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Alexander Lange: Nor sko g ty s kre t t s k U I tur 
Betraktninger omkring Sønstebys sabotørbok Et spørsmål til Brynjulf Bull 

Innbrudd Eivind Blehrs by.leilighet 

n. 
maidagene 1945 «MtenpostJen» opplyste i en 

liten notis 22. mars at den 
vest-tyiske grunnlovsdomstolen 

Sønsteby skriver på side erklærte en lov fOir å være 
258--59: «Neste formiddag grunnlovstr~dig, fordi den 
(8/5-45) kjørte Martin 01- fastsatte straffer for lederne 
sen og jeg en tur gjennom av partier som blir erklært 
byen, begge ~ fuLl uniform. ulovlige av domstolen. Grunn-
Det var en stor og merkelig lovsdomstolen ihie~et at dette 
opplevels.e, jeg måtte hvert V'ar å gi fm'hudet tJilbakevir-
øyeblikk gripe meg i at den ikende kraft, og at ledel'lIle ba-
var like utrolig. Nå behøvde re kunne dømmes, hvis de 
jeg iikke l'enger å dm rundt i fortsatte å arbeilde for partiet 
Oslo med uskyldelnS pokerfjes etterat det var blitt fmbudt. 
og kaRe, meg Krog1h eller Fjeld 120 persOllJ6X som var bNtt 
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Ordfører Bull har ordet! 

eller Berg, vel vitende om at straffet i strid med grunnlo- oppgjør måtte man riiktignok 
Gestapo V'ar på jakt etter v~, blir ~ttel' dette berettiget henJl.egge som et fantasipro-
meg. Jeg kunne tre fri og til er:statning, og læn forlange duktmen til gjengjeld OPP-
frank frem i lyset for hvem- å bli løslatt, hV'is de fremdeles daget rettroende og fremad-
somhelst - også overfor mine er fengslet:. . strebende jurister en til da 
mange kontakter - som Gun- OpplyslllI1glelll er ganske In- ukjent «nødrett» som angive-
DM Sønsteby. Det hele V'ar teressant! sett i lys av. det lig endog VIar «konstitusjo-
faktisk som å bli seg selv «Engelen» Normann Gabrielsen, her i uniform efter den tyske ka- norske såk1alte «rettsoppgjør? neI!», og som ble konfirmert 
igjen i denne, deilige, solfylte pitulasjon, øver seg foran speilet i «å trekke» efter beste Buffalo At norsk retts kultur står av ,sine oppdagtel'ei, st.raks dis-
frihetsdagen i Oslo». Bill-mønster. milnst på høyd~ me?- den tys- se hadde fått de nødV'eIldige 

«Men det meldte seg frem- k.e er vel alminneihlg overtro fullmakter av de straffskyl-
deles praktiske oppgaver, Os- Blehr vm: flyktet .fra. hu~t her bodde vi bra til Utenriks- her i landet. RiJk~ok fikk dige grunnlovsbrytere. I de 
lo-gJ' engen måtte ha et hoved- Senere pa dagen gIkk Jeg dit departementet overtok hu- man iikike tatt liViert av den f l~ __ ..J o J!'ret o no .. ~l-

d ·t l t t . l 'l' . P_l!' øq;~llUe 8ll' Ilel sa ~~ -.~.k~arter· Gjennom Johan Paa- l opp,so u ru enl ellg-seb. * _ ~dOIImler l «~Zel- rettskultur sine største trium-

'---*:!t ~ ~~~p~. -ero 're'fØ~r .~,_ /i'(~6v~~;--="i;~ 'i:;;~ ~~Ie~~ :1:: ~~:m;a~~ i_imidlertid føler man seg 

jeg rede på at «minister» gate 32 som hovedkvarter, og rekt skildring arv det som pas_ OIberst G. L~ bok «Døds: visst nå omsider litt uvel 

Sønsteby fekter efter innbrud!det i Blehrs leilighet med statsmi-
nister otto Blehrs gallakårde, som siden forsvant. Tilskuer «Ha
rald;) (Martin Olsen) med Jonas Lies lue. Den omtalte kongelige 
flosshatt sees dog ikke. Billedet er fra «Se» sommeren 1945. 

serte. Det måtte pyntes på dømt», ble JO mndradd, for?i over bl. a. den tli~bakelVi:riklen
hendelselSlfo!I'løpet. Den funda- ?en ga et altfor fordelaktIg de kraft man har mobilisert, 
mentale oogrepsfor:virrings tid mntrykk av tysk. ret~ultur _ die utvidede lovfortolknin
og ?e. lovløse . maIlJerer var o~. fangebelhandlmg nar det ger, ~heten for lo~en o.m.a. 
anna ikke et tlilbakelagt sta- gjaldt no,rdmelIln:'. Det gjenstår dog å se en av 
dium. Dette fr.emgår av neden- Den ens. ':temmige ElverumS-'1 . 
ståeru:le som fru M. Ble It r _ fullmakt som grunnlag fm Forts. stde 7 

på forespørsd forteller oss. 
Av lettforståelige grunner 
presenterte Sønsteby seg ikke 
under eget navn for fruen, 
men som «kaptein Jakobsen», 
da ihun om morgenen 10. mai 
1945 kom tilhake til l'eiiligihe
ten .for å vareta sine interes
ser. 

Det var aldeles ikke riktig 
at Blehr hadde flyktet fra hu
set! BHen hans sto i garasjen. 
Han hadde ringt opp politioet 
og meddelte at han befant seg 
på sin eiendom på Nesøya. 
Der ble han avhentet den 9. 
mai. Det var natten til 10. 
mai at Søn;,;teby hadde brutt 
seg inn i Ths, Heftyes gate 
ved å slå inn en rute i kjøk
kendø!l'en. Den av norsk rett 
godta1Jte fo~ foa- rekvirering, 
NB når denne foretas av de 
rette! 

Fremstilllingen er i det V'e
sent1ige bygget på fru Blceihrs 
sikriv;easer til E. D;' s tilsyns
mann i Blehrs bo, h.r. advo
ilmt Hodneland av 20. juli 
og 28. november 1945, samt 
på brev til Kriminalavdelin
gen, Oslo politiikammer 26. 
mars 1947. Det gir et billede 
av forholdene dengang som 
ihar interesse Ilangt ut over til
fellet Ble\hr. For at saken kan 

,ort... lide , 
Ths. Heftyes gt. 32: Sønstebys hovedkvarter 10. mai til 15. juli 

1945 
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VeIIibdige·· "' ADerkjenii_ 
., ." . '.. ~~er ,«løden ~l 

bet~aktning~r '''~., .. ;.:. :':P:!::.O::~ 
"le bonde Anders. Finsland, 

: " ,~, '.' i:"" :' i .~ 'i;: 'l' }~ 
De syndere 1J.:Vis, ,synder Legmen:rl" ikke forstår befegnis 
offisielt som '~inri:isYke. De syndere hviis synder Legmenn 
forst4r betegnfs s6m!drbryfete. (KJaJrl Meininger. ameri-
kansk ~~psykiater). ' 

Allmaktens visdom åpen- ergo - pangip8l1g!), vel OgFin~land i Vest-Agder, bisatt 
barer s~ e.tter ~v:e:rt: for oss i merke h'V i s en var me:d- påskeaften. Han dØde a v et Det ser ut til at Vidkun Quis- som vi'l"kelig duer til noen ting, 
vår llItiviklingsIhstone. 1 den lem av' et bestemt politisk l1J' erteanfall _. vel 70 år ]dngS handlinger ;alV noen tilskri- blir klemt i bii!lkgrunnen. Vi har 
_.2 1 f _.1___ ves util:re'gnelighet •. ··b'l. a. fo";:'i _ ....... lo ..... ~1 'å l ' 
Ul!l:l • OV oil"a~lI1U't:'S om det skal parti osv .• ' osv. _ (I neste gammel.>"'''''''''''· "'J". UJo' e av selvskryte-
gå Ibra, og med lov må land øye'bli!k!k kre v de lovgiverne Apders Finsland var den han hadde det ønske å trekke ren, ; Heller' \burde vi beklage 
bygges.. • .. I nødlVen.digvis . sel v sådan bi- 'selvskrevne mann til å vareta seg tilbake som sogneprest i sin ham. Han er langt på vei inn i 

u !1~L 1,__ d tilbak and i hjemby.''''..:! Fyresdal. Til dette kan de'n ~·kthet . k II st 
rorU\IKe sa l!l:lU~ tI . . . e st , nemJ1ig som oikkupant a:psvaret for Finsland pen.ed..... LVUJ som a es or-

ib:add~ flere ~ na en ID~ over nevnte okikupant, osv., linder okkupasjonen. Han det jo opply:ses at ifølge en lov mannsgalskap. 
re. føling med 8!l1Saks- og, • Vlrk_· OSIV). - - gikb- helhJ' er' tet l'nn fo:" aO be- vedtatt i mellomkrigstiden,. Lex En anIlJen besværlig type er 

sf ill 1d eHom ""... Gottås, har det skj~ flere gJan- den tilsly:ru tatende k 
~~l ~ul; De' ~ og Mon det iikkeiher skulle ba skytte bygdas interesser i de g,er Ialt ik:ke-teolog~' er ordinert rekte her:: som ~;i ~ ::~ 
kl, JcUX. Il r e en vært en ide, f. eikls. VIia. Mosk- vanskelige årene. Under F1ns- som prester. K.aa1skJ·e det o-å lykkeli • h h • 

. ~:..~ .. og mer .. Sl!onta1· ~ .J:~- va & «Zions vise» å. be sin gud lands ordfØrertid gJ' orde Ar- .,.., g enn nar an ar fatt 
Vl=UUIt::I" om a, ... slave ID=Vl- . __ ~_ . b 'd t. vil interessere at avdØde biskop trukket -deg bort i et hjørne og 
d etl . mf . utpø1.~e ,€Ill noe mindre el s Jenesten en meget stor Berggrav to gan.g;er forsøkte å -med våte lepper har hvisket en 
f~.,.angsQmn.o1' sart ~essag plompt gjenDOIllSk.ueligtak- innsats på flere steder i her- få minister Skancke til å opp.- slibri.g historie' i ørene 'dine. Han 
'-''"0 ....... mæ SP!l'1LIC' opp tliJkk . et kni.....;...~~~? redet '. 

SIV og i lengden hvilte på tro- l 'l""".W1A'. .' "', • .' ......' rette en erkebhSpestK?l.. Den må representerer, den· mildere fonn 
slmp mot mwals:ke bud som -:- Var det egentlig meIlin-' Anders Finslanci var sa art-; ~tas .n~~,E(å ha va:r: ~iltenkt for koproLaLi,', entv;mg,stanke-
beting'e1Jse og naturgitt If'or- gen. å ihEMseat en.~elv kunne. sett. før~ u,nder oge~ter, okku-:~:n, r~~~ «pruæs». , sykdom 'som 'i full blomst tvin
ureI. være mell" pervers i f:red enn; paSjonen at. det vIrket helt·QulJSli:tig bIe -te.stet, som det gero:llDeret 'til Il "brUke språkets 

For tiden f~ det ty_ motstanderen i krig? Er dere naturlig a.t Finsland komzp.u- heter på ~0I'ISk. av vitenskaps- styggeste ord og. uttrykk. 
delig over alten'\li1lvliSking av blitt ~t Und'elr'Utviklet m.Ih.:t; ne ve~ sm. nuværende drd- rn:enn• og ;funne. å . være normal. Fru. Olsen er godt begavet og 
denne næt'Iel"emntakt. Det forslqeUer og grenser melLom fØrer SIgurd Follerås -- VII man. lklt~ msnnu~e at det meget, ~tig, men lider i 
daglige j'ag etter merøyebliik- pra!ktfuHt -og gyselig? Og jeg nedla en krans med varmt her fra myndighetenes s,ide fore- hemme~ighet ~ en fobi som 
kelige materielle goder over- skulle vakkell"t oppdage mitt anerkjennende ord på av-' ligger et ldgnende tilfelle som hennes sunne fu'mUft forsøker å 
døYer og druikner den e1lter- delaktige, farslmJp her uten dØdes båre i den fullsatte med Knut Hamsun.' men med bekjempe. Hun kani.kke gå over 
hånden. Og den vunne leve- pr:ompte å 'gjøre min testa- kirke. Det gjorde også mange motsatt fortegn. altså å sikre seg· åpne pl'8iSSer og holder på å be
st8.llJdairtJ.s'kiaper i sinturgro~ mentariske.,.sortiIe gjennJOlIIl en andre~ NS-venner fra Kristi.:.. atm~ "i gOd tr?~ ~unne,dømxne sviJIne·når,gata hun går end~ i 
bunn ror sløvende bortskjemt- repløklke! ansand var møtt frem. for å ham~ døden, .~Jæ: man"godta et torg. ~ det. gjelder livet kan 
bet, ugildidelig1het, dernest skitt A st.rafiet en alm,imnelig for- hedre avdØde med blomster det vltenskapelli.~e resultat. ", hun'~foi1Jsette: Enten må hun 
og tiJl sist frylkt når det gjel- bryter og. la disse 'gå {Xli er og minneord. ' , hake seg' fast ·i armen på en 
dier å tenke grtundig' gjennom selvifølgel!ig å fØyels.eg . inn- I. L. E. Ellers kan det"ær~~'nytttit in~ fOFbipaSlSleI'eIlde 'under et eller 
diisse ting selv. . under gang'!;~det. fra tap- 1 • nen en går' videre ,på ~tn.re~ annet påskudd, eller hun sniker 

