØrst og fremst skape ett muligens riktig på ganske 
ferdelse for utenriksminister folk ut av det norske. Det var mange områder i sin tid. Om

det som manglet fØr 1940, ef- skolerte tenker de muligens 
Lange og alle de borgerlige ter 1905 - og som mangler feil på ALLE! Hvem vet! 

om at det skal gå likedan i FN, hvor negrene jo nå også aviser. Han sa at en fikk ta den dag 1 dag. QUisling ga ogSå meg, i sin 
har det avgjørende ord i kraft av det store antall «befridde,j> av forsvarsbudsjettet og gi til Vi som ofret den beste del tid, den inspirasjon, at det å 
og FN-konfirmerte negerstater. Selvet blad som NATIO- de svarte. Det er naturligvis 
NEN, de rase bevisste norske bønders egen avis, jubler i en ogSå den eneste logiske kon- Arbeiderpartiets valgkonkur
lederartikkel over at det hvite «Sør-Afrika isoleres~. Forså- klusjon av denne vanvidds- ranse om det kennedyske 
vidt vandrer jo bladet bare i LO's spor. Der har en som politikk som jo lanseres som «fredskorps> til Afrika, så bør 
kjent laget både boikotter og litt av hvert annet til hjelp en slags hvit forsvarsforan- vel først og fremst de norske 
og glede for Afrikas sorte. staltning. politikere og de norske redak-

Våger en fornuftig mann å si et ord mot alt dette senti- Og når det gjelder LO og tører, som så varmt anbefaler 
mentale våset om omsorg for raser som mere og mere opp- de norske bønder, som arm i innsatsen, gå i spissen. Det 
fyller verden og snart tar både land og levebrød fra den arm vandrer på samme far- ville faktisk gjøre atmosfæ
hvite rase, så får en vite at det som skjer i virkeligheten er lige veier. så er jo spørsmålet ren renere her hjemme også 
underfundig nydemokratisk politikk på hØyeste plan. Vi må ganske enkelt om arbeidere om det ble mannjevn opp
hjelpe de sorte stater med råd og dåd for at de ikke skal og bønder i dette land er rede slutnlng og avreise. 
bli det de allerede er: kommunistiske. Vi må betale godt nå til å skjære ned sin levestan- Vil en ikke være med på 
for a'o, de sorte ikke skal spise oss - kanskje i aller bok- dard for at Afrikas sorte, de noe av dette, som betyr den 
stavf.igeste forstand - siden. :.It dette låter smukt og bra, men skal det være annet 
enn IIåt dette med hjelpen til de «underutviklede», som v i 
skal 'ltvikle slik at de med tid og stunder kan sluke oss, så 

som med forkjærlighet hviler praktiske realisasjon av alt 
under palmer og bananer, 
kan få ete uten å arbeide. 

Når det gjelder Høyres og 

vrøvlet, så bØr en heller tie 
stille - selvom det snart er 
valg. 

være nasj onal, var noe mere 
enn '11. mai. Det var å elske 
sitt folk, ikke seg selv og sitt 
utkomme. Det er det det 
dreier seg om den dag idag. 
Finnes der, den ungdom som 
evner i denne omgang å 
FEllEl DElVI BORT? Feie vekk 
de falske profeter, de ut
brukte koster, som ikke en
gang evnet å feie for egen 
dØr. Hvem er de alle disse, 
som pendler efter politiske 
konjunkturer? Er de i det he
le tatt noe? Neppe. Hvis de 
måtte være noe, så er de ikke 
det, som hele folket måtte 
Ønske av sine ledere. De er 
nemlig ikke frie menn, lUen 
spekUlanter. 

HUSK BLADPENGENE! 
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BAK KULISSENE: I Fra aRdre kilder: 

sammen brudd Knut Hamsun og politikken 

Engelskmennenes venn Paul Reynaud. Fra venstre den britiske 
sendemann Sir Ronald Campbell, som vi hØrer om i denne beret-
1I-ing, derefter Reynaud, og tilhØYre den britiske generalstabssjef, 

general Dill. 

Reynauds fall 

klokken kvart på ett. Den franske 
utenriksminister overrekker ham 

, en note - og orienterer ham 
hurtig om innholdet: Frankrike 
ber Tyskland om å meddele be
tingelsenefor en våpenstillstand.' 
og det ber den spanske regjering 
om å formidle henvendelsen til 
tyskerne. 

Den spanske sendemann buk
ker. «Jeg vil». sier han. «!Straks 
og uten å avvente oversettelsen 
av teksten telefonere til mine to 
attacheer i Saint-Jean-de-Luz. De 
reiser straks med oppdraget til 
Irgun, og så har de forbindelse 
direkte med n4adrid!» 

Baudoin takker ham f,or hans 
beredvillighet, og da de så hurtig 
tar aNskj ed , bemerker den span
ske sendemann: «Herr minister. 
hvor jeg har ventet på at De 

En bokanmeldelse i Morgenbladet av Idar Aarheim 

Det er meningen at det skal være en ære å få sine artik
ler i andre blad gjengitt i i FOLK OG LAND under vig
netten "Fra andre kilder», og derfor sakser vi også slikt vi 
finner verdig etter nøye overveielse. men med god sam
vittighet. Denne bokanmeldelsen har v~ tatt fordi den for 
en gangs skyld gir et korrekt og renslig bilde av Hamsun:; 
politiske oppfatning istedenfor det vrengebilde en' eHer~ 
får fordi nydemokratene ønsker å sole seg i Hamsuns ver
densberømmelse og derfor. har måttet kaste et slør over 
den samme Hamsuns dype aVl'ky for alt de stod og står for. 
Derfor hører vi også stadig at hans holdning under okku
pasjonen skyl,dtes hans «svekkede sjelsevner» hans døvhet 
og hans dårlige orientering, tiLross for at Ha~sun selv un
der annen verdenskrig sterlvt fremholdt at han fulgte godt 
med og derfor kunne dømm~ bedre enn alle fjolsene. I det 
vi tilslutt også gir en kompliment til Morgenbladet som en 
alV de ytterste få leseverdige av~ser i dette land, gjengir vi 
da Idar Aarheims anmeldelsE' av Sten Sparre Nilsons bok 
«En ørn i uvær», som kom på Gyldendal i 1960: 

skulle bestemme Dem for dette!» Det er -beklagelig med et 
Jeg er ikke den mann som klan Baudoin forstår meningen med menn€lSlke som i Vlår tid ikke 
søkle om våpenstillstand og !be disse ord - ak, det har ikke stått lar seg ruJbriseæ som demo
England om å la oss slippe fri på ham når man ikke forlengst krat etler «lfolkedemokrat». Et 

Klokken er blitt fem. n4indster- hadde slått inn på den vei -o -' S'll'k"" ,...,'''' ........ ,es!ke mao, ·s·el·"",·ngt fra våre forpliktelser. Kanskje 'I, ~~ ... ~ ,y.,... 

rådet har påny trådt sammen og kommer. mine herrer. den dag Klokken slår ett, da trer den mentalundersøkes av autori~ 
det skal nå uttale seg om Eng- britiske sendemann inn i den ~ ......... ~ .,rie!.,,,,,,,ø'---"'-""""" ,sti'k at da dere igjen har bruk foi' en """10'1:' ""J ~~u",~.I:L.I\.=", 
lands fantastiske forslag, som franske utenriksministers kontor. den gnm:nleg.men;..J - _"!l/Ua .. ",l_.-
Re mann, som har gjort vennskapet to :ue VJ,Jll n.~ 

yn!IIUd og n4andel har forelagt Enten det €i' dag eller natt. sent kan komme f.o~ en ..JI~~. og forbundet med England til ~ UIG\t5 
sine kolleger og som de aIlIbe- eller tidlig - Sir Ronald Camp- Da HamsWl .-,l-ulle «""'nvas-grunnlaget for sin politikk. Idag ~ .LV 

faler på det varmeste. bell er alltid fyllt av den samme ms» e ...... e... L"-;'gen, '"a''' det ber jeg imidletrtid om min de- "Il... lU'1 v • 

Imidlertid deler ingen av de m:.sjon!» kjØlige korrekthet. n4en nå synes maktpåiliggende For enkelte av 
tilstedeværende de to's begeistring. dennie korrekltlhet å ha noe isnen- han apoJ.~er aO aoiØ<l'e ham L!~ Igjen protesterer statspresident ""'6' bJ LJll 
«Ja. hvis man hadde trurffet den- de over seg. god demokrat. Dikte"""'"' v·o ... Lebrun, og noen av ministrene ."",... a.. 
ne ordning for måneder siden», n4inisteren meddeler ham re- bare blitt IlIOe døv. og fo"'kal-

slutter seg til ham. men er det .L 

het det. «så kumle det ha vært gjeringens vedtak., å be om vA.- ket med. årene. R"'dika" le og . et karakteristisk tegn at Lebruna< redningen - da .ville en !lelles ,penstillstand. «Vær så snill ikke sosialistiske alViser lhadde ·han 
. dennegang ikke griper minister-kommando for stridskreftene ha å se på tap og v. inning i denne Iheller &ike iesrt var det så a· 

