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Studier i nutidens fascisme 
Interessant artikkelserie av Maurice Bardeche i fRIA ORD 

Vår svenske kollega FRIA ORD, som i sannhet er en oase i den svenske grå, ens
rettede og nydemokratiske presseverden, har bragt en uhyre interessant artikkelserie 
av franskmannen Maurice Bardeche. Den handler om vår tids fascistiske livssyn og 
dekker i mangt og meget også vår oppfatning. Vi tar oss derfor den frihet å gjengi 
disse studier i sin helhet i norsk oversettelse. Om ikke annet, så som et nyttig og 
nØdvendig diskusjonsgrunnlag. 

Jeg er en fascistisk skri
bent. Man burde være meg 
takknemlig for at jeg innrØm
mer dette: Det' kunne iallfall 
bli et fast punkt i en debatt 
hvis grunnlag trer så for
virret frem. 

Det ser i virkeligheten ut 
til at ingen vil medgi at 
han er fascist. Sovj et
Russland, som lever under et 
enpartistyre og under politi
diktatur er jo ikke et fascis
tisk land. Det oppgis til og 
med å være det motsatte. 
Den ungarske regjering, som 
lar stridsvogner åpne ild mot 
arbeidere og som sleper 
Oiir~aQ.e ,;{:Qr. ,laigsrett,er 
heller ikke en fascistisk re
gjering: den forsvarer bare 
folkets makt. En provisorisk 
regjering som bruker terror 
for å påtvinge et helt land 
en liten aktivistisk gruppes 
vilje er heller ikke en 
fascistorganisasjon. Den er 
en bevegelse for nasj anal be
frielse. Det er altså ikke re
gj eringsmaktens form og me
toder som a vgj Ør om det 
foreligger fascisme, men noe 
helt annet. 

deres medhjelpere. Og selv i 
Frankrike, hvor den politiske 
kriseutviklingen har ført et 
slags presidentstyre til mak
ten, rister gjennomsnitts
borgeren skeptisk på hodet 
hvis noen sier til ham at han 
lever under et fascistisk 
diktatur. .Det er altså ikke 
nok at man ærbØdig lytter 
til anvisningene fra de store 
bankchefer eller de store in
dustribedrifter for at man 

Man er heller ikke mere uten videre skal bli erklært 
enige om målene enn om for fascist. 
metodene. Hvis dere for- Det må altså finnet et 
svarer kapitalismen, . så er annet kriterium. Men trekker 
dere uvilkårlig fascister, sier man frem noen eksempler, 
kommunistene. Men den al- så finner man at de på ingen 
minnelige oppfatning går I måte er fullgyldige. Verdens
ikke med på dette. USA, samvittigheten svarer visse
England, Adenauers Tyskland lig med indignert tonefall : 
er bare fascistland for sov- «Visst finnes det fascistland, 
jetmaktens utsendinger og og dere vet meget godt hvilke 

det er. Militærdiktaturene i 
Latin-Amerika er slike land 
hvor politikerne ikke er noe 
annet enn representanter for 
de store fruktkonserners 
ledere, eller Franco-regimets 
Spania, der har dere hva vi 
kaller fascisme. Den defini
sj on dere leter efter kan 
dere nå gjennom en egen 
undersØkelse: et fascistisk 
styre er et slikt som nekter 
folket friheten for å beskytte 
et besiddende mindretalls 
privilegier. Man skal ikke 
fuske med ordene. Fascismen 
er en kombinasj on a v en 
metode og et mål: den 
,undertrykker frihet,en ~l1oe 
som i og for seg kahfoi'
svares - men den under
trykker den for å bevare de 
sosiale ulikheter og massens 
fattigdom, og det er på dette 
vi kan gjenkjenne den. 

Det er bare en innvending 
å gj Øre mot denne definisj on, 
men det er en besværlig inn
vending. Det er nemlig slik 
at det ikke finnes noen vir
kelig fascist som vil erkj enne 
at militærdiktaturene i La
tin-Amerika til fordel for 
fruktfirmaene og heller ikke 
Spanias Franco-regime er 
virkelig fascistiske regjerin
ger. ForØvrig er det uredelig 
å sammenligne Francos Spa
nia med Latin-Amerikas dik
taturer. De virkelige fascister 
nekter å gj enkj enne seg selv 
i det bilde som de intellektu
elle, de demokratiske aviser 
og partiene har laget av fas
cismen. Ja, enn mere: i lik
het med sine motstandere 
fordØmmer de også disse ek
sempler som man stiller frem 
for dem. 