Som kjerut: var det slike pen. Og da. ~ jo Al Ca- li.ghetens ~ei .å se ',litt på, hvor- seg videre langs husveggene. Hun 
svaklheter som. oppløste bl. a. Pane's H<tteg'raml i sammen- sjon, eller . med , respekt for ledes vitenskapen betra.l9ter leg- lider av agorafobi - plassangst. 
ant'ikkens greske kultur in- ll:gning. . ~eg selv og Siinslekt ~erå menns forutsetninger for å av- Fru Hamen,derimot blir gre
nenfm .. Og i det hele vlselr Hw:dedes:gåt ~anå inn- albendage at nærværenne avm gjøre slike tilfeller. Vi sakser fra pet, av panikk og rømmer gata 

'SIPO'l'Ie!lle i kultuxlhistoriens bøl- billle seg at'~.kall,pe:ileå «FOLK OG LAND»; . er en. dansk POLITIKEN : strakB det. dannel'.seg:en.}tø. Har 
gegang at kultUil'e1l suksess hplde V'år kul'bw oven :va:nne ,Nå, Gud bedre, og en takk til Den ·internl8iSlj<malt·kjente dan- hun .vært J teawr. venter hun 
rorlanger ru:eirvær av, en til-' når en ikke engang . våger å <fE,. ~te:ndige, ·d.evklk~skepr'Qf~rVig,go ,Chr~~timsen,~:tamt ..• ·.,.'·"" .•.• :hare"':"'_e·h~~t,."-"en's~ 
~ .S .......... 1 •.•. ~v!1.~""; .... løifpej:l!ii.~\~,:.t~~~ .. ~ .. lønne;; ' d'Ø:.:ø'O. m. ·;VllII'~',c~,··, .. i". ,fortal".,"' .. ~sm.e,; .,' . _.muden, '. ·',ter,.'.i:~ ... ;Jo~ ~~.""'" 'fiålle. u 
momJlsk elit;uhvis ~;::~: R~ f&;"heit.e~;·b.err 'dgs6:t:tiIrom'mer. ,.' .' '-/~~: "HVor'pæ:iado~tS\!i~M'flM(.';14l:omrt';'~~~<;iii~it-
0\Ter1VåikD,ling. kan ~ran~ Patriot! . ,..' ,.;,. Gunnar Furuseth .. enn høres.' er det i virkeligheten n.eskemyldet,; H:un skyr enhver 
~ !l'e!llt~ke C>'Vwvåk- Det er diss'e Saker og in~~ . , nQl1lnaJi1; .å yæ~ abnøl)1l. Pet fln- form i1l9r sel.sika~ghet. Hun li-
nlinglsapparats. edSIvome ube- annet som ~ den største, nes nemldg iklke en eneste' ender nemliig åv antrofobi, sykelig 
Sltikke1:ighet. Det er her det i mest dyptgående' infiltra 'B A blant oss som holder mål' med redsel ~or meinnesker. 
dag klikker. sjonsseier i vår tid.. Aldri fø;ergs ssuransebyrå den type som det ideaIe menneSl- Hr. Jensen er en ine~ mor-

Ellers 'V'ille nemlig den IImr vel fremtilde:ns underut- ke står 'iflor»' som og slagferdig mann. men 
teikmske stlalbs 'serile av brudd VIiklecLe få'tit et' slikt nam,-nam- ALT 1 FOR 5 I KR ING . MaII1 behøver for øvrig bare. han gir avkall på selsklapslivet. 
på opplagte, lovfestede ur- prejudiiikat ihemlene! Ingen bruke øyneneilor å kunne finnE" Jensen gripes nemlig av redsel 
bettlimgIelJser ~elbart etter Viåger å tro d ei t; vi har så Å r bi • D • g t. l - U., U det ene eksempel etter det andre når han sitter i et r'Om hvor dø-
siste verdenskrig ha vært fo- veldig mye kultur på hjertet, på små glail.skaperblant med- rene er SItengt. Hjemme hos ham 
rebygget, eliler i det minste i vi er <blitt Slå veltalende,men Arld'øla menneskJene. Me1anlrolikeren' og SJtår alle dører på vidt gap.Vå-
løpet av 16 år et1:elrpå. tuktet ingen sier det, se!lv politiet B U STA D kverulanten går vi forbi - de ger han seg en sjelden gang i 
som den kriminalitet over all stIår oft.esb aJde1es i bet fQT er beg1ge for triste. Vi begy.nner teater, . SØl'Iger han alltid for å 
kriminJaliitet de er. Og inntil omfurJ:atels å nllIstenJke noen- BarumaT. 5, ø. Ullern med . maniaken, forfengeligJ;let6ns sitte ytterst på benkeraden og så 

så v:ar skjedid, 'Ville så å si all somIhe1Jst for betalt 5.-dtoilon- TelefOl1 1581 • - 0IIl0 og selvforgude1sens representant. nær en dør som mulig Han må 
annen kultUrdebatt ha væTt ne-virksomhet mot «det hvite han i[SOlm bare ,mener fseg se!lv ha en mulighet for å komme ut. 
avvmt SIlærpt: som hørende rasehovmot», les den hvite 0.10 5': l_L ek' k berettiget til å ha en mening om Hans siIhllSlideJse kalles daus-
hjemme langt bak i prioritets- kultur! Vær nå. «tolerant da, .' _le au'. det meste mellom himmel og t1'oJobi. 
rekken. " æih». - - In.lh. ALI" T. LUNBB, jord. Han . er ikke kjedelig. Frøken Pettersen blekner og 

Vi . oppfatter slett ikke' at (Den. slJags kulturell. veder- plasarj;. Han reduserer geniene til får hjertebank hver gang hun 
sliiike ibrudd direkitle beskriver heftighet må jo støtte stadig Mo8Ieveleh 8, Olle Skravlende og med spisSle a,I- møter en marin. Hun lider av 
etfoobryterregime fra toppen ny!eI «doikumentasjoner» om Tlf .• Il 17, pri'Y • .., t'J 71 buer maser hån seg fram i ior- anorofobi, det vill si sykelig aI1glSt 
aIV'; som nødvendigvis må strø nazistenes «gruifulle forbry:tel.- grunnen, uansett hvor han blir for menn. 
San,Q. i detdyrelSlte modermas- ser», uten stans denne ryt- ayvHU,H' elje~ -/ eatU- idioter. og alle reformerer' feil- Frøken Svansen blir blussende 
kiineri vi IlJ()(miSmne imommer misik..1lroImmende hypnose: Fy mene beIIlac. TaU ..... a,grep. Undermålere Og. intrigema-I rød l~ ned på halsen når noen 
til å eie. Den materielle dart;- nasi,fy nasi, - for å utlsjal- ~ .. , ~ er .... kere kommer seg frem, mens han (Forta. Ilde 1) 

terkmturs stykk~ glitren- te delt beste, delt eneste vi har .... lenaftpper. 
del'eS'Ultater blender og be- Best å assurere seg, dsssuten 
ruSer oss fu1lISitandig mellom er tåtflaska god å ha også et
bV1ergang mer og mer søn- ter at en har forlatt bleiene) 
d:erri:vende eiksplosjoner jo - Bellsebub kan å fiske. -
ØkuBbbevise feil. av tilsva- Advokat Wiesener skrev i 
rew:LeJ (oftest multippel) stør-I avisen om noe i'Iart noe som 
relsesgrad i budsjetteringen. heter motstandsrett.',,--. Som 

& ........... 2 I 
'Itf. ~ø. ----------

ANH:ELIS. PA. •• ., 

T.~ ..... Se så igjen en gang på føl- betyr sindige mennesilærs; mot
gende lovfestede og ekse- stands p lik t kanskje, hva? 
ktvertJe mOll'a1sllæ resonnement: Skal se det {,ins noe som he- TraadbIfIR 
-Heretter er det forbudt fra ter edsvorne motstands- .... .1 .... 'IP. 5 - T. LMe-
og' med il går og til og med pliktige m.a.lO. også? Noe av ..... tItD - ... eI' h •• 
ror fem. år siden ('eller om- en ed hw? - - : ';,!.'~- ------------, " !. 
vtendt) med inntil dødsstraf,fs - Landenes fremste :tier. 
træel ,å IbisItå. en bestemt ok- -"- ~1:en over aften.1andet 
kupant (lbakLengsgående klok- blinker en og 'annen stjerne 
ke ,i rent formildende hensikt, Og ingen knehønJe av posi-

FOLK OG LAND LØRDA:G 15. APRIT.. 1961 

.VabewllUgt. Verg .. g ..... ltlll· 

-

Willy Brandt beskjeftiger fremdeles den tyske presse 
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Kongelig ;.nytt på 
rekløm:ef~onten ? 

'j:i'lCf~U'16Bn{Jlt!l·q~~,··v 

Fra «kul,~u;rj~o~t,~n» i Norge 
,.".l f ;;0, '. ;\J. '. ,:,' J , .. . . , < 

Det følgend. e ,er. klipp frrr,tils. '. tr.e'kkelig.. til .a. t han har tak 
fcw~~: ~Ohl1"IIt&t-' ~~~tt;)or ,at 'mm ikke .., .,\. 

turanme1dler 'i BuSk~Blad, 
skriver: «Vi minnæ dikteren. Asmund Br ry n!h i IL d Si en 
Ikkle tenkeren, kulturfilosofen skriver: ' , 
og. poJitiik1æren som aldri var «Den ånd som taler ~ Knut 

«Retts»oppgjørets uten~ 

landske fedre 

, li:V stort fomlalt og som gjorde Hamsuns verker er dien sam
den gamle Ham sun til me som den der i en suveren 
landsfo'l'll'æder. Ham bar vil fomktfor mennesker bygg~ 
satt en strek over. Innetrst glasskamre for de uønskede»~ 

I disse dage, (ta det skammelige~retts~oppgjørs funda
menter vakler og de geskjeftige akademiske murerhånd-
J.a,ngere Her fra revne til revne med en klatt foredrags
mØrtel her og en, klatt' der, er ,det nok mange både av de 
direkte aktØrer fra dengang og der~s tause medskyldige 
som har våkne netter av, bekymring over hvorledes an-

Annanseklipp . fra Aftenposten 

. siktet skal reddes når det store fall kommer. Øverland konfirmerer 
Natilrligviismå dette i første rekke være herrenes egen 

, bekymring, D\en vi vil på. den annen sidehell~r ik~e legge .ydemokratiet 
sten til den byrde som vel har vært tung nok å trekkes med Arnulf Øverland er imellom 
likevel. Og så gir vi dem ela gjerne den lille trøst som ligger forfriskende frtttalende i det 

. f ai heller ikke når det gjaldt dette det største rettssvik i ensrettede nydemokratiske 
", . ." '. . robotsamfundet vi er blitt 
norsk historie, har: de lokale norske foregangsmenn suget l· t d ft d . '.. '. ' ve slgneme e er ver ens-
hele ondskapen og uretten av sitt eget bryst. krigen. Sist har han opp-

inne var han mulig en s en 
ærlig mann». Ludivig Trondsen Skri-

ver: 
Sigrid Undset skriver: «Så skal ingen tro at jevn
dIiamsun kan wil . ikke heten kan slkrive gravskriiten 

dømmes til døden. Men han OIV€T geniet (Hamsun) . SA 
må Ifå :fengselsStraff og hans Slkal ingen Ibro 'at ikjetterbå1e:
eien.dIomk;()lllfiskeres. Han bør ne og veggelusene gjorde ibam 
vel sendes til fOl"Varing på et jevnere. Han var stø.rTe enn 
eller annet hjem». som så». 

Nils Chr. B r ø g g e r skri
ver: 

«Beslaglegg Hamsuns store 
verdier og realiser dem til 
fordel for det fond for løslatæe 
fanger som er under dannelse. 
La iheller hans forliag bevilge 
ham en il it e n sum foil' året, 

Gunnar S et s a 'a s skriver: 
«Kjære store og små littera.. 
turgranskere: La iham (Ham
sun) 1M. være i fred. Det er 
noe så alt for Hlte som tukler 
med noen så alt for stort». 