. presidenten som vil gå i ermet? ' 

::~: ~~t~:: ~ :nvih: nis~~:te~l~ø::!~:tu~~:~!~~:.~:e~r:~~g'~!~k~~~~1ittt'~~;: 
slått?» - «Det betyr jo at vi Wnn. ser på en annen, som er iJåtislæ ,SIIimlIhet. Dessuten bad-

, Ehglands tilbud er 8/VSlått, mi-blir en engelsk: koloni!» roper en blitt a.J.vorlig rammet! På den de vi len profelSlSlQrs ord: .....t'. at 
nisterpresident Reynaud styrtet l"'" 

aN ministrene avvisende. «Vil De . annen side, Eksellense - De kan ~.1~.:·_._ '. led a" «y,"'''',;''' ........... lr_ . . • • . _ n4andels voldsomme utfall. U\lMJLLJt;.,..~ 'v '<&.L"e.,.ga,. L...._._~~_. 
heller være et tysk Gau?» spØr være sikker på aro Frankrike ikke kJede S}etIsevner». Saiken syn- "LVI:I'A?Lp. Han gav tldllg ut-
Mandel hånende, og fortsetter som skulle ha hjulpet ham, var vil utlevere sm flåte!» tas dermed løst: vår demo- trykk for sin. anJtidJeml()ikratis-

det, siste støt som bragte ham til l"_ h ,1.:1_~ __ 
bitende i den hensikt en gang for fall. «Jeg skal overlevere min: re- kl'atislke og høyt nasjonale ll.e ' OIlUlIl1!Lq§ og forandret ikilæ 
alle å bryte de andres motstand: gjering Deres meddelelse». svarer ~ kunne falle til o~atning. Hans politiske 
«Mine herrer, det har nå vært Sir Ronald Campbell og fjerner ro. biograf Sten Sparre Nilson, 
snakket lenge nok. Ett er blitt To besøk seg isnende korrekt som han kom. Men' den gamle satte seg ~r !heldigvis ikike :tors~kt A 
tYdelig ved det: det finnes mi- Den nye regjering gir landet atter til 'Skrivepulten og med stikke d~ forlhold under 
nistre som er for krig og ministre 17. juni 1940. Det er allerede ll(Vtt håp _ nå vil det bli slutt prtOfessom~ attest på svekkede bordet. I sm 'bok om Hamsun 
som er for fred!» sen.t. en halv time efter midnatt'IPå krigen. og hvor hardt det enn Sljelsevner begiIk:k !han I€n geni- og politikken Skriver han et-

Enhver fØler for en fornær- n4en den nye utenriksminister i', kan bli, så er det dog begynnel- strek aJV en lboik.. Nei, :nIi.ttn- ter lå ha sitert diktet «VIe'l'den 
mende mening disse ondskaps- regjeringen petain. Paul Baudoin, I sen på. et nytt avmtit. n4en så. åringen gæerte seg ikke og hetlder» (1893~:. Her kommer 
fulle ord har. Baudouin. føreren ~m bare har vært i stillingen \spDrei' de innviede at det er en atter sto verden i måpende flere gIaIlg~ :ilgJen en lengsel 
for de «nye» ministre. blir rØd i I SIden klokken tolv. ber straks den sammensvergelse igang innen re- forundring o~r detrte :minlkel efter herresJelen Cæsar - ef-
ansiktet, men før han kan si noe spanske og den erigels'ke sende- gjeringen _ riktignok er Rey- av et menneske. ter store, strålende genier, 
griper minister Chautemps ordet mann til seg: de tider er forbi naud definitivt satt matt men de som kan 'bringe en skreklk og 
_ f,0i' fØrste gang i sin lange pa- da overholdelse av etiketten gikk som i sin tid gjorde h~ til mi- Hamsun hadde aldri sver- et ihiåp over j.orden». Hamsun 
litiske løpebane sier han sin me- foran alt - det dreier seg om nisterpresident arbeider videre i get de daQloikratilsike idealer bekjmmell' i samme dikt at 
ning uten forbehold og tanke på Frankrikes eksistens, og efter at hans sinn. Sjefen f.or sammen- ..."...~.;.,,-. kun en gang i sitt liv falt 
ryggdekning. «Herr n4andel». ro- så mange dager ble sløset bort, svergelsen er ingen annen enn han i avmakt - det var «på 
per han ut i salen, «jeg kan ikke må ikke et minutt mere gå tapt. statspresident Lelbrun: mot mi- rede merkbare - men så kom- NapoleOOlls gnlV». Visst kun
finne meg i at De lar det skinlne Den span9ke sendemann Lec- nisterpresidentens og regjeringens mer det øyeblikk da den tidligere ne Hamsun ,ski1dre små men
igjennom at det her' finnes mo- querica kommer som den fØrste. Ønske VI'1 han l·kk· e blI· l' Frank- ··ste P' La l neskers proiblemer slik at de num r lerre va griper inn, ble lev,e\Illde for .oss, men når 

(Forts. neste nr,) det ble blodig a'lvor, var det dige og feag9 ministre! Hei' finnes 
bare menn som i hj,ertet føler 
den dype tragedie ved denne for
ferdelige situasjon. Våre soldater 
blir overalt fanget som harer i 
fellene, På våre landeveier flykter 
et helt fc·1k. og fordi de befinner 
seg midt i de flyktende milltær
avdelinger kommer de også opp i 
kampens skrekk og gru - det er 
en nedslaktning uten eksempel 
og uten mening!» 

HØylydt bifall er svaret på dis
se ord. Mandel sitter påny sam-
mensunken og sier ikke mere. Da 
reiser Paul Reynaud seg .. ' «Det 
er nå tllitt helt klart at bare et 
lite mindretall deler min mening. 

4 l"OLK: OG LAND l Minister Mandel - -

rike. men dra til .AJfrika. Kjenne
merkene på at den hemmelige 
avreise skal finne sted blir alle-

Daglig f~iske blomster 
SYNNØVE LIE 

Blomste):'forretning 
Kranser til alle priser 
Frognerveien 30, Os l o 

Tlf.4~ 2230 

Bergs Assuransebyrå 
ALT I FORSIKRING 

I - - som ble tatt i skole av 
______ ~ ____ ___oJ. Chau'temps. 

denne 101V som g'ja1dt: «Hvad 
det kommer an pa'a er at paa
virke og opdxage Magten, de 
UtvaJg!be og Overlegnei, Herre
menlIles~ene, die Store, ~ifas, 
Pilatus og KedJseren. Hvad 
hjalp det at j'eg gjorde Bevæ
g'else blandt Pakket, naar jeg 
allikevel overantvol'dedes til 
Korset? Man kan gjøre Pak
ket saa talilrikt at det kan 
rive til sig 'et Stykke Herre
dømme paa Neglene: dan kan 
gi det en Slag,terlm!iv ilhænde 
'og 'byde det at stinge og 
sprætte og man kan æseldrive 
det frem ti[ at vinde Overtak 
i en Votering; men vinde Seir, 
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De militære styrkeforhold i verden Litt OM R •• seveltmenu menter 

Bare en jevnbyrdig tredje makt kan sikre freden 
Av Rosalie Gordon i det amerikanske blad HUMAN EVENTS 

kanere. Den nest største NA
TO-makt er Frankrike med 
1,026,000 mann, av hvilke rik
tignok storparten av innsats
beredte soldater i årevis har 
vært bundet i Algerie. Stor
britannia har 600,000 mann 
under våpen. Tyrkia forføyer 
over rundt regnet 500,000 
mann, men efter at Menderes 
ble styrtet hersker det innen 
NATO bekymring over at den 
tyrkiske hærs innsatsbered
skap er gått ned. Italia har 
430,000 mann under våpen, 
Vest-Tyskland 258,000, Grek
enland 150,000 mann, Neder
land, Belgia og Kanada for
føyer hver over 120,000 mann, 
Portugal 79,000 mann, Dan
mark 44,000, Norge 40,000, 
Luxemburg 3,200. Island stil
ler overhodet ikke tropper. 

Roosevelt har reist seg sitt monument også i hjertene hos de 
rØde verdenserobrere slik som denne karikatur med underskrift 
«Drømmer ved kaminen» i et amerikansk blad viser. 

Tyske hjelpetropper i Østblokken. 