Knut Sollia. 
Vi hat før her i· bladet pekt på at det som det norske trådt i Lytterforeningen, hvor 

rettsvesen og sto, rparten av de norske jurister medvirket til han tok fatt i den foster- D.A-Iall vanlig dyktig advokat og var 
i 1945 og utover var gjennomføringen av bolsjevikisk retts- voldske kringkasting. Han sa ... blant annet: dertil uhyre' belest og kunn-
pleie i Norge, på samme rilåte som den motstandsbevegelse _ Nå skulle man. kanskje tro En gam- skapsrik på så mange om..; 
som efterhvert vokset frem· på britisk initiativ, gjennom- at NRK ville være talerØr fOT Ar- mel1Jrofast råder. Han var en flittig bi-
førte den bolsjevikiske form for krigføring, den som en beiderpartiets politikk, men det NS - mann dragsyder til dagspressen, og 

fra den al- skreven lang rekke verdl
sivilisert verden langsomt hadde arbeidet seg ut av gjen- gjelder ildæ lenger enn enigheten 

11 ..... id ..... t T?ftft_ ler første fulle artikler, særlig om po-
n. om århuntlrootme. For det bør _ av hensyn til sivilbefolk- me om ArIJC erpa.,we og ............ e . Fos~nvoJ.d. .I de ,utenrikspOlitiske 'tid; ove:-,. Utiske spØrsmål opp gjennom 

.n.ingen, til de kv~ner og barn, en ellers gråter så sårt over rettssakfØ- årene. s~ er det slett ikke Halvard 
- ikkeherskenoeri tvil om .at bådesabotørkrigen og 1Q"igen Langes synsmåter som dominerer . rer W. W. Valle sluttet seg til Nasjo-, 
med hemmelige mordere er ~t grovttHbakefalltifl barbariet; -.endad.et kunne ,vært rimelig, Valle, Dok- nal Samling helt fra begyn-
kynisk tatt 'ibruk av både Sovjetsamveldet og storbritannia. eftersom også dØ borgerlige pa.r-, ka er av- nelsen av, og var av de tro-

"Qg ~poF.tert,~i1Jleo~lglperte,:la»~~ ' .. " .. ' ,- ....... , ilie: sOOrt. sett deler d~. Nei'~~~o~~!~~~~!fmår~~i~~:~;'~re~n::::/. ~~~~~ngri:u~:: 
-_F'~;~~'Ffi"'1er·:':Jlfi~";!\bit~f.ch~Ko.e·.y~ __ aitlS~~pi'~:r;:.~~~~ ,for' den "1'YNesna"'t 'Nordi~nci;og;'s~ ... ·var'1'nm-;'lant, annet 

antyde at de opplysninger FOLK OG LAND gir er ukorrekte gruppe som kaller seg «ORIl!:N';' tok juridislt embetseksamen i presseleder i Hedemark og 
og ondartet «nazipropaganda», så vi skal ikke _ selv når TERING», og hvis ønskemål er 1~06 efter fØrst å ha gått 1 år Oppland, og fikk for det sin 
vi forsøker å gi trøst til skyldbetyngede kroniske Jøssinger ensidig nE$UstniIlg i vest. l{);'ust .. på; grigsskolen. I noen år var behØrlige '«straff». 

- trek~e veksler på noen tiltro til oss. Vi skal henvise til 
s.lOV er nemligfrettSvEinh og de han så sorenskriverfullmek- ' Hans mange venner og 

tig og sakfØrerfullmektig, kjente vil motta budskapet 
inntil han i 1910 startet sin om hans bortgang med vemOd. 
egen sakfØrerfOrretning i Da- Det tynnes i rekkene til de 
len i Telemark. I 1916 flyttet gamle nasjonal kjernetrop
han til Odnes og i 1931' til per i dette land. 

'en mann som vel ingen våger å påstå farer med løgn, sann
hetsvitnet Johan Sch ar f fen ber g, som i en artikkel i 
Morgenbladet forleden legger frem ordlyden i den i 1944 på 
engelsk avfattende avtale mellom England, Amerika og 
Sovjetsamveldet - parafert' av den norske Londonregjering 
- med direktiver for det såkalte rettsoppgjøret i Norge. 

Sehadfenberg , ,gjengir . direktivet tor «retts»oppgjøret 
slik (vi har foretatt oversettelsen fra, den engelske tekst 

små nasjoners, særlig ungarernes; 
beskytter mot a.!nerikansk aigr~ 
sjonslyst. 

Våre fire statsmakter, som jeg 
her nevner i tur og orden: Ar
beidei-partiets sentralstyre, Kaare 
Fostervold, stortinget og Regjer
ingen, vet meget godt ~t utBpelru
lerte lovbestemmelser og parti
politiSk organdsasjonspraksis gir 
dem' mwkt og myndighet t~, å her): 

Side 17 (a) Avskjedigelse fra stilling; og hvis nød~ imrlae +ra den alminnelige foike\o 
vilje - bl. a.' fordi Grunnloven 

vendig arrestasjon, av folk som med vilje samarbei- ikke !har noen beStemmelse om 
det med fienden eller som med velberådd hu hand- folkeavstemnintg. 
let på en måte som var fiendtlig overfor, .den alli- ~ Sålenge vi kan øve offentlig 
p.rte sak. kritikk. og opplysningsvirksomhet, 

b) Oppløsning av alle nazi-inspirerte organisasjoner "ker vi ikkedavåpenløse. 'kEn dagtar' . k.atl .. . ' omme . menIl!eS ene sm 
og opphevelSe' av alle lover som diskriminerer på, .' , ..' , 
basis av rase, fødsel eller politisk oppfatning! Oog 
som er blitt påtvunget nordmennene av tyskerne. skueplass, men understreker 
Side 18 (e) (i) Oppløsning av alle politiske partier at det er grunn til «å, spØrre 

, , ,og C)rganisasjoner . som samarbeidet med fienden. 
(e)(i) Arrestasjon og internering, av lederne for par
tiene og organisasjonene referert til i (b) (i) og (e) 
ovenfor og enhver annen person hvis arrestasjon 
(varetekt) overveies av hensyn til den allierte sak . :. , 

og for opprettholdelse av orden. 
I 

Side 21 (d) (i) Arrestasjon av kjente fiendtlig~ 

agenter og av ekstreme fiendtlige kollabOratører 
som innehar' oUentlige stillinger. 
(iv) Oppdagelse av og nØytralisering av andre uøn:-
skede elementer. 

om avtalene - - og om di-, 
rektivet fikk " innflytelse på' 
rettsoppgjøret». 

Viforv;\r (Jel tror ikke.det 
er nødve.ndi~, å, s})ørre om 
- selv i det noe 
gende N~r~e.· D~t norske., bi-· 

, . , '. ,",', '. , ',' .<." 

dr!l-~ . ,h;ar vese,ntligvært 
svindlen med «landssviket» 
dette påbudte . politiske opp-' 
gjØrogden'usedv.anlig lav-

Scharffenberg peker på at denne såkalte jurisdik-, panne~e. og lurve~e form opp
sjonsavtale tok sikte på forholdene hvis Norge ble krigs;.. gjøret fikk .. 

Dokka, hvor han siden virket. 
Han var kjent som en used- Lat oss inkje forfederne 

glØyma, 
under alt, som me venda og 

selvbestemmelsesrett i besittel~e snu, 
lOg, henviser mwkthaverne til Pl~:-I fnr det gav oss ein arv til å 
rens vei. POlitikerne er ikke våre gøyma, , 
herrer, 9g ,vi .skylderingen å bøye, han er større enn mange 
oss i kadaverlydighet overfor I vil tru. " 
maktmisbruk. ,(Ivilr Aasen). 

-,,-~. ~- .' Ø@ W 
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BAK KULISSENE: 

Frankrikes salIlmenbru"dd 
Ethnologisk introduksjon 

En oversikt av Edward Langford i det 
britiske tidsskrift Northern World 

Opposisjon 
i Bordeaux 

Sdden januar 1936 har denne 
politiker ikke hatt noen minister
stilling. Pierre LavaJ var blitt 
styrtet som ministerpresident for 
år siden av sosialistfØreren V:!on 
Blum, fØreren for det radikalso
siale parti Herriot Og Paul Rey
naud. Det llliIlge tidsrum i politisk 
avmakt hadde vært vanskelig å 
bære for ham: han hadde måttet 
se på det skjebnesvangre erosperi
ment med folkefronten, han had
de et våkent blikk lor hvorledes 
arbeidsYdelsen ved fabrikkene 
gikk ned ,fra måned til måned, 
mens de europeiske aksemaktla.nd 
ydet stigende produrosjon. Forgje
ves gjorde Laval oppmerksom på 
dette i møtene i senatet og i de 
komiteer han var medlem av. 
Krigens forløp beviste riktigheten 
av hans bebreidelser, og da re
gjeringen flyktet til Bordeaux 
reisto også Laval til denne by. 
Han slo seg ned. i et lite kontor 
ikke langt fra kontoret til bor
germesteren i Bordeaux, Marquet, 
som engang under Doumergue 
hadde forsØkt å hjelpe F'ra.nkrike 
til en nyreisnång. Omkring disse 
to menn, Pierre Laval og Adrien 
Marquet grupperte seg snart alle 
de som var uenige nied regjerin
gen Reynaud og støttet marskalk 
Petalns og general Weygands lin
je. Men fremdeles hendte det ik
ke noe annet i denne krets enn 
at man pånw og påny snakket 
om det som burde skje, og at man 
prøvet å hverve tilhengere for 
gruppens syn ,blant deputerte! 
Dog nå blir det klart for Laval 
at han må tre frem. Handlingens 
time var kommen. 

20. juni 1940. AnsØkningen om 
våpenstillstand har marskalk Pe
tain sendt ut for tre dager siden, 
men ennu er det ikke kommet til 
definitive forhandlinger, og tys
kerne trenger stadig lenger frem. 
Forvirringen er fullstendig: da en 
tysk panserdiw,j,on besetter sta
sjonen i Besancon, løper akkurat 

Pierre Laval for retten i 1945 

å innskibe seg. Marskalk Petain 
blir i Frankrike, men han gir 
regjerilngJens visepresddent Chau- fetaktige, gir de brune øjme-
temps den nødvendige fullmakt ne et inntrytkk av å være små, 
til Ialt regjeringen kan virke fra i motsetming til de øvig.e €U-

Algerie. En postdænper «Mas- l'opieliske msers åpne øyne. 
siglia» vil fra Verdon (ved mun- Dette tunge, og j! noen grad 
ningen av Gironde) bringe de de- mindre uttrykksfulle utseen-
puterte SIOffi vil ledsage regje- de, ledsages av et stivt, brunt 
ringen tål Marokko. Den som ikke eller svart hår, som oote kan 
ønsker det, står det fritt å forbli være stridt, mens på den aIl-
i Frankrike». nen sidel sikjegget i motlS'etning 

Altså er regjeringens reise ved- til de øvrige europei:sike raser 
tat;t, siler de deputerte ....:. men er tynt og glissent. Som et re-
de fbrs:tår rekkevidden av dette sultat av dette i hØY grad egen-
skritt. De strømmer til Rådhu- artede utseende, har enkelte 
set, hvor de vet at de treffer antropologister hevdet, at den 
Daval, og han tar nå ledelsen i allpine rase representerer en 

ekspressen fra Marseille' inn på en energisk aros,jon. På hans lf1or- i'nntrengen i ·Elllropa av en el-
. slag begir en deputasjon av' dem Belgzsk minearbe;der (alp;n) 'ler annen asiatisk innJNyte1se. perongen. Mange permisJonsrei- • • 

seg til marskalk Petadn, og med- Men en (mer antagelig teori sende, blant dem mange hØyere 
deler ham at i motsetning til det er i virikeligiheten. den, at den offiserer, tar t'ysroarne for en- V som er blitt ham sagt, vil det . alpine l'Iase repl1elSlenterw- en gelskmenn - og fØr de forstår 
S/tore flertall av deputerte bli Den alpl·ne rase seig og i VM tid stad.ig øken-hva som skjer med dem er de hos ham. Det er bare et for- de fruktbar levering aven tid-

tatt tilfange. svinnende mindretall som vil Den alpine rase er sterk,~ lig fØrnordisk europeisk type, 
Klokken to denne torsdag tele- flykte til Afrika. Mm-Sikalken innblandet både med Middel- som andre igjen hevder på 

fonerer statspresident Lebrun til ~ dem fur dette :tegn på ibJavsrasen og de nordiske folk grunnlag av blodtypen er be-
understatssekretær AlibeTt. «Jeg syd d f dl' tillit, menskri1ltet har ingen inn- og nor or en a pm.e slektet med samene i det ,fjer-
kan ikke vente lenger», mer han, 
«tyskerne kommer stadig nær
mere. Min bil står klar. Jeg må 
se lå komme til PloJrt-Vendres" 
hvorfra en torpedojager vil brin
ge meg til Algerie». 

Alibert svarer ikke på dette, 
men tausiheten er svar nok. 

«Ja, hva iallverden skal jeg el
lers gjøre?» roper presidenten 
fortvilet. 

virkning på president Lebrun: fjellregion, som deler Europa. ne Norden. Deres utbredelse i 
han fastholder at han v:il reise Den er. kort, fixlskåren og un- fjelltmkter ;m~tte;r den
ennå samme afIten. Mm-skalk Pe- dersetsig. I utseende er den ne teori. Skjønt den alpine 
tain handler': .han forbyr minist- fullstendig forskjellig fra eD.- rase nu sprer seg vidt ut over 
rene å forlate Bordeaux før 22. hver annen eu:I'lopeisk rase, Sentral-Europa, er det allike
juni klokken 8. Slik krysses ord- men antallet av blandingsty- vel viktig ikke å hlande den 
rer og motordrer, og situasjonen per sprer ~ stadig ut over undemetsige alpine innflytelse 
blår ikke klarere. For alle står det sentrale belte, som den sammen med. det høyvokSlIle 
det iniidlerlid klart, at i denne OPPtru: tiVlEWg over .Europa og innsl!ag med hredt og stort 
kamp om en del !alV regjeringens dens iml!t11.y:tehse pa den eu- ihode, som ~ alminneNg 
definitive. l3IVl"9ise, fiortSIetter den ro~~ beI~ng ,i. sin al- i Syd-Norge og deler av Slrot

«Vent iallfall til klokken fem, alvgr~~ . krise som siden d~ mindelig!het blir stadig ~ land; som. igjen sypes å Slkyl
herr president - til da har vi tyske Offehsiv tOlk til' så Skjeb-' markant etter hver genera-des Einforliistbnsk nordisk 
nye meldinger!» 

Ordre 

nesvangert har lammet regjerin- sjon. . . ovel'levlering av en vesentlig 
gens besluttsomhet, og at stats- Den karaikJteristislk'6 bredde forskjelldg natur enn den ai
president Lebrun er midtpunk- og den la:ve ~l2Jyde går i~jen i pine. 
tet i denne bevegelse mot Inar- a1!le detaljer 1 kroppen, 1 nen-
skalk petain. denes bredde, de korte, brede Den baltiske gruppe 

føtbell'", de tykke .legger og 

og 
motordre 

Mens president Lebrun frem
deles venter i tre timer med 
tungit hjerte før han fatter nye 
bestemmelser, er de deputerte 
som owholder seg i Bordeaux 

endog fingrene. Hos kvinnene En annen viiktig etnisk 
«De mao lOkke o er dog bekikenet som regel gruppe i Europa er den bal-reise smalere enn ihos de andre eu-tislke. Deor hersker mye tvil 

hr. president!» 
kommet sammen til møte i en 21. juni 1940. Lebrun står i den 
folkeskole, og kiammerets kontor- store salong i prefekturet, med 
sjef gir herrene denne meddelel- ryggen mot vinduet. Fløydøren 
se: «Presidentene (det vil si til korridoren har åpnet seg og 
kamrets President Herriot, se- inn trer en deputasjon av sena
natets president Jeanneny og I torer og deputerte. Laval leder 
statspresddent Lebrun) reiser for dem, og Lebrun· kjenner natur-

ligvis herrene som kommer sam
men med LalVal: der er herr 

ropeiske raseT. om hVlOrvidt denne kilaSlSifika-
Med det brede og korte hode sjon i liikfhet med den di

er den cefaJe irndex hos den a1- nariske, representerer len. egen 
pme rase gjennoimsnittlig 88, msetype av ihøy alder, slik 
og dens {'asiaile indJroc er under som det antas å være tiJlIellet 
83, SIOm tydelig avviker fra med den lliOIrdiske, middel
den IliOrdiske på minimum 90. havsrasen og den alpjnJe rase, 
Det alpinske ihode kan således e'l!l.er det hare er en relativt 
beskrives som rundt med en stabil und'erg'nlppe, som er 
steil. panne, lav neserygg og kommet i stand ved kryssing 
en lite ftremståendehake; Kra- av andre typer. I dag eksi
niet synes også å avrunnes s'terell'" der dOg en tilstrekkelig 
tidligere bakover, så lite av distinkt type til at den er 
halsen vises over kraven. Ne- verd e~ særslki[t belhandling. 
SlEIIl er kort og sQmmetide,r i 
noen grad flat og de kjøtt
fUllIe deler, som ofte kan være 

De tyske militære sjefer: Fra høyre hærsjefen generalfeltmarskalk 
v. BTauchitsch, generalfeltmarskalk V. Kluge, sjef jor 4. arme og 
generalfeltmaTskalk v. Rundstedt, sjef fOT hærgruppe A. 

Marquet, borgermesteren i Bor
deaux, som går for å være en 
villstyring, der er herr Bergery, 
som stemte «nei» dengang krigs
erklæringen ble vedtatt under 
dekke aven militærkreditt, der 
er den tidligere utenriksminister 
Bonnet, som ermu siste minutt 
ville utsette krigsubruddet et 
halvt år eller helst enda lenger, 
der er den deputerte Pietri, som 
ikke kunne bli fl'ansk minister 
fordi han en gan,g hadde uttalt 
seg nedsettende om Churchill, og 
syv herrer· til :floruten dem. Stats. 
presidenten ber alle ta plass, og 
så setter han seg også. Hans 
gjester sitter i en halvkrets om
kring ham. Ingen høytidelig rang
ordning - i fbrm av et nabo
besøk foregå,r den mest drama ... 
tiske .. scene i disse. dramatiske 
dage i Bordeaux. 

Den østlbaltiske rase eller 
undergruppe er av omtl'ent 
samme høyde som den alpine 
og som denne undersetsig og 
bred, med kanskje en ennu 
mer marikert plumphet i ben
bygningen, så at antropolog
ister nylig har spekulert på 
om der ikke er en viss identi
tet meliI.l()m de to typer, idet 
den øst-Jba1tiske il så fall skul
le representere en seksjon av 
den alpine, som er blitt av
skåret fra hovedgruppen ved 
andre rasemessige bevegelser 
og muligens ved infusjon av 
blod øs1lf'm, som ennvidere 
overllevde i :rnarsk1aOOene i 
0 stba1tiikurn. på $UllltIle måte. 
som den alpine undgiJkk ut-

FOLK 00 LAND LØRDAG 15. APRIL 1961 rom. sitIe 7 Østbaltisk bonde I Forts. side 6. 
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'Solkorset • terreng Anders Melteig: 

QUO VADIS 
VInner 

KENNEDY? Tas opp som symbol av orgaDisasjoner·· 
over hele verden 

Solkors på hellerissingsfelt fra Fossum i Gjerpen, Telemark 

-
Blant de mange problemer menn går foran og viser vei. 

som de forenede staters ny- Denne arbeidshær er ikke in-
valgte president John Ken- teressert i å bygge opp en na-
nedy har arvet og fått til sjon eller nasjoner av milli-
løsning er som nevnt på slut- ardærer og millionærer, men 
ten av foregående artikkel: å avskaffe fattigdommen. For 
arbeidsløsheten. noen måneder siden skreven 

Men selv om dette problem engelsk avis i en reportage 
ikke er den vanskeligste sak fra India disse to ord med 
å lØse i et kapitalistisk lands temmelig store bokstaver: 
Økonomiske struktur, så kan <The target - poverty» og· 
det være vanskelig nok med fortsatte: fattigdommen er 
en så uensartet masse av de- skyteskiven, det er fattig-
mokrater, selv om Amerika dommen som skal utryddes. 
ved det siste valg har fått I for nasjonens reservearme og Men i et kapitalistisk sam-
demokratisert sitt demokr.ati. satte den til å gjøre noe. fund kan fattigdommen ikke 
Et eksempel fra den allerslSte Dette er den betydeligste utryddes. Jo flere penger på 
tid viser det: President Ken-«sosiale oppfinnelse» i den den eneste - desto større 
nedy fremla en lov om min- nyere tid. gjeldsbyrde på den annen si
ste-lØnn og den ble nedstemt Det er - og det var det de. Jo større rikdom -- desto 
av representanternes hus. også dengang - den farligste mere fattigdom og arbeidslØs-

Nsajonal Samlings gamle I europeiske næ-dland og nord- Ikke e~gang et minimlims- av alle «sosiale oppfinnelser». het. Det er skyggen som fØl
lIlexke Solkorset, ,EIl" sannelig eUl'Opeel"!D.es land lOver hele ~rav tIl levest~ndard k~ne I løpet av 7 år desimerte den ger sin herre. Fattigdommen 
kommet i skuddet rundt om-I verden, idag tegnet på forenet ImØtekommes I dette mlllio- så å si hele den vestlige ver- er; til og med et umistelig 
kring i Europa. Det ell" tatt motstand, imorgen tegnet på nærsamfunn. dens Økonomi. Dollaren ble gode i et kapitalistisk sam-
opp SIOll1 merke aven rekke felles sedr». ~ det stolteste amerikanske etterhånden satt ned i Tysk- funn. Den arbeidslØse og fat-
nasjonale organisasjoner, bl. * . frIhetsdokument, som heter: land fra 4,20 til 2.49, og det tige er mere medgjØrlig enn 
a. Rikspartiet i Sverige, som La The declaration of indepen- engelske· pund flagret utover den mette arbeider. 

oss for egen regning 
forØlVlcig nå er blitt en nordisk føYe tillittt om hvorfor Nasjo- dence» står det bl. a. at '<all hØsten 1939 som aspeløv i I et privatkapitalistisk (og 
organisaSljon med egen g:rup- nal Samling valgte solkorset men are created equal». Den- hØststorm, så England fant gjerne også et demOkratisk) 
pe b1a:ntannet i Norge, og a:v som sit t k g~ng, da den Franske Revolu- ingen annen utvei enn å er- samfunn er en gjerne av den 
Britlish National Party, som i Det 'eIr :el~tJe tegn t . sJons Slagord: '«Liberte, egali- klære Tyskland krig. oppfatning at staten igrun-
:sin pu:blikasjon «The.Northern har her i landet V' ha e fO;: te, fraternite» lØd, gikk der nen ikke har noen større ret-
European» i hvert' nummer det i arv fra fed' l r a et befrielsens sukk over ver- Nu er det jo slik at om en tigheter. Billedet: den tomme 
roper Ult sitt: «Northern Eu- det landet f· l'tene som ~- den, mens mange nok hadde oppfinner dØr, så lever opp- statskassen er gjerne et godt 

Folk ., U cl . or, usener av ar· h Il" to finneisen og aO nden vI'dere ·tt· h ts b' kt :ropean uruile. - n er siden.. sme a usmasJoner av m- - VI 19 e o Je , men denne 
1ihe Sig!Il of the Sunwheel!» Rundt omikring . N f _ tønne-rammel. Jo, i Vesten, slik også her. Nu er det ikke den absolutte og ansvarsløse 