I disse dage da rustningsproblemene har fått sW; aktualitet, 
kan det han sin interesse å få noen faktiske tall og kjenns
gjerninger som grunnlag. Vi henter derfor nedenstående fra 
det tyske tidsskrift NATION EUROPA, som utkommer i Co
burg og som er en altkles utmerket publikasjon. Artiklen er 
undertegnet Munin: 

Mot dette disponerer det 
kommunistiske østen over 7,5 Vi ventet i 57 år efter hans 
millioner mann, Sovjetsam- dØd fØr vi bygget et monu
veldet alene over 3,623,000. ment over LincolI'l i hoved
Dertil kommer rundt regnet staden. Thomas Jefferson 
400,000 mann av Warzava- fikk ikke sitt fØr 117 år efter 
paktstatenes halvmilitære sin dØd. Men Franklin D. 
formasjoner. Roosevelts tilhengere våget 

Bak disse europeiske trop- ikke å ta noen sj anse på hi
per står 2,7 millioner soldater storiens dom når det gjaldt 
fra den kinesiske «folkerepu- deres halvgud og hans regime. 

Den fØrste avrustnings- soldater under våpen enn fØr blikk». Bare 15 år efter hans dØd, 
konferanse som verdenshi- begynnelsen av Annen ver- Allerede et flyktig blikk vi- skal en uhyrlig samling av 
storien vet om, fant sted i det denskrig, ville en slik avrust .... ser at den avgjØrende styrke store stenblokker, som ligner 
9. århundre fØr Kristus. Etter ning være nØdvendig - men på begge sider ligger hos fØr- kjempemessige gravmonu
at «Den gule flods forente sannsynlig er den ikke. ingsmaktene, hos S'ovjetsam.- menter, slå es ned mellom de 
stater» i det gamle Kina had- F'or kort tid siden ble det veldet og hos USA. vakre Loncoln- og Jefferson
de underkastet seg Jangtseki- av «Britisk institutt for stra- Hvis vi altså i den forelig- monumenter som et minne 
,an~~,ble,de ~~" on),å,:f;I.,Y- ~e~i&k.~ ~~er» gikt ut -et &eJlQ. ~~ om FOR 

ruste ~ men naturUgvii$ den skrift h~or mlli~rviteIlskå.~~;.· -Iierivt~t'V;!re Ul tllg-j~~ft;:~"e;" vlins1teUg-A: foUt{ 
beseirede! menn forsøker å vurdere st yr- Våpen, så ville det være fare I hvorfor de amerikanske skat-

I løpet av de siste 4000 år ken hos de to militærgigant- for at østen ved sammen- tebetalere skal bebyrdes med 
har menneskeheten efter sta- iske motstandere. Efter deres fatning av alle krefter kunne vedlikeholdet av nok et min
tistikkernes angivelse bare le- oppgave forfØyer «Vesten» renne Rest-Europa overende. nesmerke for Franklin D. 
vet i fred ialt 268 år. Det vi- (med sine 5 NATO-stater) (Liddell Hart hevder forØvrig Roosevel~. De bærer allerede 
ser ty~elig hvilken realitet lia~t .. over 5,794,000 mann. 2,3 at denne fare kan elimine- omkostnmgene med ,det i Hy-
avrustmng hadde! mIllIoner av dem er ameri-I res). (Ji'ort&. side Il de Park (N.Y.) unnfanget av 

Også da Verdenskrig TI var FDR selv som en evig hellig-
slutt og Tyskland lå i ruiner, dom f?r ham selv. 
befattet det nystiftede FN seg Hemmot slutten av året 
16. desember 1946 med av- 1938, da den depresjon han 
rustning, og vedtok den i hadde «lØst» var tilbake på 
prinsippet. Utenriksminister hans dØrterskel (han ble red-
Byrnes meddelte at de ameri- det ved utbruddet av den 
kanske stridskrefter ville bli europeiske krig det følgende 
nedsatt fra over 5 millioner år), trodde Roosevelt at re-
til 550000 mann utenriksmi- publikanerne sikkert kom til 
nister Bevin o~ nedsettelse å overta i 1940. Han begynte 
av de britiske stridskrefter å planlegge hvorledes han 
fra 6 til 1 million. skulle omsette sitt navn i 

Bare i Sovj et regnet man 
med kjØlig hode, avskjermet 
seg mot den omseggripende 
pasifisme, beholdt hæren i en 
styrke på 4,5 millioner mann, 
produserte fortsatt u-båter 
på verftene, så lå si på flyten
de bånd, og utviklet takket 
være rakettbyttet fra Peene
miinde og de underlag som 
president Roosevelt· hadde 
sendt sine sovjetiske venner 
innen rammen av Låne- og 
Leieloven, det sovj ettiske ra
kettvåpen til en for oss aUe 
idag uanet styrke. 

kontanter når han forlot Det 
hvite Hus. Han ville skrive en 
ukentlig artikkel. Han tok 
opp forhandlinger med Col
lier's Magazine om å betale 
ham 75,000 dollars pr. år. 
Hans forestilling om å bli 
«forfatter» var en stab som 
kunne beSØrge skrivingen for 
ham. Ut a v dette oppstod så 
ideen om å bygge et bibliotek 
og verksted på hans Hyde 
Park eiendom. Så bestemte 
han seg for at det skulle bli 
et '«minne-bibliotek» om ham 
selv, og som fØlge derav fri
tatt for skatt. Penger til å 
bygge Franklin D. Roosevelt 
Memorial Library - 400,000 

Da det var ferdig i 1939 til
skjøtet FDR tomten på hvil
ken biblioteket stod den ame
rikanske regjering, som altså 
gjennom the National Archi
ves ble eier og understøtter 
av biblioteket. På denne må
te skaffet han seg, mens han 
var president, på skattyter
nes bekostning et monument 
såvelsom fritt kontor for res
ten av livet. :Regjeringen, 
hvilket vil si de amerikanske 
skattebetalere, opprettholder 
fremdeles dette selvopprette
de minnesmerke i Hyde Park. 

Men for å komme tilbake 
til d,isse, store stenblokker 
som skal reises i Washington. 
Hver av dem - det er 8 ialt 
- skal bære et berØmt sitat 
fra talene til New Deal-presi
denten. Av hensYn til den hi
storiske nØyaktighet og al
minnelig rettferdighet, burde 
noe mere enn disse sitater 
fra FDR komme frem på ste
nene. 

Kanskje - og Gud vet at 
det kunne hende - vil en 
eller annen vedta å installere 
et hØyttalersystem blant de 
store stener med FDR's gylne 

Forts. side 7 

Nå blir det igjen i forbin
delse med embedstiltredelsen 
til den nye amerikanske pre
sident Kennedy snakket me
get om <,alminnelig avrust- , 

dollars - ble reist hos de de- Også i London har Roosevelt 
mokratiske innehavere av sitt monument - og nalurlig-
statsstillinger. vis i Oslo. 

ning». I På flyplassene står amerikanske jet-bombere startklare dag og 
Da det idag står langt flere natt. De er på vingene i løPet av noen minutter når alarmen går. FOLK OG LAND 5 LØRDAG 8. APRIL 1961 
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Quo Vadis -
(Forts. fra .ide 1) l."'eSirik:sjoner. Den nuværende (Forts. fra b.l) 

~nQk. Der hehøves så-d~rpr.is i~eri.ka er i ~- at «den hemmelige militære 
visst ingen kommentar. kel'i!gIheben. ~ enn 50 pro- motstanden» i Norge ble inn

Det er et forsøk på løs- cent alV den pl"1~som Roose- ledet av britene; Disse ne gli
rivelise fra de inIlasJ' onsbe- velt og hans Ifm:a ... ·~-·l--........ ..w-

'. • '~",",~p= """- sj erte helt det norske syn 
tante valutaer, som Tyskland m?te.V'ar fo~ lav. Kan dette som efter Leif og Kåre Moes 
nu har for.el\Jatt. Hvorvidt det brmge noen til å tenke' 

J. S. WllSON må ha hatten I tyskere, har BØnstebyen non
veldig overbevisningskraft. - chalant bemerkning om re
Han var sjef for· den norSke presalier på side 90: t.Elling
seksjon av SOE. sønsteby og sen var efterpå nedfor på. 
mange andre sabotører var grunn av det hele, ikke fordi 
betatt av denne sin leder. han sørget over tyskerne, men 

,-~·.nødvendig at HWe følger «The promised land~ har og Oluf Reed Olsens forsøk på 
etter får tiden vise. man""e pI'oblemer Enorme rik å sprenge Lysakerbroen fikk 