Det iluin ellers ha sin inter- ner vi helleristni~e oil'getegnm har v~ da frihet, vil mange si. bare et land, et folk som frihet, friheten til å ta seg 
'€ISSe for oss som først tok og merker som d:' gam! Hvilken frihet, friheten til å forstår at den sikreste måte friheter er jo i virkeligheten 
opp ~ampen under solkorset, nordmenn hugget ~ . f' l~ trelle under kapitalismens å reise sitt folk fra fattigdom det motsatte av frihet, for 
p,t;<fTh.eN9~~r,ll. ~uro'Pe<:tn», let eUerpå stenheller. _ kiue- vOldsomJne ?,jeld~byr~e,~ri- og fra rennestenen er gjen- dette betyr jo ikke noe an
~.eIl" en artikkel til ær-e ror rås1minger fra bronseald~: hete~tll å ..slmffe -ka.pitalen nom de to tø.me henders net enn alles Kamp mot alle. 
solhJ~, som de ikaller det. (ca. 30000 år gamle), finner arbeIdsfri og svettefrl inn- ideologi. Tross den amerikanske uav
I artiiklen ~rø~es. Her- vi IfJest av li Østfold, Roga_ tekt? Det er ikke bare et enkelt hengighetserklærings stolte 
manns (Amumus.) seJ.~ over' land og Trøndelag. På man- Den eneste i et kapitalist- folk på omkring 70 millioner ord om frihet, så syns det 
de romersike legioner l Teu- ge av disse ristningsfeltene isk samfund, som har forstått mennesker, som forsøker å som om ordspråket: «Sink or 
tobuæg;eil"Skogen., en seir som støter vi på soIkorset _ ellex arbeidslØshetens problem og kjempe seg gjennom en Ver- swim» fremdeles er landets 
,reddet. de germanske. s~rog ~ soJihjuæt, som det og,S!å blir de verdier, som de arbeids- sailles-traktat$ lenker - en fremste sociale doranstalt
som gjorde Sit. u~en l kalt. Dette merke er det teg_ lØse representerer for sitt traktat med den forjettende, ning». 
Europa kom ~l a .s~Je etter nøt .som bronsealderens nord- samfund er jamen Hitler, for men misvisende betegnelse: Derfor er Amerika nu inrt-
germanske retningslinjer. Den !menn brukte som tegn for so- han «oppfant» det, som jeg Fredstraktat. hentet av sine egne friheter. 
berømte ~ann-statue ve? len. Solen vair midtpunktet\) for har kaut: De tomme henders I En milliard-hær av navn- Hadde Amerika fulgt en me
Det:mold l Nord-Tyskland VI-I deres naturdy.rkelse, og da er ideologi. .IØse og fattige, men atbeids- re restriktiv politikk og skaf
:r ~ d~den ger: I det :ikke rart at vi (finner dette Det kan vel være litt av I villige m. ennesker ser opp mot I fet den Amerikanske stat en 
~_~~r_ lh'ulm ~ gKa: ~~ på så mange av helle- hver~ ~ si ~m den hitlerske I ~n ny gryen~e .~ag, og det er rimelig andel i det arbeidets 
!S"","U.oaJ,~ so. J er e. P- nstningene. admInIstraSJon, men den er Ikke bare prImItIve redskaper overskudd, som i mange, 
k~r festElIt ~ nakk:.= en I 'alminneligihet orpptrer sol-ikke så svart som verden vil som saga og Øksen de har I mange år har flytt rikel.ig 
~~~ ~ :::: s~ ~'rili t korset på helleristningene som ha den til i dag, Han kalte som kampmiddel. En hel hær inn istedenfor· å legge seg til boft °fel:' «~l .~ et enkelt kors omskrevet en nemlig de arbeidslØses hær av verdens beste vitenskaps- (Forts. s. 6) 

sy;n ,et., , sym '. sirkel. Men det kan også væ
bh den meiktigste oppmuntrmg re rikere utformet _ med dob-
for dem som har de samme el- b- l ...... l!_' F· . 
1 l:~~~'.t, ild: al til o f <::1"" ll!UJer. oruten hellenst-
._~ "I;;t,l,...,.. d lJU ~e__ 'e ;:11 aak or- Ilingene ble so,lkorset også 
;».,... a e ilJWr en ~ta es oS og fte "':~_-'- . o d 

o • f_l,l. kam o ~=&;:L l!nn pa sver ene og 
står sammen l en WJ.es p, på smY'kiker 
oppfottlreir vi alLe nord-eUl'O- I ..l""n sen' hi to' k . k ·00 . . l Ul". ere SI rle un-
pelS' e rase VIsste D:aSJona e ne soRtor ... t'l bl' 
organisasjoner over hele ver- se," av og l l 

den ... !l o 1,L'ul glemt, eller det ble fOT'Vansket 
lill a ta opp SOllu] et som· f . o· • bIL H (' gjennom remmed paVlrkIlLlng. . 

's~l ~!~~. a Q ~rml' :anns) og kVI Men hver gang dukkex sol
V[ ~øye . UlS mgs mer e, korset opp på nytt. Det har 
solhJul,et VIses over hele det fulgt nordmennene fra de eld-

ste tider og frem til Quisling 
tok det opp som symbol for 
Nns10nal Samling, og for hver 
omskiftning i tiden har det 
flått en ny betydning i tillegg 
til den gamle. 

Også for kristendommen ell" 
solkorset blitt et tegn som er I 
ofte brukt I den vakre middel
derske alterduken fra Nidar
osdomen, som silci1drer slaget 
på Stiklestad, ser vi på skjel
dene gylne Olavsk,Ql's på rød 
bunn, - altså nøyakJtig sam-

I roe merke som Nasjonal Sam
Gravsten fra Vdg/l med solkors ling blrukte. 

Hitler kalte de arbeidslØses' hær for nasjonens. reservearme Og 
satte dem farbeide. 5 
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QyqiY~+~' ·;~~~N;~.O~X) . .l~~r.~·~H\ss.:io9J;·i-
. (Forts. Ira 8.5! Det er sikkert best å :flykt~ Noen av" q~~~'~r~~mmumst-! ' (Fort,. IrQ. I. 4) . kiologj:slk,e 'behov. M det !fIak-

ønmill1ar,dær- ogm,lllionæ:r~ ove~ haM;,Qg~hide~~g lengs1!isk/ma~stlske, andr~ har en" slettelse li den'~'ael";'t: tum, atl~c.~:;~ tilfellet 
bes.tanQ., så,. hll.dde den nu.:. In:ul~g bort,~ra ,e.l\ S!i~ 1(e.~~. ,~ter,k l"ellgiøs overbevisning -Europa;" a i gjøridentifiiæ:sjonen iL";' d~ 
værende krise, ikke oppst~tt. Ti~bak~" s~r" <liL<~~~j()n,ens o~enn aven vidt forskjellig Den sefale indeks er i noen psYkologiske faiktorer emlU 
Og ,her er\vi ve9. V~I, men,infl~jon e:r heller. tro:>bekjennelse - me~ de, grtad lavere enn den: 'al' . vi8ælkellgei-e enn dei ville væ-

'centrum' ingen utvei, "-et er,sQtll." il har et felles-trekk av, artu- rases og .:I'~ .t_,_!_l • .:I:' hp!n.e re i en ... !1-i._~,.:1 'a "ft,se' .. ~ 
, fl~lcIrt f • " ky'., , 1 k It I å u.t:n, '~W:!IIale muex øy- I"wnoli:&,uu. V n. """'", 

.TI"" e ra SIn ~gen s, gge. sener gamme u ur. ,n- ene fordi, tidig riied' t ' " natul'"lige 'kultur Muligen' vil 
skyg?en' f~lger til. veis .ende: delig titStYl" står de ikk~ i. siktet ha~ s~ Slt9re a br:~ med lOl'lbedredJe . metode/i ly~ 

ImIdlertid har mflasJonen noen monn ette~ deJ:l vestlige de, er det i noen grad hø ere slologilsk psY'kologi, slik som, 
den, fordel fremfor en de!la- verdens befolkmng. Bare den enn hos die:n ' l .{ il måling av eleiktrisk." bølgeri 
sjon at inflasjon betyr lettet tekniske vitenskap har mang- kei; jjgjen !~=:r ~~t de~ hjemen og kjertlen~ 'lf.jeriris
gjeldsb:vrde, mens deflasjonen let i billedet av et moderne østbaltiskie kjeve i sin ahnin- ke virksomhet, den medfødte, 
øker gJeldens tyngde; og det samfunn. ,neliglhet er hØyere "tø" ,me:ntbale aktivitet og kjertel
er jo nettop ,en slik gjelds- Det «purgatorium», som enn&sdenalpine r og å rrevil"ksomhet bli en enkel labo-

ser. bYl"delet~else, som Amerike nasjonal-sosialismep. vel kun- kjeven har en tend~~~ t~- ril.to.rieprøVe. Inntil da, kan 
De amerikanske kapitalis- behØver Idag. ne trenge har de heller ikke stikke [rem: loran und rik', 'man kun basere seg på almin-

a v, årsakene til vanskelighet
ene i store deler av den vest
lige verdens Økonomi idag. 
Men Amerika har ikke for
stått dette og har vel også i 
noen grad. overvurdert sin 
egen styrke, sine egne resur-

ters umåtelige rikdommer er . Imidlertid er der en ~iss ~ehov for, s~ det er .ve~ mu- VIen, IlJOe som ikke er 8~ml:' neilige iakttagelser på det 
selvsagt ikke noe uttrykk for lIkhet mellom~en. tYPIske hg at nasJonaH;oslal1smen ne1ig Ih:osd:e europelis:ke ra- grlllllnllag at ikunnskap ot(n. 
egen arbeidsinnsats. stort sett gruppe av kapitalIster og som helhet er gått til den ser. Som et resultat herav' _ kjertelvirkso:mihJet og ttteritale 
er det legalt ran av andres demokrater: De· hØrer begge evige hvile, men den nasjo- ser den tunge underk'~ ~'Forskje1J:igheter og likh~1l" er 
arbeide - håndens og åndens til flyktningsgruppene i en ;Ilalsocialistiske «oppfinnelse»Iite [rem stående haike! Kinn- blitt fastslått både, mellom 
arpeide, lumber-Jack el1eJ' nasjon, for demo~ratene ,er aV, «de to tomme, henders benene er også meget for- l'Iaser og meDom' ideooske 
vitenskapsmannens innsats. sterkt under forvandlingens ideologI:. og arbeidets over- Skjelilige fra andre europeiske tviJIlinger. 

De amerikanske vanskelig- lov. Kommer de på den grøn- hØyhet over kapitalen er ide- 1;y!per, idet de er høye og vidt Tmw:sjone11e inntrykk stad.
ll.eter av dag er ikke noe fat- ne gren i et samfunn, så har er pil vandring og lar seg ik- fm. ibin.annen, slik at der i f'Or- fester allilkeveil, at den noll'
tj,gdoms-, 'men et rikdom- de glemt sine sociale program:- ke knekke. bindelse med den temmelig ~ l'I8Is:e besitter et vi:sst her
mens problem - en over- lØfter og sitt ansvar overfor Kapitalismen er et probat flate næse med fortfI"a synlige redømme over, sm egen natur 
.&kudds-krise. Den flukt fra de små i samfunnet. Nedvo- middel til effektiv utnyttelse nesebor og Wed, flat nese- og kontrOlll olVer de følelser, 
dollaren, som de amerikan- teringen av president Ken,. av andres arbeide. «De 'to brusk 'sammen med den brede som, selv om de iikike binder 
ske rikfolk har satt igang er nedy's minste-lØnns-lov for,. tomme henders ideologi» er unde:rikjeve, skapes et i noen hans evner SiOm kunstner el
et uttrykk for de ansvarsløse teller ugjendrivelig tydelig om en konstruktiv tanke til byg-' grad mongolsk iIlllltrylkk som ler komponist, setter ham i 
friheters frihet og for kapi- det. Først forvandler de seg ging av velstand og frem- igjen aksentueres ved ~t øy- stand til å føilge 'Sin egen UJav
talens trolØshet som helhet fr~ å væ~e '«labourer» til å skritt. I disse tre ord ligger nene tar seg sm:! ut, samtildig hengige kurs i livet. ~,. 
betraktet. Det er overskuddet bli «whlte-collar-workers», der en nØkkel til menneske- med at ålpningen mellom øyen- ~ol"Ster'ket med en tradilsJo-
av det amerikanske folks ar- hvilket naturligvis er så mye nes frigjØrelse. låkkene peker litt oppover nell respekt [,or hederlighet og 
beidsinnsats, det amerikanske finere", dernest flytter de sine .Det $Om stort sett mot uts1dene. sannJhet, fuætkjærliglhet f01"" 
folks størknede' svette, som pauluner fra øst til' vest og Håret er, Skjønt det er konkUJrranser, en ro l SIne 

. nu fØres lit av landet i form unngår å hilse på '«den uvas". foregår i verden idag er øst- hårdt og stivt, lyst med en domm:er log lsans for ansIVal' 
avgtillbarrer. kede bærme», når de reiser ens. forsøk på frigjØrelse fra tillbøyeliglhet til aSkeblont i OIVerfor andre, som alltid har 

'President Kennedy, som et- hjem til middag. Får de an., Vestens undertrykkelse gjen- m~ til den gulblonde utmerket denne rase fremfo'1"" 
, ter, hva eh hittil har sett 'og ledning til det, så flytter de, ~om hundreder av år. ~slæ h.åt1f1arge og er al- andre ~ folk., " 

hØrt og kan slutte av hans gjerne til en dobbel-leilighet, ,Det tørste .som ~erikas mimlelignokså ~t. Huden, I nrotSetmmg till de «kolde» 