På dette tidspunkt vet vi do~er på den ~ne side, ~ ~itt u1t5trykk .11' p1r904kolafmasJ1' °8n4 
og'$åallered~ så meget, at det bedrifter og arbeidere skal uen .. aprl ra· 
V'ar på rent tysk iliUtiativ at skaffe fOI'tjeneste til, og en nor.ske kjente menn: «Sabo
devalueringen av pund-,ster- umåtelig statsgjeld på den an- tasle gavner ikke fe~relandet, 
ling og a:merikanske. dollars nen side, som ikroditorene for- og utsetter befolknmgen for 
fant sted. Forandrin~ er langer å få siJn arbeidsfrie inn,. fa:-e ..... Enhve~ må nu for
ikke skjedd etter utenlandsk tekt av. stå, at VI lever l en hærtatt 
press. Den mest plausible for- Når vi leser en statistikk by, hvor krigens lov gjelder. 
klaringen til BtmdesbliIlb OVler det som kalles USA's R:0, orden og disiplin er under 
handlemåte er, at den med nasjonalformue, så strekker disse forhold en bydende n~d
bekymring har sett på de in- V'år foresti:l1ingsevne om hva vendig~et og enhvers ubetin
flLasjonsbetonte forslag, som disse tall lbetyr, iikike til. Vi gede phkt~. 
den \nyvalgte president Ken- sitter som i et sla~ coma, det Selv under de~ fundamen
nedy har fremsatt for å løse er som å lese de astronmnislk.e talt begrepsforvirrede retts
USA's pen~krisel og har tatt tall om avstanden t5l frem- oppgjør kommer lovens stand
dette som det første virkelige mede [Moder. Vi gir opp å la punkt til sabotasj e og snikløp 
skritt for å beskytte verdien av det hele bli unider1kastet en tilorde : 
Tyslclands betalingsmidler. tankemessig vurdering. Men IRettstidende 1945 s. 693 

Den. nye amerikanske de- en tång vet w: Det hele må (mot Bruns, Schubert og Cle-
mokl'latiske president har al- illill i et mens) heter det i lagmanns-
lerede vist en evne til akko- rettsdommen : 

modasjon, som en bare kan dobbelt bokholderi-system «Retten finner imidlertid at 
hiJsetmdeedt glil~del' kkOg en. maf': håd'et- hvor debet- og ikredit-silden må de tiltalte IKKE kan straffes 
pe a . v y. ·€lS a a .. ~_ h It ed til· L l' amerikanske pengesyste:m j s"",-uaue 'e n øre..lKO on- for sitt forhold. Det gjaldt iher 
balanse igjen, flOr dette betyr nene. De~ som er. form.'!e på å få fengslet en mann som de 
jo så uendeilig meget _ ikke den ene SIden er gjeld pa den visste var våpensjef for en ELV

bare for Am:erru:ka men for andre siden, og SIlik er det i deling av Mil.org.:. 

SØNSTEBY GJORDE RES
PEKTABEL INNSATS I KRI

GEN I NORGE 

Gunnar SØnsteby var revi
sorassistent den 9. april 1940 
og er nu salgsdirektØr i 
Saugbruksforeningen. Han 
reagerte idealistisk, spontant 
og militært på tyskernes be
settelse. Han fikk permiSjon 
i sin stilling og sluttet seg til 
lØytnant Philip Hansteens 
skilØperkompani. Hansteen 
var en av de rene av hjertet og 
falt i åpen kamp mot tYSker
ne ved BjØrgeseter natten til 
17. at:>ril. Sønsteby sluttet seg 
nu til den dyktige og uforfer
dede daværende løytnant 
Sten Abel's skilØperkompani. 
Det er et pent trekk av BØn
steby å trekke frem den for
tie de Sten Abel, hvis militære 
karriere ble stoppet av myn
dighetene, tross god militær 
innsats i krigen i Norge og 
en livslang innsats i det prak
tiske forsvarsarbeid. Behand
lingen av Abel er gåtefull. 
Han var nemlig ikke medlem 
av NS. 

S0N;STEBY OM TYSK 
HJELPSOMHET 

hele vero~. Men ~denten a:~le stater, ~ styres etter og på side 703 står der vi~~re: 
har mange pl'lohlemer å kjem-' de æ,mme p~pper. .' "Mil.org ble først mobdzsert 
pe med, og hovedproblemet Uttryikiket ~J?na1formue er ved tyskernes kapitulasjon. Un
blir i det lang,e løpåsroaffe et «?- word IOf flCtlon~. Det for- der okkupasjonen har virksom
_ i alle fall noe rimelig for- gJette~€1 land er. blItt en ~t heten vesentlig bestått i orga-· 
hold - melllOm gul'1prisen og av elendomsbesidd.ende ~r;te ndsasjon, soldat-utdannelse, et
V1areprisene forøvrig. For, hvis mennesker. og slaver .. Herg'J~- terretnipgstjeneste og endel sa.- Boken er meget spennen9-e og 
det lavente, men ,ilkke desto dier D~s ~re l~: bO'taSjeak$jtiner. behØvel"fOrsåvtdt ikkeanbe": 
mindre permanente uromo- «The ~TVlval of th~ flttest..». Medlemmene bar hE'runder ik- fales, da den er blitt best
ment, som ligg1er i tidens gull- Og dl!~se fl~er skru 1 --:- en ke uniform eller kjennetegn. seIler. På et par steder for
spøl'srnM, ilk1re blir fjernet, mann klare a rydde opp 1 - De .bar heller ikke sine våpen teller han om rørende tysk 
så. er der neppe noen annen en mann som .er h~det av et åpent. De har følgelig heller hjelpsomhet. 
utV'ei enn inflasjon. va1glø!te om . ikke. a !IorendJre ikke ha.ttrettigheter som sol- En gang skulle stanser for 

Det kan nok være at noen gullpt'1Setl, et løfte som er dater etter Landkrigsreglt:men- seddeltrykning fraktes over 
kvaiksalver-tralI1saklSjoner for bHtt til det som med. ert; fmt tets art. 1.» grensen og videre til England. 
en tid kan 101&e kapitalen til- oz:ci 'ka:liles prest~e, og pre- Bilen kjØrer i grØften. «Om-
bake t:ill sin V'iTkeplass, men stige er et merlkelig. begrep, En formildende omstendig- sider kom en kjempestor 
det operative gullinngrep vil nOe my!kt, loddent, SIlimet noe, het er at mange Milorgmenn sekshjuls tysk lastebil kjØr
før eUer senere bli nødvendig. som gir etter her og glir unna ikke har visst bedre. Således ende. Vi stoppet den og ba 
For en ting står fast som en d~, og som ingen vil ved- skrive: 4.Vårt Land» 13/9 ~947 om hjelp og tyskerne var for
ugje:ndrive'lig kJjen.nsgjerning:kJetmI€I seg, men som er der om Milorgmenn, som sknver melig gledsstrålendeover at 

allikeV1eil og som kan benyttes til bladet at de holder på å de kunne gi noen nordmenn 
Kapitalen har intet fedre~d både til disik.rim.ilnering og gå fra forstanden, fordi de en håndsrekning. Slik var 

trussel. En kan få vondt av forstår de var mordere ...... det som kjent ofte med' de 
og er kjemisik ren for andre d ~1_._.1 :1.., __ 1 - t 

øn som tJKI(;t~ \lWJ.J.W opp mo tyske soldatene». (S. 75-76). 
ingredilenser enn egoisme. Den It d u,_ UNDERGRUNNENS a e""". En annen gang skulle han 
flykJter som feige hyener fra Til dette kmnmer å mAtte ORGANISASJON 
hvem som helst, og fra i sende noen radioapparater og 

kjempe for dJ€Ill ar'beidsløse 'Kjelstadli skriver at britene en rifle til Rjukan og fikk sin 
hvor som helst, om. den for- hæren som nu oppgis til om- mor til å ta sakene med seg. 
nemmer den minste fare eller kring , alt før den tyske Okkupasjon 
mulighet fIOl' pI'onttandre ste- av Norge hadde forberedt seg «Mor ekspederte sakene som 
der. Helst søiker den naturlig- 6 _ millioner. på sin oppgave. Våren og reisegods til Kongsberg og 
ws den arbeidlSrrie inn1lekt, sommeren 1940 utvidet de si- tyskerne hjalp henne villig 
den svettefrie gevinst. Dess- Imidlertid tror jeg ikke, at ne erfaringer om mulighetene over på bussen til Rjukan med 
uten spares der også utgift til det problem, som innIeholdes for en slik motstand .. De pakkene. Det var ikke hver 
Sentex om den!S representaD.- i dette i og for seg ulbyggeliige fikk flere norske agenter. Det dag de ble vist den gunst å 
ter skulle Il1iØ~ til et ordens- tall, vil spille noen hovedrolle ble to britisl,{e organisasjoner få lov til å hjelpe en norsk 
beheIligt selskap. i den tfiinaIJJSielle saneringspro- SIS (Secret Intelligence Ser- kvinne med en slik liten opp:.. 

Når så gullsituasjonen er S6S1S, ror imstorlen 'VIiser at de Vice) og SOE (Special Opera- vartning). (S. 48). 
s1:ik som. den er i Amerika i arbe'ildJenrle, ,d.e tzieil'lende men- tions Executive), som i fØrste . , 
dag, da doillaren er bare 27 nesk~ - fra sk~uggeren rekke ledet den britiske, hem- tSØNSTEBY S SYN PA 
cent (tdvls. 27 procent) av tIl V1~apsmann~n, de S?ID melige , militære efterret- REPRESALIER 
Roosevelt-~ollaren av 1~33, ~ V'edsm,sve~.og slttarbeide ningstjeneste (SIS) og den I Rett skalvære rett: Under
en roan kjøpe gull. til den 1 s~aper kaPltali~ ~:er- «hemmelige, militære mot- tiden forteller han at de for-
1933 stipulerte pll'lis av 35 dol- roer, de .som ha: fatt sm SJ.~ stand» (SOE). En tidligere sØkte å innrette seg slik un
mrs pr. unze med bare 27 pro- styI'lke, sm tro, sm har:- gJen- stor speiderguttleder oberst der sabotasjen at tyskerne 

fordi han som andre hadde 
hØrt om represalier tyskerne 
satte igang i slike tilfeller. 
Imidlertid ble enhver tanke 
på dette avvist. Vi kunne ik
ke stoppe kampen av den 
grunn. Dette var også et syn 
vi visste våre foresatte i Lon
don og Stocl{.,~olm støttet~. 

GUWSTEN 
ALLSIDIG UTDANNELSE 

sønsteby forteller at Hjem
mefrontens iSentralledeise 
hadde bedt ham om å foreta 
innbrudd i Akershus Forsyn
ingsnevnd. «Jeg var efter 
hvert blitt ganske flink til å 
dirke opp dØrer, noe jeg had
de snappet opp i England og 
litt hadde j eg også lært i slut
ten av 1942, da jeg var med 
på å ta imot en ekspedisjon 
som kom fra England. Her 
var nemlig selveste Gulosten 
med~. 

(Gulosten hadde medl sin 
frue Ingrid Andersen og et 
nydelig par til begått et be
stialsk rovmord på Raymond 
Colberg. For denne «krigs
handling» ble hun skutt av 
tyskerne, og figurerer nu 
øverst på patriotstøtten ved 
Grini). 

B9KTJENESTENOG' KURS~ 
FORHØYELSEN PA MARK 

Den siste kursforhØyelse på 
tyske mark gjør at prisene 
på de tyske bØker stiger. Vi 
ber bokbestillere som sender 
oppgjør sammen med bestil
lingen om å legge til 5 pct. 
på de tidligere oppgitte priser. 

Osta Stigefabrikk 
Inneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Osle 
Tlf. 6838 17. priv. 67 0'7 79 

Skyveetiger oljet ml oa<lil

merte besla,. TaksUger a? 
jern, malerkapper og Il __ 

øare loftstrapper. 

TANNI..ØGE JIMJIOI':!:'N 
~2 

'lU.444333 

ANN-ELISE PA BOW 

T~ING 

Trondhetm' 

Gisle JOhMOnBgt. li - V. LaM
moen kirke - Voldsmiade 

cent utlegg og i Viirkelig'heten nom en Ulbru~tI tfattigdo:ns skulle reagere mindre hardt 
erlhvewe seg gull til en 'pr~ I rekke av utell.elige generasJo- med represalier, som sabotØ- Tannl€ge 
av 9,45 dollars pr. unze, sa VIII ner. Det er di!sslel s~m repre- eie er fattigdommen, så har rene jo må ha vært klar over :&IAR'fl'N KJEU)AA.S 
det vel ,€ndo~ være for meg:tj senterer det D~rwmske '7t- de fattigdommen. som felles- at okkupanten har folkeretts-. 
forlangt Olm ikke naturen sel- trykk: «The sUTVliVal of tJhe flt- eie, og dette felleseie gir en lig hjemmel for! . HansOOeRsgt. 2 
ret både ov.er opptuktelse og. tesb, og selv om deres eneste 'I umåteli.g styrke: de kan tåle. Men i a,?ledning en sa.botør Tlf. 44 75 54 
6 FOLK: <XI LAHD LØRDAG 8. APRn.. 1961 Anders Melteig. Sverre EllIngsen som skjØt to 1 ___________ _ 
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Hamsun og politikken Vet/Die - ? 
(Forts. fra s. 4).. mann W. E.Gladstone: «Ar- (Forts. fra ei4eS) . 

. de . aandelig Grund rdi hundredets største ku». Fem- stemme som fremsier de 
v:nnde IV cl tHan:r~ : tenår senere var hans Eng- udØdelige ord. I så tilfelle 
~tbytt er eni ~t· k !l d~ 1ands-lhat enda meT utviklet. burde besØkende bli "fortalt, 
'kk d~ ~e ikke pa.:et » Englenderne var for Hamsun på en ekstra liten sten ved 
~okraten Hamsun eks~te~ nu blitt den fantasilØse og av- inngangen, at riktignok er 
rer nok kun . velmenende døende gammelmannsrase som stemmen hans, men ordene 

• 
- at afrikanerne i den andre "ble drept i valgkam:pe!lQ 

tidl. tysike ~O'loni Togo (hvis hete, at fmemill.et av velgerne 
selvstendigihets-jUJbileum ny- var analfruooter uten noe be
lig ble, feti!ret) hadde innbudt grep om hva de stemte på, 
en tySk deiJ.egasjon som ble - at demokr>atiet således får 
gjenstand for demonstrativ utio1de seg i frilh.et der i mot
hyldest, setning til dikoorw:ret i f. eks. 

hjenrer l med grisik<e oldingeldør holdt er spøkelsesord. For å under-
. en verden i avmakt. Særlig streke dette burde hver gi- - at den nye ihersiker l To-

Sør-Afrikasambandeit ? 
* 

'1-L ..l._L, d d . t go, hadde innIbudt den tidli-N~n,--- ..--",,, .. seg med ...... n ... _' grKJK ut:t..:te ut over . et ung. - gantsten un er. slta et ha en at Mo-l-va il' det lengste 
.1\.II::>VJl y~~'~ ~ ...... ~ aIØil'"e (nå 87-å..n«Te) guv,o ....... ør, - ~ I.-. .. ~l~~ .~~ ._ 

ge forik!a..-; .... crer på hvorfor dommeliJ.ge og hvskraifilJige merknad pnt,· ,hvem forfat- "'~ ~..." '-A< U holdt he:tnmletig ,uJ .. "''U .. a .... -!5 ......... 
~ - T hl nd Deri kri hertug AdoaÆ Friederioh von Hamsuns skjebne ble som den ys I a '. . or s ~er teren Virkelig er. Hvis det for Mecklenburg som æresgjest, om de V'eII.idige sandstormer 

ble Han tviler på psykJOanaly- Hamsun 1 sm berømmelige eksempel er et fra FDR av som satte iInn i april i fjor 
tisike former for sjelegransk- ~olemilkik· med professor Col- den fØrste t~le da han ak- - at flyet på gnmn av mas- på de iSIeIltrail-astiatiske høy
ning som middel til å kaste 1m (1914): «~nu ~ansk,e, septerte kandIdaturet, bØr den kinskade først nådde frem sletter SIOm el; I'IelSultat av 
lys over PQllitil~€, holdninger. da England har fatt hJælp av godskrives Louis Howe (som midt på natten, og allikevel Krustsjovs nye jordbruksplan 
Til Nilsons ros må straks sies halve verden mot Tyskland, skrev fØrste side) eller Ray- ble mottatt av en jublende med pløying av steppene? 
at han selv gjenJIllOn1gående er ~kike på længe! kanske, ... , mond Moley, som skrev res- foJkemasse og !hundre ledende - at SWlIdsto:rmene feiet 
forsiktig med å tl"ekke altfor men engang -v.[11 Tysikland tug: ten av talen. Hvis det er fra representanter for Togo's ad- vestOVeT i uker og måneder 
vidtreikke:nde slutninger av te England til død~, fo·rdi innsettelsestalen fØrste gang, ministrosjon som var møtt på et, 18 000 meter bl"eldt be!l-
dikte1'le:ns barndoms- og ung- det er naturnødvendig'het». bØr æren igjen tilfalle Ray fram for å hilse den tidligere te gjennom Karuikasus, Sør-
domsopplevelser. Han avviser J :,1_1 __ h H Moley. Avhengig av hvilke guvernør velkommen? Ukraina og Krim tii Molda-
bl ,~ t Ha ha' eg vet J'AAe va amsun andre sitater en velger bØr - at den "'''.''''rn">~ OVM]' ........ ~- Via? 
b1i:a . m." "",n om a 'InSlun '. kr har lest av Nietzsche. Kan- t'lf Il T C .~~~~~ v~.., 

tt preget av et pro etarIS k.' . ..l._L :1_1__ o l æren l a e ommy orco- messlige motbagle!lse gjentok - at den støTIknede jorden 
barnd ',1' Ikk d to S Je var ~L ~ sa o~rerve - Il SRI _~... ba c ..llet Cl L ___ l_,TA'I" , omsmliiJØ. ees dende t od flraneeram osenman e - seg over <:J.W~, at neger rn LOTfVIanUt seg lin S"",v::m.J~ 

mindre. overvwderer foda~ Nietzsc~a'r i~~Ye ~~ll~a[; Iler Stanley High eller Robert møtte frem for ØIIlSke ham så tette at de dekket solen? 
ren utvilsomt den betydning . o Sherwood. velkomiIlllein på tysk, at tid~ - at meldlin:getne om den-
en tyrrannisk onkel har hatt. innfly~~e pa Ha~uns ~:- Og hvis for eksempel det .tigere tysk-lUtdiannede Kame- ne kataswme i det lengste ble 
Det skurrer betenke1ig i mine turplO~ op~a~er.. - berømte '«Det eneste vi har å· run-sddatletr møtJtle opp i gam_ fortiet, men etter at støv og 