'handlinger synes å være en selvom der ellers er huSnØti: l president må ta sikte på Qr:å: er også lys, men tiJ1later sjel-, nordiske follk; gir deres mid
fører' ,a.v· ~edVari1ige dimehl. '. l)e:tfot!: .,be.tJr"xdet 'sIkKett ,akafjø1iJa.lance.ilaPdei& PM--~- .. ~ å '~ gj~'t _~liha~~k-J,~fu~~re., ~r 
sjoner, m~n på den annen si; heller ikke noe om det amerhgesYllt~m Og d~tførstesltritts:å den mangler die rødlige nbii-'; Eorføilelser;'\1'Øn" Imwe kdrt-

. de'har han ogsåuhyresterk~ kanske . demokrati vedd~~~rå S:kaffe et noenlunde~,., diske kinner. Øynene er grå- seikvens il oppføn;el <>g åpenba
krefter mot seg, som må be- siste valg er en smule ytter-; tig forhold mellom gul1:-prise~ blå eller hlå, eYer endog' bloå- rer en størf!e ~eU passion. 
kjempes. ligere demokratisert, for hi": ,og, vareprisene. Dernest kan aiktig hvite, SIliJk, at man ofte' som n!årde.n rettes mot ~~' 

At der må. finnes en utvei storien .v, iser, at selv om ... de~vel være mulig, at en hØr ,er tale om hvitøyde fin-, m,ål,' fr'em.b,' .ring'~ ,kunst, vet-
til en utjevning mellom det vendte eller av-vendte vende- ~ild o~ ko~trollert . ytter-\ nelr'. kar" som er pa !høyd~ med, 

kappe-marxister er blandt l1gere mflasJon er nØdven- * men mer fø~e1sesm€lSS.lg be-o 
alminnelige vareprlsniveau og A fik· d stemt .:I, di-1- I den stille glidende flyktnings- dig, fordi den' letter gj el~-. ,OMøI e a ienJtilf~re den e,. enn.,' Ule ru)l~. ~e. 
gullprisniveauet er helt ,sik- strøm. Ja, selv gamle for- trykket. Av prisen på aktler mdre mentale fo:rsiqelI mel- mot~~ ta dettieapeilllba
kert. Den skjevheten, som svarsnihilister obekjennelses- med real-kapitalistisk bak- lom de lEliUrIOpeiske raser -.:.. de rer dinaT1eIlJe en grov styrke
idag er så åpenbar Ici.n ikke sterke huma~ister kan bli grunn synes 'å fremgå at le- er relativt like sett fra et i' kartlaklteren, en likefremhet 
fortsette i det lange lØp. varme tilbedere av H-bomben dende finans.folk er av den veI'lclenssynspunkt - er roe- og fremtredende påli.teliig'het, 

Amerkas finansielle pro- riktignok med det forsonende mening,for denslags aktier gat v~elige:r1e og gir' rom tappedle: log' loya;twet, :iliik som 
blem. synes å være omtrent skjær OiVer det hele som representerer realverdier like- for ikritikk overif<?r den, ~ ~ nyl!ig varVl~ne ~1 under' 
det samm~ som hos et enkelt- ordet forsvar betyr. Skulle såvelsom gullet. Den boom ~ol'SØlker seg. A:lliikev'el eksi- deri 2. verdEllIlS~g, me:n den 
menneske som lever slik, i der komme nØd og ufred til som nu er under utvikling m:l'Itl~:der t~ slike for- ~gler dr? milhtære tilb~ye
overflod at resultatet må bli landet, så kan de flykte med tyder på det. SpØrsmålet SkJelliglheter I markert' form liglhet for .a eroll;>re ~ r~JIEl.re, 
hjerteinfarkt. Amerika hol- vende-kappen over sine skul- om gUllprisen kan løses med, d!~. rasene va:r skarpt som er~a allIlimnehg ~ 
der på å stekes i sit eget ka- dre, og forvandlingen kan et pennestrøk. Så lett er det, adskilt l~tedetror den nuvæ- den. nordiske rase. pen Ul
pitalistiske fett. Overfloden gjøres total. Endelig kan de, men: deterlikesåuomgjenge- l'I€~e' tilstand av næ~est Illariske ~arlakter, apenbarer' 
blir det vanskeligste å løse av flykte fra nasjonal 6~ inter-,I lig nØdvendig ,som det er lett. stati~ ~upper, S<?m tilfel~ også ~,mtihet" ~~nd~1t med, ' 
alle problemer. nasjonal rett og det er na'" Er så president Kennedy let erl dag. De ville være godlyntJhet SiOm l det hel~ er 

La oss !oreta en liten ana- t l· . ikk' d t " 't den dy' namiske førerskikkelse meget lettere å identifisere" mer innstillet på det daglIge 
l d h · l t kt It ur IgvlS e e mIns e. " h' det !,1~1- .e __ .:I,_L {_L 1~, __ ,f_1 '_,.1, ennes.. 

. yse ve Je p av e a ue Metamorfos.en er fullsten-som hans handlinger hittil VIS ,~e varr llUr ut,,, . Wi.- l!li~ talllue ~æaer og ro , • 
eksempel.' President Kennedy dig; tyder på at han er, så kan tum, at.tidens ku1t:Jurielle~- ~eligl~ forbindelser enn'pa 
foreslo nylig at Amerika skal han ta fatt på å lØse de andre flytelse iikke ~erSV'arer til and:elilge eUell" selivprøvende m-
oppta et hytt lån på 5 milli- Jo, President Kennedy prOblemer som der er en rasenes geografISke gruppe- teresser. . 
,arder dollars. Det nye lån som har hele sin standhaftighet overflod ;'v. ~g. Rase ~ kultur arb~der Der er hos a:1le .Ulkt~ere 
,naturligv~ll også represente- og Sjelsstyrke behoV'. For i Men da blir det også nØd- ikke lenger l smnrme l'Ietning. en bemerkeLseSV'er~. emghet 
rer en n:v gjeldsbyrde repre- tillegg til andre vanskelighe- vendig å mestre den kostbare Istedet er der !hos den lIll().. V'edrørende den dinarri~ m
senterer en sum av 35 milli- ter vil Presidenten i Amerika . ' deJne europeer olrte enska:r:p se, som en hårdtarbeidende, 

, , n, ytende og Ik, ke-ytende dro- k _.r1!Lt . fIl ,. l'd t _l_,'ø t T'''*''''-''''''rt arder' kroner. Skulle vi så - forresten i likhet med' alle ' , OllllolllK: 'il ø e 'ser og Sl!lln SO l ' n:a ur, ~J Il: "'''''""~ Vv ' , , nebestand av mIllionærer og 11' det' f 1,_,1, • L.n"-~,.:I:_ ~ ___ .t,.,.. frem 
tenke oss at en utjevning de .andre vestlige kapitalist- . melliOlIll øJlWSIØSIlIlessIg og og 'Dl:IllU!~ O,v",.nv~ , -

, andre stor-kapItalister - og 'k l ...; .. lr bestemte ..... - d, Av en!kelte anklaget for 
mellom gull- og varepris"- iSke stater -:- møte den milli;.. lier kommer konkurrancefor·· psy o.~ ~_, .. lr_ f=:d ~M~:"het ' 
niveau (MoQY's råvareindex ard-hær av sultne, arbElic;ls-' holdet til verden forØvrig inn og, ~~_ g<1J.l~ber' ett ,,,,,,·uu.:q;nen' al·mn ... ~4-""";""",, .... 
37(), så vil det nye lån koin-, sØkende, ,men, innsatSvillige '. 0PPJ=.l1LIlg, 'som '",..,.e e:r '" 'Y~- 1l1'Q,"~""'~""''6'' "'~ 
.' , - for de som represen, terer. ~, _1_,_,' _,_1_ • borg:,,,.,..,l:~» (liI...~"·~~:.,) og der metil å representere et be- mennesker fra hele verden, 'd' ,a mo, ... verre' ~J'on og rtlll:lA- «' """-"0 lUV .... !;..,.,.,. 

lØp av ca~ 130 milliarder krO- og tilogmed mennesker med «de. ,to tomme henders .1 .eo- sj'On i en 'retll!ing motsatt det ,kan ilkke herskeDJOen tvil om, 
, ' logl» bar s,tort sett frlgJort\ ,mJe-:l.Cød'te' __ 1ØNi<Y'. U,"""-' tvil' _ ... '-J....:""eIl'en synes oå f:inlDle,V'ei-ner eller 18,5 milliarder $ - 'lav levestandard og' billig ff' lUil Wlil"'66 '.""u ""~ <=}J'U" 

;>mere enn hele den amerikan- produksjon, men soni er-like_ seg or den~e sam unnsmes- lmume meg'et aN' den ulykke og en inn i de bo~lige klasser 
('$1t~" gullbeholdning i Fort så hungrige .etter, kunnskaper s~~e belastpmg.. engstelse, som det tyvende i de flæte, land, hvor hans 
" ". Hva ville så hele den som etter ;manueltarbe,ide. Er de~ sa rart at. VI venter å::rlhun<h-eseuropeere lider un- 'rase :finnJes. Den n:ordiskelett-

"', ,. . tlige ameri~nskej~jelds-, Ganske enkelt et~teamWOrk»IIl!d ~pent f01'yentnmg og til- der bJiborte hvis kultur- liveilhe,t Og hørng,. tit eventyr 
,)PY:r,,_.,de,,'komm~.,opp'.i?·",'.. av um,å,lelig~.t.yrke. la~~,oss',å.spør~e: ,. ?mø~tret igjen fikk lov til å ståridirek,te motsetnilng t}l 
'., Quo .Vadls.'~ K;eIU1~dy. gruppere seg, i O'VM!eIlisstem~ dien· møb:tJaLe og føle1.sesmessJ.; 

. ,·ANDERS MELTEIG. melsem!ed de nedarvede psy .. ge.inn:flytdse, .' som synes a 6 . FOLK OG LAND LØRDAG 15. APRIL 1961 
", i~, 
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Bak'Ktiliss<ene:, UtUi~lne,nghetNorsk ~g tysk'rettskultur 
. . (Fofts. Ira s. 2) , I' ,.... I -

;'''';; ~" rF'ort&.·:fr~jf8~ ;/ik:.~dv'VJ11 dømt en '\~··;l;~~k klart l .~~~r;~"·h~;?'+"c:~~,~,~;,,~ hT.,<,r ""7Fft.rI/ran s:'lJ,f "'''''''. 'tO'" ~et®lei' :a~' '<'~tmflen 
«Herr president», begynner Pi- og tydeli~ - det er politikken UIl1g og u~g«, sierfQik.· .De de ansval"lige prominente sfJå i følgie § 86 f'Or å svekke 

erre Laval, «mere enn hundre Reynaud-Churchill. Vil De da skulle bare høre og se henn.e fram og 'bekjenne sin synd, allierte stridskrefter som her 
æna1Jorer og depjlterte har nett. reise ttil lAfriik1a fur å fortsette. hjemme hos seg selv! Hennes med kra'V om kollektiv eller 1V'ar grunnlag for straffepå
"Opp i et møte valgt den deputa- denne poutikk? Ingen undskyld- reaksjcn orvrerfor fremmede er indilvidueH adgang til revi- standen på grunn. av det 
-Sjon som jeg har fått i oppdrag å ning og intet knep av en eller ret og slett erytroji, redsel for å sjon; ulhoLdbare posltWat om Nor
forestille for Dem». annen art gir Dem noen rett til rødmE' I landets Ledende stillinger ges krigførende status, skjønt 

Lebrun bukker forbindtlig, men de't - de,t sier jeg Dem her Her Lars~n bUr aldri enig med sit1Jeæ' :imIiJd1'ell'tid ennå i dag alliansen riktignoik manglet, 
'SVarer iII1tet, og La;val fOirtsetter: ~pent, herr president» noen. Sier man at det er k;ailt, mange som V'ant stine fømte og den dipltoililatisike fOrlbindel-
«Hvorfor er vi her? Vi må Lebrun er tilsynela,tende påny tørker hJattJ. SVIetten. Stønner en SPOTier som urettens hånd- se Emdog var brutt aN den an
SIl1akke inngående' med. Dem om sunket tilbake i Slin forstenede av varme, silår han opp frakke- gangnemenn i «retts»eppgjø- gri'Veligeallierte. A admini
Deres plan 0!Ill å fiorlate Borde- taushet. Han ser at Laval er kragen. Han krangler med alle, ret. Skuille ikke Slky:ldibevisst.. Sitl'eæ-e etter oWdrng uoovep
aux. Vi må p'l'Otesl;.e're mot denne opphisset, men ikke en muskel og er så k;{J[ltrær Ialt det er best heten et~leJl1hvert ha virket på nede Ifrivillige til hjelp for et 
plan. Vi må besverge Dem ikke fortrekker se,g i hans eget an- å 'floreslå ham å gå til høyre sanwiJttigtheten hos enkelte vennligsinnet land - Finland 
å følge denne plan!» slikt. Han gir inntrykk av full- del'som man ønske[" at han skal slik at og"så det nOI'lske retts~ - i kamp for Noroensgren-

Lava! gjør en pause fo.r å gi st€!l1ddg tomhet. Det får Laval til gå til venstre .. Hans lidelse, som wsen kan finne gu:unn til å ser mot Bofsjevismen skull~ 
statsrpres,tdenten. tid til et svar. nesten å bU rasende: ligger da er en ~irkel:ig lidelse og!Så for ry:d;de opp Ntt i sin Augias- følgelig logisk ,sett ovethode 
Men Lebrun rører seg ikke. Han RiVgjøreisen av Frankrikes skjeb- andre, heter amjilogi. stall? Selv om man den g'ang ikke ha noo med § 86 å be
tier fortsatt. Han sitter der som ne i hendene på en dukke?! Fru Jensen er livende redd fOT g,1kk inn for massepsykoSieIll stille, så meg'elt mere som 
stivnet. Hans; stemme beiVerav indre sin helbred.. Hun tar tempera* etter e!ksil!regjeringens opp- oppdraget rOa" tåltaltes ved-

«Herr president», sier Pierre QDohisselse, da han fodisetter: turen morgen, rnciddag og-kveld. Skriflt, kan man jo senere vre- kommende boriIfalt på grunn 
Laval. «De kan og må ikke «Bare to menn har rett til å a'v- Den ttd hun ikke bruker til å I1e kommet tiil «et annet syn». av edislIlektehse, I betrakt