, ørerr når vi får høre følgende: ~ ~ ~~~e høe~l ~n frykte er frykten selv» - en le, tyske uniformer fra kciser- sand begynte å regne <YVer 
«Fjernt bak oldingens harde d elg sr' ~d ~ setning som Roosevelt ofte tiden? Bu:Jgarila, Romania og helt til 
~ og sinte utlfa~l fra krigs- ~~ dik:~ lblir ~tf~r gjentok med den innledning * JugosiaV'ia og POllen måtte 
aret 1943 tror Jeg den som ~som jeg har sagt fØr» -- er at et grunnleggende Radio Moskva melde «at 
lytter vil kunne høre noe an- bastant, reagerer de gjerne tatt med, så bØr æren tilfalle prirusipp il aa:I sivilisert :retts- SltØVl'leg'll var begynt å falle 

t tte tJ t med å unnfly til fjeililenes bar- orden er avskaffet i Aden- O~I • ...,:~~ Kiev»? ne - en gu s emme, e siket ensomihet. S~ettetl.ivets al- Henry Thoreau via en av UJoD-LUA-!5 

barns røst, et sårt og ulykke- FDR's ånder som puttet det auers Tyskilland i og med die - at lsvestlija beskrev hvor
lig barns dirrende rop på opp- ~~ett gi:r ikkeI Enrom fo~ inn i en tale hvorefter Roose- nye jøde-lover som ilegger en dan «heroiske koiJJlektviJfarme-
•• Lo __ ...... F kl, !lJ.t:lro~ na urer. « ørn l ' • • ;"J!J! o o L._ ..l,.] ~L __ U t _L L f; ..... 

:reilSn1Ilig . og UelVU». « or a- 'texes f l~ ..l ~ av velt overtok forfatterskapet. mlnlmumsstran pa tre rna- re». lllaUlUe SKUae Vtm.K. ..... '" 
ringeT» av denne art virker uvær» Sil ,.ø'''!5~ue neder / (og eventtieltl Penge- rot sandstøv fm et griseopp-
bare IorvirretlidJe og hindXl€;r HN~raldhBeyer: «L HaIke lIte som bot) for en tySk borger om drett:erl nær K.riasnodar? (TI-
oss fra· å se det lysende, klare le.t~ e var ~un noen Nye tyske bø. ker han f. eks. skjle1ler ut eller ME 20.6.60)? 
faktum: Hamsun var hele siltt polit!iilrerr, ~ns reaksJoner. er viser åpenbart forakt for en • 
liv individualist og aristokrat. ne:rvereaksJoner mer enn g~e~- , . . jøde, mens det står jødene - at Ohurdhi1l i 1939 ut-
Herremenneslren.e med d'eIl nom~te standpunkter, lITl- Olga v. BarenYI:_DA~ PI'/!, f:dtt .å.Slkj~ uiT og~--åpen~ tlalte om Sovjetunilonen at 

-lcløktige 'baInike' og-suverene tasjqir. >\1:De1" enn;. ~~' 1;OTIf-GP"ttaSE liin6undet bar Iorakt for en tysker i «vi !her har å gjøre med en 
vilje til maktutfoldelse var .... H~un ~ nok være ca. kr. 35.-:-. 1 hans eget land? makt som allerede lenge har 
etter ihan!s eget silnn. Disse UJbarmlh)'erUg !Logisk når han DEUTSCHER SOLDAT- * truet med å ødeil.egge vår si-
store enere som kunne ryste har sa~t seg noe i '~Qldet. Men ENKALENDER 1961 - at Krunas statsminister vilisasjon med sin Pil"opagan-
«denne flom af dværge bort den VeIen hans ilogikk tar, er Kr. 13,- (248 sider). Ohou-En-La!i. i:kike Iil"yktlelr en da og om nødvendig med blo-
fra jorden» etterlyser han fle.- - likesom hos N~etzsohe - atomkrig for selv om. 300 dig vold, 
re stieder i sitt verk. Men godt- ofte bestemt av tilleldigheter Dr. Dmytro Donzow: millioner llcinesel'le blir drept - at ihan ikk.e lenge etter-
folk trodde ikke dikteren på og løse innfall». DER GEIST RUSSLANDS «har vi enda 300 igjen»? på uttalte at når det gjaMt 
hans ord. Derfor ble man ~ Dette' standpunkt er dull- Kr. 8,- (96 sider). _ at de gode demokrater å kn~ke Ty1sklJand og «na-
mmmellfallen da Hamsun l( stenJdfig fQrfcillet» sier Sten Ved. forskuddsbetaling fremiho~der at det i lengden zn,smen» , ville han om nød-
~is f~ anledning til. å· Sparre Nilson og ~ener Ham- over giro 164 50 fraktfritt, ikke går an å holde dette v~dig gjøre en pakt med 
sVllke det sa lenge forhatte de- sun fulgte en faSt og ensidig eller oppkrav med tillegg mektige demokrati u1lenlfotr dJevelen selv. -
mokrati. Skulle vil få vite liin.je n.åtr det gjaidt politiske av forskuddsomkost- FN? - at han i UIlJde!rhuset et-
hva som.betinget. denneo ham: spørsmåL Nilsons kritikk av ninger. . * ter Jalta uttalte at det inn-
sunske . h~ho~dning, matte Vl Beyer er sikkert treffende. - at det er de hvite som trykk han hadde bragt ~ 
trenge mn l dikterens ~on- Både Nietzscihe og Hamsun Folk og Land's er kommet fømt i store deler seg fm Kreml var «art; Stalin 
li~etJskje~ . og ~ gJør~s beviste med deres li'v at deres av Sør-Afrika at de hvi- og sovjetlederne ønsket å le-
ikke med IIlJ:IJøteol"'leT elil.er bl- tatnker ikke var uforpliktende Boktjeneste be på sett og' vis er «inn- Ve i ærefuilJ.t (!) vennskap og 
ologisk arveilighieJtislære. Hvor- tJilfeldigiheter Postboks 3214 fødte»," og ikke negre som j~by!rdiglret. med .de vest-
:or kan o vi ikke nØye oss J?e~ Dermed h~r jeg ikke sagt O S L O fØlfSt . kom til senere for å lige demokratier og Jeg føler 
a fastsla at det va:: kontinUl- at de hadde samme tanker om nyte goot av de hvi'te8 siviili- at ;jeg kan i stole på deres 
tet og konsekvens l Hamsuns ett og alt, men. beslektede ån- sasjon? ord». (UtJhevet her). 
skjebne? .Tenk ~ vi gikk ill der var de unektelig. I sitt yP- ugjø'l'lig å ta opp alle de TWn_ * * 
detdrastiske skritt å PSY'kO-l;~ Ha ~Sver ~~ _ at· ..l_L " ..... ~ddel,bart ette'" -at hundrevis av barer . per~e msun-essay... - blemEir Sten Sparre Nilson UleII> ..... ~~ ~ 
amillysere Hamlbro eiller Ger- meren og hans demon» påviser beskjeftiger seg med. De fleste at· den belgiske administra _ ogJ nattiklUlBIber i USA har et 
hardisen for å finne g~ Aasmund Brynildsen bl.a. den- som har skrevet om Hamsun sjon.trakk seg ut av Kongo skilt ov~ d.øren der d~ står: 
ti[ deres demdkra't[s!ke tilbøye- SIto overensstemmelse du1cloot op 110 _ ett hundre «Her blir. Ikke amerikanere 
Hglhet? Jeg synes jeg hører nme_ll. __ reverk og liv ihos Ham- etter k.riken blir nevnt og si:- ocr ,..: _ fo-kJ·ellicr.e ~_l~C_Le (lailts1å 1lwiJte. ) ~». Det 

maskriIki d ville' ~lH teTt. Forfatteren drøfter de -., 'w ~'" '" }AJ1ll1L.JSK fra 
ni . 'et som la ' reISe sun (essaysamlingen «Det nye forskjellige synsmåtro- 110m er partiler som ønsket å overta kommer mgen protest 
seg over landet. Ihj1etrte», Dreyer 1960). Bry- fremkommet, men holder en styrret? dem som ville skrike opp om 

Kn t Ha . rasedisikrirminering hvis der 
For Hamsun var England nildsen sier:« u ms~ fast linje i sine standpunkter. -'- at en av de potens. leLle f. elks-~~,l L,_..lde s~J!.tt·. far-

bet·..:J~.,",,~ i fden aktuetlie sil- _ ..l caUlpo< I[JJaIUl 'W1 
arnestedet for den fO'l'bannede' .Y~-~ 'kk' • t d Alle som er opptatt av Ham- da"mlpretlelillUenter» Ikke er ed '1..'- .:I~_ 

..... - l e mUlJS en - _-",-" nAO'er, m~ en ,L._1Vbl-..l.- (mo- g e liæKe a-.q;",ng. «modernitet» og middelmå- lIU<1sJon er . suns fVllCLOld til politikk. og ~-....." 'ou Uli:Ll vus 
dige folikalig1hiat. Industrien, og den kan vanskelIg over- kultudiv, vi[ finne meget av ren neger, faren kineser)? 