reise! Vi vil i hvertfall ikke to- e-øre om krigen ka,n tfiOI'tseUe e1- springe til læge, står hunfoI'lan Man lærer jo så lenge man ning bUl"de oglså tas at Justis
lere at regjeringen gjennom ler ikke, genel'al WeygJand og s!peil~rt~med tungen langt nede levler. dJspartementet hadde erklært 
dette nesten bedragerske sjakk- marskalk Petain. HVis de e,r av på brystet. Hun har a:ldri vært F\:>,rå tIa et enkelt tilfelle. tIiltaiket for å være legalt og 
trekk vil fortsette IITIigen fra den mening at det ikke kan forkjølet. Hos~ henne heter syk- En mann som i følge sin 1e- edsavleggelse for å være til
Afrika, noe som jo er fullsten- kjempes videre;, så må vi alle dommen lungebetennels,e. En dende stiMin:g mJå forutsettes s1ledelig. 
dig umulig!» bØye 08$ for deres innsikt!» V10rte er i nennes øyne en kreft,. å være en ihøY'l"e~st personlig- Påbalemndiglheten f.ant imid-

Nå våkner Lebrun av sin lam- Hans s.temme blir svakere, hans svulst. Fru Jensen er det uhel- het med en uklanderlig retts- lertid en løsning i stil med 
mede taushet. De o.rd ilom der øyne blir sløret lalV indre beve- bredeJ.ige offer fornosomani. bevissthet er vår ,bys ol'dfø- oppgjørets kæ-akter og e!'· 
ble sla-gt kan han ikke la sitte gelse: «Jeg kommer fra Clermont, Hr. Monsen hopper ut av sen.,. rer, Brynjulf Bull. Han for- kJærte åpent at man kunne 
på seg. Han må si noe, og det jeg har rei,st landeveien _ jeg gen og .styrteiT ned på gata ved rettet under oppgjøret som ha hruJkt en mliiJ.dere paragraf 
var nelttop derfor de var så har sett vårt nederiags skue_ det minste brannstkjær. Haner srbatsadVOikat ' og hadde i for,- eJIlIl 86, hvis tiltalte Me ihad
skarpt .fbrmulert. Spill med mine egne øyne. Vi er først riktig lykkelig nårhansdJt- bin:dJelse med lagmann Solem de vlmltJ medlem av NS. Pi\ 

«SituasjOll1en er ikke så enkel, slått __ ». Men så blir stem- ter fhI1a1ll. peQ.SiV1aTmen. Etter et 'hovedansvaret for avgjørelsen legio!nsstabElnS! tid (i 1941) 
mine herrer», stammer Lebrun. mel'} fasltere igjen: «Vi .må .red .. par drammer tenneiT han uveger.,. i Em. reikik.e viJkitlige reUssaka:. var medLemskapet i Nasjonal 
. «Regjeringen har overveiet påny de hva reddes kan _ men vi kan Hg fyr På fyrstikkene L aslkebe- I . I?aken mo,t legioIlllstaben Samling ennå iJMre forbudt, 
og påny, det kan dere være for- ikke redde FIiankr:ike. hvi's vi geret. Han' har tendens til -pyro.,. hadde juristene leit vanskelig selv i!kloo i noen grunnlov-
;niss,et. om. Vi overveier fortsatt, forlaJter det!» paragrarJjSipØ~smål å ta stilling stridig ano~dnång c fra London. 
faktisk, og jeg synes ikke det er Ikke en beveg.~lSed Lebruns tIil, J følge ~traflfelo:vens §94 Noen partileder gjaldtsakel:: 
Illoen dårlig løsnillg dette at den trekk, ikke ett av den armens V\llr,stl'alfl€en foll' å samle heller ikke. 
ene reiser 'mens deo andre blir <>i'.erkie ord synes å ha truffet S'tridskrefter (altså vepnet . Man ~t,etaltslå arv: :tiltaJlt8 
her - så kan enhver gjøre det en five o'clock-tea!, kart ,stYrke) mot eget land' bare at han i 1941 slkulle ha rette' 
biWl. ,JjJ'Q$5cr~t_.<:9 :n~lra-'$~sij-,u.,.i:-~~ i,,< segeWer. en ovenikjøpertkon--
uten - ---,» i lommeh; Hun' stjeler, '~$r j en dør hUn har Stengt. Sltitusj,oneilt ugyldig anordnitnr; 

Pie,rre Laval avbryter ham rende. «Hvorledes regje- som en skjære, ærvietter, såpe, EIr den :tikti,g igjen? Blir hun som rilktignolk ennå ikke val: 
med en håndl>evegeLse. «Hvis rjngen kunne fortsette å være en dorull '.... alt. Navnet pa berolLg)e<t; på dette punktet duk- påte~t, men senere hle .u~
~Itspr~identen, senatspresiden- suveræn og fri», spør han, «hvis hennes ubetvingelige langfing.,. ker det straks ny tvil opp. Har f~gJelt. med, grunnlovstndiF 
ten, . k~mrets presiden,t og en del den blir i et område som fienden rethet kalles kleptomani. hun .silått g.assen av? Var fyre. ti'lbakev1r~ende kraJflt.. ~tsifl 
av ministrene forlater Franrike, har beSlatt, hvis den hvert øye- Hr. Sørensen er ~anlske ung og stikken slokket da hun kastet en fOl"Ventet evne til gJette-
så vil de mimstre som blir her. ~- ..:I~""""'·et ut ..l -Jj., al . blikk står i :llare' f.dr å bli tatt meget rastløs. Han kan ikke stå den i søppelkassen, hadde hun l",r~ll~ 'Over ~'" nunne" 

ikke hal noen autoritet mere, de tll fange?» stille på ett og samme sted et lagt over ungen slik at den kun- lige får man si. 
kan Htke forhandle på vegne av En av herrene svarer straks. øyeblikk., Han farer fra det ene ne puste? Hun får ikke fred i sin Skullie ikke dette være en 
Frankrike - forstår De da ikke «Herr president, hvis Deres re- til det a.ndre både når det gjel- sjel før hun har låst seg inn så 'Opplagt «tabbe» alt Em. a? 
det, herr Lebrun?» gjering fIor]alter 40 millioner der arbeidet og j. det daglige liv igjen og lronstaltert at alt er såre de impliserte reJt1i$1.iJtøvere bø' 

Dette siste spønsmål har. La- franskmenn midt under sla,get, ellers. Han lide[" av dragomani. vel. Fru Salvesen lider av la finne grunn til å 'anbefale l'El-

v~l slynget ut med sitt. vanlige da er den heller ik-æe' suveræn Fru Salvesen rusker minst 10 folle du doute, også kalt tvile- visjon? En påviselig feil ihar 
temperament - men han nøyer- og fri. Befolkningen som De lar syk. e. man jo krav på å få rettet. I 

ikk ed d t N' • h ., 'I' 'I' ., ., ., ., ., ., ., 'I' ., ., 'I' ., 'I' '? ., ., ., ., ., o f 11 il. 
seg' erne '. el, na er an i st,ikken vil stTaks danne Frank- Hr. Paulsen går i stadig red- sa a!lil er ve< ingen nærm.eil'8 
blitt. opphilSISet og han f~rtsetter rikes sanne regering. J1al, det vil bakel» sel for bakterier og smitte. Han til d'et enn påtalemyndigihe-
hefttg: «Og sa.ken er JO enda vi gjøre, som De ser her foran Nå bøyer Pierre Laval seg mot vasker hendene femti ganger om tens representant ved anled· 
verre: lS1tatsp'res~denten tar sta- Dem! Vi vil aldri florlate Frank- presiden Lebrun og, besve'rtger diagen og gurg[er seg i: det ueo- ningen, siden rettens form.an:! 
tens segl med seg og tar dermed rike! Men si oss nå ert gam;: hva ham av dypeste overbevisning: delige. Han tør ikke røre et dør- er død og horte. Statsadvoka, 
regjeringsmaken over Frenkrike vil De gjøre når De er i Afrika?» «Hør dog ikke mere på dem som håndtak med .bare hender, meo ten hadde i liklhet med dom· 
med seg - han alene, han gan~ På dette spørsmål, ,som også har ført Frankr,ike i avgrunnen. tar om det med 10mmEitørkledet st01en ,både rett lOg plikt til t\ 
ske alene representerer den ut- petain stillet ham, svarte han ham Ak, hV1Or'for h~[" De hørt så len- om han ikke har hansker på. ta avstand fI'la grunlrlOlVlStridi:-: 
øve~A - makt! Merk Dem, herr Od? I lo"'a~·"enldel""> ,~ forlegent: «Vi kunne for eIk:sem- ge pa em .. » Han . lider raN basillojobi, og den y' ~"y ..,..... 
pres'ident, at regjeringen har pel oppnevne sendemenn _ _}) «Det var min forfatningsmes- kan ta en sldk oiVerhånd at folk Det vil være av interesse :1 

Men nå tier han, og Pierre La- s,ige plikt», svarer Lebrun. Hans faktisk går på tå,slpiSlSlene fur ikke ihøre hv,a hovedstadens først:) 
val gjenoppta.r sitt an,grep. «Hvis SIlemme er helt uten klang å berøre moder jord mer enn mann i dag mener om dette. 
De lf'oTlater Frankrikes jord», Da skI1iker Laval: «Ah, jeg ha- høyst nødvendig. Han må utvilsomt tfQrutsett€., 
sier han, «dal vil De aldri betre ter dem alle, jeg, hater dem - for Personli!gkjenner jeg en mann å viU:1e være på høyde med s,h 
den ig'jen. Og vet De' hw'rfor? den elendighet de har ført over som har en. navnløs mani. Han høye stillings kra'V i I800VC:: 

~omme frem gjennom alpine-
1"00 fra de før-neolitisike tider. 

Kanslkje øst-balteren i noen 
utstrekning er lik alpmeren i 
temperament, men han åpen
barer på den annen silde den 
tradisj'Onelle sllaviske tungsin
nethet og hang til drø:Qlmeri
trekk. som alpineren Uke har. 
Alpin 'Ordllmappihet er forrlbun
det med en nes,tJen orientalsk 
fatJaJi,Sillle elleæ- «ruihilisme» , 
blandet med en vilsjonær ten
dens, en hegavelse for histo
riske skuespill og en ube
stemt i moralsik ideal, som 
svarer til en lang historisk 
~odtagelse av slaveri eg trel
lestand blant østbalterne, og 
i vårt århundre til det dag
ligdagse slit og undertrykkel
se arv' det kommunilsti!sike dik
tatur. 

Hvis De fbrlater Frankrike i den Frankrlike!» pdrker med pekefingeren 3 galIl- henseende,. Er den nOl'Sk'c 
stund da landet er i sin dypeste Han har ,sprun~ opp, og også gea- i sentrum av alle O-er han rettsbevissthet av mindrever .. 
fornedrelse, da vil et ord komme de andre herrer reiser seg. Hva møter på sin vei. Jeg har sett dig art i forhoJid ti~ den t~,~ 
på alles leber: 'dese,rtør' - ja, kan det fremdeles sies etter slike ham gå over gata bare for ål ikle eWler er den lilkeverdig: 
det vil bli ,sagt noe enda verre ord? stikke fingeren i O-en i oBte- At den skal. være mere en, 
om Dem: 'forrede'r'! Herr presi- Alle er dypt beveget. Den ene butikkens !r'eklIameskilt. det er det mg,en SOIlll vente·. 
dent, det er også Deres plikt å etter den andre bukker for stats- * De ø'Vrige medlemmer a'! 
følge m:all'skalkens eksempel. Jeg presidenten og går. Som den Napoleon I ;nal!' aritoman, han llagmannsretten var ved aL-
erklærer herved overfor Dem - sist.e fjerner Laval seg i retning tellet likedanne gjenstander. ledni!ngern: 
og det gjør jeg med full be.,. 'av døren. Dia: går Lebrun etter Kanskje noen hver gjør det sam- Lagmann' Tor Breien 
vissthet om de følge,r av person- ham, griper begge hendene hans me. Hv()iI' mange sitter ikke i to-· Or.sakIf. MeIllJtlZ Darre 
Hg art det kan ha for meg SI8Iv og ryster dem uten et ord. get og kan ikke la være å telle Lødrup 
- at jeg ikke giæ etter. Mine Men om kvelden denne 21. tele.fonstolper eller kuer på jor- Steffen Mærli 
venner og jeg forbeholder oss juni blir bet.ingelsene Ifbr våpen- dene, hvor mange vogner det Harald KarlSlen 
handlefrihet, og vi vil gjøre alt .SI1Jills1landen kjent i Bord.eux. Og møtend.e tog har. Hall' man en Ole A. Kilsti 
slOm kan gavne landet Hvis De samme natt hører man nok en slik mani bør man kue den i tide. O. Mysterud. 
vil reise, så værsågod! Men rett nyhet: statspresddent Lebrun har Ellers .går' det som han som be- Men det er altså Brynjwf 
til det har De bare som privat- definitivt g~tt opp stin plan om å gynte å telle alle B~ene i Første Bull som nå har ordet. J. V. 
mann. De . må da førs,t tre til- flytte over til Aflrika. Mosebok. '1 
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(Forts. fra s. 1) streving hun ~dde forlangt 
bli satt i riktig relieff bør det a;vhO'ldt. 10. mai så fort hun HEKSEPROSESSEN deres politikk overfor jØdisk 
minnes om at Eivind Blehr fikk VIte om den foretatte Den store hekse- og propa- innvandring til Palestina kan 
både som IfIylkiesmann og for- «Il"ekv~.~. Under. befarin- gandaprosess i Israel mot den trekkes frem». Vi kan supp-

gen V iLe;l;,",,'J..,o''''~ ""'-- tyske politimann Eichmann lere telegrammet med at 
syninglsminister under okku- . a uq;1I.~ouou. IlULueg en . 
pasjonen til det ytterste had- ~OISISihatt med. krone og navn har tatt sm begynnelse under frykten gjelder avslØringer 
de søkt å vareta Nmges in- l et skap. Advokat Hodne- store trompetfanfarer i ver- om hvorledes Hitler forgje
teresser vis a vis okkupan- land ble 1:wass i stemmen: denspressen når dette leses. ves forsØkte å få andre land 
ten. Blehr hadde en na jonal H~ lhiadde Blehr tilegnet seg Og nå skal da altså endelig til å overta de tyske jøder, 
og patriotisk innstiiNlng s lIan hatten? Den sakkyndige «Pi- «sannheten« om de 6 millio- noe som ikke lykkedes - ik
hadde den gamle ~bets- pe-Lavs» kunne imidlertid be- ner jØder klarlegges på ob- ke enga~g. i Pal~stina. Bladet 
stands streng d lighet rolige med at her forelå ikke jektiv og betryggende måte. trøster ImIdlertId de bekym
hadde .i!kare ~ re ~k. '.0: noe naziovergrep, men alJt Hvor betryggende synes å rede Englandsvenner med at 
nen tilkjØpt e~eg ufIi~ :hadde sin natUI1lilge forklaring. fremgå av et telegram fra. «det syr;tes imidlertid ikke 
ningegods eller -g~nn. Med lrensyp. tiIl nMnister «Aftenpostens korrespondent» sannsynlIg at dette vil skje.» 
Denne trafikk var Blehrs kOrrleikte forhold også i Tel Aviv og i andre beret- * 
derimot drevet av mange her,. kan opplyses at han for ninger i pressen om den an- SPIS MINDRE, 
«gode nol'dmenn» d leie av to etasjer i Ths. Hef- klagede som fremføres for KAMERATER! 
auksjonariusser' H og r e tyes gate betalte inn til Riks- verden av det utvalgte folk Aldri siden innfØrelsen av 
tru .1..-dde '1.." t~' ;æ- arlkiteiktens kontor kr. 12000 for de utvalgte pressemenn kommunismen i året 1949 har 

[la JllJlIuvag mIu!1er J.ra o . d t . 
siitt fødeland Sverige. Bort- pr. ar. * som en dresert ape i et glass- e d v~~t etn k~lIk«utbredt . ar-
sett fra den oppisked . litis- . . bur. Flere hundre journalister mo» an meserne, sknver 
Ire stemning var s:åJ.:a: a~t Til Nesøya kom t~g ~ er blant de utvalgte, deriblant den franske journali~t B. Yll-
med Eivind Blehr gullende::r:en den ~. ~ en b~ også norske, men ikke alle m~nnd efte~ en reIse pa 18 
rent. r sine stilllinger under f hiånd~' ru . var fpa finnes naturligvis verdige. En ~~ne .er gJen~om det rØde 
okkupasjonen kunne han vel or errettet av . r~ må ha spesielle kvalifikasj 0- ma l en artIkkel som er 
ha skaf:fet seg særfo~deler. ,i~~ ~\ de hadde bolk ~ ner for å kunne lovprise den !endt ut av Fransk Presse
Men Blelhr og frue falt ikke . e:h-'6\1.=~L e:e ~ttJen. e israelske selvtekt og i Af ten- gen~ur. ,?"llmann forteller at 
tiotr denne fristelse levet herrer, VISbe 'seg a være nord- posttelegrammet heter det da de kmeslske husmØdre må 
nøkternt og enOOeilt. ~ VM" menn. De presenterte seg ikke, o~så at «tre som sØkte ble van~re fra kØ til kØ, og at 
m~lem aJV Nasjonal Samling ~et e:ng~1sk, den ene :var nektet adgangskort til retts- d:t olk~e ~r stor~ anr;tet. enn 
fra 1933. Ja, behandlingen av l enge1sik. unif0rnl:, og presen- bygningen, fordi de under og kal a fa kJØpt. Pa regJermgs
Blahrs .og f'l"Ul€S hjem er gan- terle;seg senere pa dage? som efter krigen har gitt uttrykk 'plakaten~ heter det:. «Du 
ske «uaktsom», for å bruke løytqant ~run:. De VIlle ha for nazi-synspunkter». Og t~enger. l~ke hele rasJonen 
et mildt uttrylkk. nøkllene til leiligihe~en, men. hva det betyr vet vi jo fra dm. SPIS Ikke mere enn ak-

'" fru B: ble ~hr .med Inn for å den dannede nydemokratiske kurat det sulten krever!» 

T.;".U!~ overvåke sm.e 1!nteresser. FØll" d l' k' Id d T'l * ~ den 10. mai ringte de kom hadde (hun telefonisk presses ag 1ge s J e sor. l 
telefonen hos :fru Blehr på satt seg i IfiOObinde1se med. den trøst ~or alle bek~rede nor- ~t~~ORS TILLATr 
Nesøya, ilwor hun befant seg svenske gen.em[konsul og og- ske hJerter kan VI garantere 

makt i USA med lovlige mid
ler overensstemmende med 
valgloven». 

* ANSTENDIGE 
NYDEMOKRATER 

I Adenauers nye nydemo-· 
kratiske Tyskland er avisene 
til og med mere uanstendige 
enn i Norge. GenerallØytnant. 
i Waffen-SS Max Simon er 
dØd i disse dage og både: 
4.Frankfurter Allgemeine Zei
tung» og '«Die Welt» har nek
tet å ta inn dØdsannonsen! 
Og det tiltross for at genera
len er blitt frifunnet for an
klage om såkalte krigsfor
brytelser i tre rettsforhand
linger! Myndighetene har,. 
lydige mot hetserne, ikke vil
let godta rettsavgjørelsene og 
prøvet seg påny tre ganger. 
Sikkerlig ville de· også ha 
fortsatt hvis ikke ofret var 
dØd i mellomtiden. Så fort
setter da avisene forfølgelsen 
efter dØden - slik som Berg
grav her hjemme gjorde det 
i sin tid da det gjaldt NS
folk. 

Daglig fNske blomster 
SYNNøVE LIE 

EaolDSterf.rretn~, 

Kranser til alle priser 
Frognerveien 39, Os l ø 

Tlf. 44 22 3Ø 
med to små barn. En stem- så med den daværende råd- at~9-e AftenpostensogDag-: Mens politiet i Norge og 
rne meddel1;e at leilighete- mann i Forsyningsdeparte- bladets korrespondenter er på andre europeiske land lØper 
ten i Thomas Heftyes gate 32 meritet N. Sch e i (nu fyl- plass In:ed adgangstegnet i rundt som gale om det duk
var belslliglagt og at nøkilen.e kiesmann i SOgn F'oædane) orden. LItt pinlig er det kan- ker opp et hakekors på en 
skulle hentes hos henne. En IIliann som til 'unkommen~ skje at good old England ikke dovegg, så er det ifølge det lmmp han som fæ-synings-

(Det fremgår av SønstebYhet må antas å ha behersket vil sende noen observatØr slik danske blad «Vestkysten» an- minister ihver dag førte for å 
side 259 at f. eks. nooenstå- kunslJen å hær kappen på som Adenauer gjør. Den bri- deriedes i USA. Bladet med- hevdie norske interesser vis a 
ende S.OE-folk . og sabotører hegge skuldren: Begge disse tiske amba~ade er ~en enes~e deler: «Det amerikanske «Na- vis tyskerne. Men i 1945 var 
var t;i[!SIbede 1 Bl€ihrs leilig- heITer sa at de ville fOrSIØke av de 35 dIplomatIske ml- zi-Parth er godkjent som for- selvfølgieihlg mange interessert 
ihet: Sønstelhy (leder), Birger å hjelpe henne og stoppe sa- sjoner i Israel som ikke har retningsforetagende i staten L at slike opptegnelser som 
R~lsmUiSsen, Max Manus, Arne botør,enes invasjon. bedt om adgangskort. Men Virginia. Det har fått til- motsa den skapte fundamen-
DIesen (sønn av admiral Die- '" Norges er altså iorden. Stor- late Ise til å benytte hake- tale begrepsforvirring - skul-
sen), og Lingekarer ,som f. Fruen satt i sin leilighet og britannia liker seg ikke rik- korset som «varemerke». Par- le rrlOrsvinne. Liikeledes tok 
eks. Birger Fjeldstæd, «Enge- hørte og så. Rett overfor tig fordi en ifølge Aftenposten tiet kaller seg selv «Verdens- vedkommende med en glim
len» Norman Gaibriel.s:en. 1"11 henne satt «løytnant Brun» «regner med at britene kan I unionen for fri nasjonalsosia- rande attest for innsikt i fol
stede. var Qo~så Martin Olsen! med.. mwS'koinpistolen over k~mme inn i saken på en lister». Det oppgir som mål kerett, som Blelh.r i sin ungdom 
Qog. VlggO Wl~øe og frue, \ knærne for å sorge fQor at hU!Il mmdre gunstig måte ved at «Overtagelse av den politiske fikk av den berømte juridiske 
«PIpe-Lars» Frltz Andresen og, holdt seg 'på plass. Plutselig professor og statsmilnister 
frue Lona Gran Andresen. I kommer det inn en dame' fva Francis Hag e r u p. Blehr 
Etter hva Sønstelby sa til fru I kjøkkenet _ fru «Pipe-Lars» innbrytningen til krimiJnalpo-1 nus ovel"lfQor bobestyreren at hadde værl Hag€!ruPs sekre-
B. 'skulLe det fu:mk~arteres 60 Andresen. På spørsmål hvor- litiet stimks». man hadde nøkler .... Fru tær på den annen Haagkonfe-
S1ahotølf'er i hennes hjem. Har dan hun ~ar kommet inn uten K:aptcin J'acohsen, alias Blehr l:l!IlSlår at det i tids- ranse i 1907. 
man ek!sempel på at tyskerne ~økiler' SVal'be denne at en Sønsteby, sa kort og godt: rummet 10. mai til 12. juni ~ __________ ~ 
~ gjo~ noe lignende med et tylkk ~la,ssrute i kjøkkendøren Her erd-et ~ i som komman- forsvant eiendeler trillen verdi 
pnvat hJem. under Okkupasj()-II var slått ut om natten for å dierer. Detlte er karer som har av kr. 10-12.000.-. I tiden 
nen? SIkaHe adgang til leiliglheten. vært med på noe av hvert. De 15.-20. juli forsvant mer. 

Sytmbolsk for den funda- I Nu begynte en svær inn- behøver Me å være engste- BLant :annet et antikt kinesisk 
mentale begrepsforvirring var bæring av uts~ og sovepo- låg. Vi er almdiem~kere og sjakkspill, verdsatt til kr. 
også: «11. mai bie Martin s'er. Hun protesterte mot det- dannede mennesrker aUe sam- 10.000,-. 
Olsen og j'eg kalt til politi- te og sa at byen måtte væne men. 
~e1stler, M e, y e r og kr~inal- full av lovl:ilge innikvarterings- * 
sJief L A lb e e-L 11 n d. V,li ble I muligheter lfIor så mektige Innen hun dro fra leiilighe-
spurt om Oslo-gjoengen var vil- menn. Hun satt hele tiden i ten, lovet «fenrik Bul~» (Arne 
lig til.å beskytte Kronprins den gode tro på myndighete- Diesen) å paJkke unna hennes 
OlaV'S IIJJV' når han kQom hjem ne 'at rådmann &hei skulle få m€iSt vevdifulle ting. Han lo
til Norge den 13. mai. Det var kri:mIDalisjlefen tlil å foreta en vetJ at hennes avLåste skap 
IlJaturl~s ~tlet vi h,eller vil- politiaksjon mot innbruddet ~vortil hun hadde nøklene: 
le, og slik giikk det til at den og 'kianSkje derved forhindre ikke skulle røres. Men da 
utvided~ Osil.?-gjengen ble hele .ilnnlkasserneringen, subsi- fruen kom tilbake til leiliglhe"" 
Kll'onprmsens hvvakt og sene- diært at det dog skulle holdes ben den 24. mai oppdaget hun 
re Kong Haakons livtvakt da en lov:fOl'melig registrering. at skalpene var åpnet og me
han kom hjem den 7. juni».' før Aa'sgårdsrreien for alvor geti aJV det koSibbare innhold 

I denne forbindelse holdt sLapp tiil. Hun hadde spurt fOl"'S'V'UIlIliet. Dette anmeldte 
det på å bli 'en kjedelighet for Se-hei om det var lovlig å gå hun straks til Krilminalpoli
fru Blehr da hun omsider frem på denne måten. Han tiet. «Pipe-Lars» benektet at 
fikk være til stede 'V'ed en re- SlVavte: «Nei er De gru meld SIkapene 'V'ar blitt åpnet, men 
gistrering 12. juni av sine res- ' , I ved rlegistreringen. av restene 
terende eiendeler -en regi-I HUSK BLADPENGENE! den 12. juni erkjente Max Ma-

* 
Delt var også lyse innslag. 

Fru Bleihr roser meget Hjem
meistyrkene i Sandvti:ka, de 
opptrådte korrekt og ridder
lig under sm leder Ny q u i s t. 
For å hjelpe henne lot denne 
!henne eskortere til byleUighe
ten av en heN Ha ydn, 
visstnok en kjent idrett~-
mann. 

En kjent forretningsmann, 
tlok med seg fra Nesøya mot 
kvittering en del ting som si
den ~kke ,er kommet til rette: 
Et jaktgevær. Det kan jo 
f~uen gre~e s,eg foruten. Verre 
€Ir tapet av Blehrs nitLd førte 
dag bOok. Den viser hvilken 
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