Argus. 

hadde også sitt opphav der. vurderes - at lhan så. etter- interesse. Bakerst i boken fin- (Observer 5.7.60). 
Hamsun mente som bekjent trykkelig som 'Veil: mulIg dJ~ nes deSsuten et verdifu:1lt tm
at vi slkUJlle være jorddyrkere. monstre:rte mot denne umyn- legg med Hamsuns politiske 
Dette har Nitlson etn sikker diggjørelse av diktningen og artikler fra 1934 til 1945, 
sans for. Treffende sier han dikteettl. Han tiltvang kunst- samt nyttige henvisninger til 

Brann i røsernes leir 

at Hamsuns Permanente kriigs-I neren et ansvar som tillkom- steder i dfi.kterens vetrlk. 
tiilstand med Albions rike mer ham og g;a,v oss en be- I etel:lers flytende riksmål 
holdt seg ved lag i over e~ I tydningsfull ~edning tiil å ta putteT [Iorfatteren enkelte gan
menneskealder. En gang l heLe det estetiserende fomold ger inn doser av «departeInen-
1899 skr,ev dliIkte'en en meget- til kunsten opp til en grundig talt» snitt. Han ~kri'ver f. eks.. 
sigende lrommentar unde!r bil- revlSJon.» «utfo,Iding» isteden for ut
det av den store liberale stats- I en kronilkk er det selvsagt foldeise. 

- at derunder de første 
frie demokratiske valg i bel- «Dagbladet» og «Farmand~> be
gisik Kongo Vlar kJamp i ga- skylder hverandre gjensidig fot' 
tene mellliom den spydJbevep- ikke å ta tilbØrlig henS(Yll til jø
nede Baluba stammen og La- d€il1es sarte følelser. Vi skulle tr. 
hrla stJam:men, - at en ny- at begge kan ta beskyldningene 
bakt poStimann (neger) ble med ro ~ de har da sanneiJ.c
stenet av de nyutlSprun..ene gjort sin nydemokratiske borll€l"
stamme-demokrater, - at 571 plikt! 
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Militære styrkeforhold --
(Forts. fra side 5) 

I dette tilfelle ville Moskva
generalstabens bekymring vel 
bare være transportproble
met. 

Da imidlertid atomutviklin
gen, som begynte allerede ved 
slutten av annen verdenskrig, 
forlengst er så langt frem
skreden at dette sjokkvåpen 
fremstilles industrielt på fly
tende bånd - «som pØlser» 
skrØt jo Krustsjov - fikk 
Vesten nok engang en red
dende utsettelse, som østen 
trass i alt propogandaskrålet 
ikke kan innhente, ganske 
enkelt fordi Amerikas indu
stri er mektigere enn de 
kommunistiske lands. 

,Av denne utvikling er (Vi 
truet alvorlig, fordi det i et 
gitt tilfelle naturligvis også 
ville falle atombomber på 
vårt land - men vi kan også 
takke denne utvikling for den 
lille beskjedne relative frihet 
vi har. Vårt liv fullbyrdes i 
skyggen av rakettbanene. -
Denne situasjon er uhyre 
farlig og den kan bli dØde
lig. Men hvis ikke atomklok
ken bestod, så kunne vi ikke 
engang opprettholde fiksj 0-

nen av et beskjedent selvsten
dig liv, for da hadde den rØ
de flod forlengst oversvØm
met oss. 

På grunn av denne farlige 
SituaSjon, må vi meget opp
merksomt betrakte den stra
tegiske maktstilling i Vesten 
og i østen, for enten vi vil 
det eller ikke, Så avhenger 
også vår skjebne av dette 
maktforhold. 

USA's standardvåpen er de 
atomdrevne u-båter med de
res polarisraketter, som kan 
flyve inntil 2,000 km inn over 
land, ogSå om de blir skutt 
ut under vannet. Ved siden 
av dette utgjør amerikanske 
fjernraketter, US-fjernbom
ber€ og den briQske bomber
kommando tyngdepunktet i 
den vestlige kraft. Til mel
lomdistanserakettene '«Thor» 
og «Jupiter» som delvis er 
stasjonert i Storbritannia 
Nord-Italia og Tyrkia, kom~ 
mer Atlas-raketten (rekke
vidde omkring 10,000 km.) og 
Titan-raketten (rekkevidde 
omkring 9,000 km.) 
Amerik~s strategiske luft

flåte forfØyer oV'er 450 jet
bombere av typen B-52 
(10,000 km. akSjonsradius), 
1250 jetbombere B-47 (4,800 
km. radius), som i den senere 
tid erstattes med B-58 bom
bemaskiner, som kan flyve ca. 
2,000 timekilometer. Alle dis
se maskiner kan forsynes 
med drivstoff fra tankerfly i 
luften. 

Mindre beroligende ser det 
europeiske landforsvar ut. I 
avsnittsområdet fra Arktis til 
Kaukasus står rundt regnet 
5,000 fly, nærbombere, slag
fly, jagerfly og) senest også 
kortstreknings- og luftfor
svarsraketter. 

I Nordavsnittet, SDm rekker 
til Schleswig-Holstein, ligger 
sier og skriver bare tre divi
sjoner, nemlig 'en norsk, en 

dansk og en tysk! Man håper 
i tilfelle en invasjon å kunne 
holde dette rum med små 
Jandstridskrefter og så bringe 
inngrepsreserver frem over 
havet. 

I Midt-avsnittet mellom 
Hamburg og Passau står ikke 
fullt 22 diviSjoner, nemlig 3 
britiske, 5 amerikanske, 2 
franske, 2 belgiske, 2 neder
landske og 7 tyske. Målet, 30 
divisjoner (derav 10 tyske) er 
hittil ikke nådd. 

TIL EFTERTANKE 
De to meget kristelige avi

ser DAGBLADET og VER
DENS GANG overgtl,r hver
andre i reportasj e om den 
nyordinerte prestinne, og gle
der seg over at hedemarkin
gene mØtte så mannjevnt og 
kvinnej evnt frem i kirken. 
Kanskje all denne kristelige 
glede hos våre to erklærte 
antikristelige aviser burde 
mane til en viss eftertanke? 

og annen hemmelig 
deIse bak kulissene. 

* INDISKRESJON 

innflY-1 kjempere, delvis medlemmer 
av den kommunistiske ma
quis. Noen av dem skrØt av 

I NATO-sØravsnittet - Ita
lia, Grekenland og Tyrkia -
står 7 italienske, 5 greske og 
12 tyrkiske divisjoner. 

TilsjØss forfØyer NATO over 
ca. 30 stØrre eller mindre 
hangarskib med ialt 400 ma
skiner, over 400 marineopp
klaringsmaskiner, 150 u-båter 
og i alt 440 overvannsfartØyer. 

* 
Om den sovj etiske side vet 

man bare det som Sovjetsam
veldet finner for godt å for
telle, henholdsvis hva den 
ikke alltid pålitelige spionaSje 
melder. Så meget synes sik
kert, at dens ildkraft tiltross 
for den tallmessige forringel
se er betydelig styrket. Man 
regner med at Sovjetsamvel
det nå har omkring 35 raket
ter med en rekkevidde inntil 

... 
GENERAL,ER SKAL HOLDE 
MUNN 

Jo mere storartet. nydemo
kratiet blir j o mindre ytrings
frihet blir det for alle som ik
ke vil rope hurra for alt som 
skjer. Den nye USA-president 
har nå forbudt alle generaler 
Offentlig å ta politisk stand
punkt, og det kan en jo for
stå nå da det skal lanseres så 
skje'bnesvangre politiske til
tak. ;Hittil har som kjent 
amerikanske generaler ofte 
og sterkt øvet kritikk over 
forholdsregler regj eringen 
tar, ikke sjelden av bekym
ring over den rØde infiltra
sjon i statsadministrasjonen 

Gjennom en indiskreSjon av 
persiske diplomater er det 
blitt kjent at shahen forsøkte 
å få et lån på 100 millioner 
dollars fra USA. Det skulle 
fØrst og fremst tj ene til opp
rustning a v den persiske hær. 
Imidlertid overbragte en sær
utsending USA's avslag med 
denne begrunnelse: «- For 
oss er det militært sett bare 
ett eneste problem, og det er 
likevekten mellom USA's og 
Sovjetsamveldets stridskref
ter. uten i forbindelse med 
dette spØrsmål er det ingen 
hær som er av virkelig be
tydning for oss, hverken den 
tyrkiske, den tYSke, den nor
ske eller den persiske». 

* 
NYDELIG SELSKAP 

Mens efterdØnningen av be
undringen for sjørøverne på 
det portugisiske skib '«Santa 
Maria» fremdeles er merkbar 
i verdenspressen, blir det opp
lyst at flesteparten av pira
tene var tidligere rØdespania-

13,000 km. og da man vet at ....... ~""''''''''''''''''''''''\I\"'\I\,, 
produksjonen av disse rØde 
interkontinentalvåpen blir tar at sovjethæren for tiden' Luftvåpnet, som forføyer over 
drevet frem feberaktig, antar har 35 artilleri- og Flakdivi- 2,400, for størsteparten for
man at de 35 raketter, ved sjoner, som også forføyer over elde de maskiner er nØyaktig 
utgangen av 1961 vil ha Øket atomkanoner med kaliber like lite farlig som den kine
til ca. 200. Hele den SOVjetiske 20,3t>g 24 cm.' og kan skyte sis~e krigsmarine. Ik~e en
rustningsindustri arbeider i inntil 33 kilometer. gang for Formosa eller Fi
fØrste linje på å øke de våpen Interessante betraktninger lippinene betyr den rØd-kine
med hvilke Sovjethæren kan om den operative planleg- siske hær noen alvorlig trus
angripe og om mulig ødeleg- gelse gir den kjennsgjerning sel. Ene og alene i jungelom
ge USA's territorium. at Sovjetsamveldet idag har rådene i Laos eller i vanske-

For landmotstandere har ikk,e mindre enn 9 fallskjerms- lig fremkommelig terreng 
sovjethæren to typer mellom- og luftlandedivisjonerO' som Tibet, hvor det bare kan 
distanseraketter rp,ed rekke- 20 sovjetdivisjoner står ba- settes inn infanteri, er den 
vidde fra 1600 til 2800 km. re i Mellom-Tyskland, halv- kinesiske hær farlig allerede 

Sovjetsamveldets strategis- parten består av panserdivi- idag. 
ke bomberflåte forfØyer over sjoner med 6,500 stridsvogner. Likeoverfor en slik oppma
rundt regnet 70 maskiner som I Ungarn og Polen er der yt- gasinering av våpen og makt 
er egnet til innsats mot Nord- terligere 6 sovjetdivisjoner. i hele verden, klinger ordene 
amerika, dertil kommer 100 Til forskjell fra N(ATO for- om avrustning som en frase. 
til 120 bombere med omkring fØyer Sovjetsamveldet over en De to motstandere står lu-
10,000 kilometers rekkevidde utmerket og slagkraftig krigs- rende overfor hverandre, og 
og 1,000 bombere med 6,000 flåte, som er langt sterkere venter bare på at den annen 
km. De rØde luftstridskrefter, enn den britiske og bare står skal blotte seg. Da de ikke 
som sammen med rakettene litt tilbake for den ameri- lenger kan finne utviklings
stadig blir utviklet og Øket, kanske. Tyngdepunktet ligger muligheter for sine vidtrek
danner den, rØde hærs i u-båtvåpnet, hvis styrke kende våpen på jorden, har 
tyngdepunkt og slagkraft. skal belØpe seg til 430 til 600 veddelØpet mot månen begynt 
Den taktiske luftflåte - nær- fartøyer. Av disse båter ligger - utvilsomt ikke for fredelig 
bombere og slagfly - for~ 85 i de baltiske farvann, 65 i utnyttelse, men for sjansen 
fØyer over 4,000 maskiner, Svartehavet, 140 i Nordisha- til fullstendig å kunne sjalte 
dertil kommer over 10,000 vet, 120 i det fjerne Østen og ut eller undertrykke den an
jagerfly, dessuten skal, for- omkring et dusin i Mit1delha- nen del av jorden. 
teller man i Moskva, det pro-' vet (Albania). Det er beteg- Det er bittert å se denne 
duseres en meget virksom ra- nende å legge merke Ql mas- kjennsgjerning i Øynene, dog 
darstyrt forsvarsrakett, som seringen av u-båter i de de- må ethvert håp om en grUlin
er virksom opp til 20,000 ler av verden som ligger Ame- leggende pasifisering forbli en 
meters hØyde. rika nærmest: Arktis og det ØnskedrØm sålenge ikke en 

De rundt regnet 200 divi- fjerne østen. militært jevnbyrdig tredje 
sjoner i SOVjethæren er full- Av overvannsfartØ'yer for- mal{t holder rivalene fra 
motorisert for h~lv~artens I fØyer Sovje~ over 25 kryssere, hverandre og ved sitt blotte 
vedkommende. AngIvellg har 230 motoriserte 'jagere og nærvær kan sikre freden i 
sovjethæren 20,000 strids- 2,000 andre fartØyer. verden. 
vogner i «fØrste linj e> og Trass i det veldige be folk- ------------
15,000 i «annen linje». Det ningstall i den kinesiske Arkitekt 

dreier seg vel mest om T 54 folkerepublik, blir slagkraften HUS TAD 
med 10 cm. kanoner og T i den rØde kinesiske hær ik- B 5 ø 1iII'1 ærumsv. , . ....lern "i",,'" 

1010 med 12,2 cm. kanoner. ke vurdert synderlig hØyt. Telefon 556129 _ Osle r ), 

Som alltid i den russiske hær Den forfØyer .over 110 in fan-
blir artilleri og Flak omhyg- teridivisjoner, 2-3 panserdivi
gelig videreutviklet. Man an- sjoner og 2-3 ,Flak-divisjoner. Averter i «Folk og Land« 

å ha kj empet på Fidel Cast
ros side. SjØrØvernes Våpen 
var av sovjetrussisk opprin
nelse. En av hovedopprØrs
lederne i bakgrunnen var den 
rØdspanske general Bayo. Pa
ris blir betegnet som sentral 
for denne aksjonsgruppe og 
ytterligere aksjonssteder skal 
være i Toulouse, Tanger og: 
Havanna. Så det er ikke rart 
at DAGBLADET (og naturlig
vis AFTENPOSTEN) er be
geistret! 

• 
MERE NYDEMOKRATI 

Politiet i Duisburg i Vest
Tyskland har forbudt et mØ
te av (~Bund flir Gotterkennt
nis» (Ludendorff-bevegelsen) 
med foredrag av den tidligere 
formann i det forbudte «80-
zialistische Reichspartei» i 
Schleswig-Holstein, Kurt von 
Zydowitz, som skui de tale om 
«Masse og rase». I politiets 
meddelelse het det at «Bund 
flir Gotterkenntnis utfoldet 
en virksomhet som ikke lar 
seg forene med den demo
kratiske grunnordning. I sær
deleshet ble det fremmet 
raseideer og antisemitiske 
tendenser. 

* VIRKSOMT NYDEMOKRATI 
, Det koster å ikke passe 

kjeften sin i Adenauer
Tyskland, notabene hvis en 
kommer i skade for å si noe 
stygt om det utvalgte folk. 
Således fikk nylig ved en rett 
i Diisseldorf en 59 år gammel 
kelner 4 måneders fengsel 
ubetinget ( !) for å ha beteg
net en kjØpmann som 
«Drecksjude, den man zu 
wegtreiben verges sen hat». I 
Balingen ble en 52 år gammel 
mann dØmt til 3 måneders 
fengsel for på åpen gate å ha 
kalt en jØdiSk medborger 
«Liigner, Schwindler, Dreck
und Stinkjude». Så gemyttene 
er i kok - på begge sider . 
(JevnfØr det jØdiske over
fallet på rabbineren) som vil
de ha forsoning. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser : 

Kr. 30,- pr. år, kr. 15,- pr. 
halvår i Skandinavia. Ut
landet forøvrig: kr. 35,- pr. 
år, kr. 17,00 pr. halJrår. I 
nøytralt omslag kr. 40,- pr. 

år, kr. 20,- pr. halvår 
I 

lØssalg 75 Øre 

Annonsepris: 
32 Øre pr. millimeter 

over en spalte. 
Bruk po.<;tgironr. 16450. 

Utgiver AlL Fol'Ji' 0(1 Land 
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