Men hva består så den fas
cisme i, som efter vår me
ning er noe helt annet enn 
hva samtidens presse og radio 
forkynner? 

Hvis j eg var ensom med 
mine synspunkter, så behØ
ves det ikke flere kommenta-I 
rer nå. Man kan konstatere 
et eiendommelig forhold: den 
fascistiske skribent, den fas
cistiske intellektuelle, er det 
ikke mulig å finne. Det sam

.C'f> 
De hemmelige budsl~ap mei-
lom Roosevelt og Churchill 

Historien om de mystiske Kent-papirer 

En hØrer så ofte om noe Lelano Roosevelt Ønsket og 
som heter «Kent-papirene» I virkelig har medvirket til il 
og som skal inneholde en I få istand den annen verdens
meget omfattende og meget I krig. Den teori blir støttet 

~~r~;1~Je~~:~;~~~'iS~:~ II~fen;~}~~;ing;:lld~~~t ~~ 
sevelt og Winston Churchill. mest sensasjonelle hører her 
De omtales til og med av historien om den unge Tyler 
Churchill i hans memoarer. Kent, en chiffer-embets-

Den amerikanske skribent mann som arbeidet i den 
og politiker Gerald L. K amerikanske ambassade i 
Smith omtaler i en stor ar- London. 
tikkelserie «Hemmeligheten Den unge Kent stammet fra 
omkring Roosevelts dØd» også en gammel Virginia-familie. 
dette mØrke blad i Roose- Hans far og hans mor var 
velts historie slik: yrkesdiplomater og hadde 

Blant vel underrettede I tjent utenriksdepartementet 
kjennere av tidshistorien er i USA i mange år. Da Kent 
det ingen tvil om at Franklin I (Forts. side 7) 

me er tilfelle med regimer Plakat fra okkupasjonstidens siste del, som synes å bli aktuell 

(Forts. s. 6) igjen. «Befrielsen» stod det som overskrift. 
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~t begynner allerede å komme 'bok aN fem av de mest kente 

endel (jæe bØker på de tyske for- revisjonistiske historikere i USA. 

Terje Wold samt 
valget og vi 

Herr redaktØr! 

Innledningsvis vil jeg g;er
ne komplimentere D~m med 
Deres lederartikkel forle:len 
om herr Terje Wold. Det var 
et skudd midt i blinken. Det lag~;~B~jenesten har forbindelse Boken heter «Entlarvte Heuche-

• .1 lei>' og er utgitt av Harry EImer er .i o mannen som sammen 
m~ :uffel-Verlag kommer llse Barnes, Vi skal senere omtale den med Pål Berg og Erik Solem 
Hess: England _ Niirnberg _ nærmere her i bladet. Boken er må ansees som, hovedansvar-

31 t 'l 33 pa' 257 Sl 'dal' ~g koo,ter l'nnbundet lig for det «rattsbrott» som de 
Spandau i nytt opplag ( l. '~v" norske myndigheter etter 
tusen). Det er en menneske- kr, 34,-, k t . . t h * ompeten e JUriS ers syn ar 
skjebne i brever en her får del i. begått i form av det såkalte 
Pr, f bok O'Qm er på 176 Ellers minner vi om Olga v. Isen or en, " «rettsoppgj or», og som bl. a. 
sider, innbundet i linbind, er kr. Barenys siste bok på Kismet Ver-

ved sine grunnlovsbrudd 
~18,50. lag, «oas tJote Geleise», som hand-
...... kompromitterer den domstol, 
~,~ Videre kommer som nytt opp- ler om det røde spill om Tsjeko-
-- hvis leder han er. lag utenriksminister v. Ribben- slovakia og de uhyggelige hen Herfra springer j eg over til 

trops memoarer «Zwischen Lon- delser i Prag i 1945. Boken koster Forbundets valgparole, eller 
don und Moskau. Det dreier seg innbundet kr. 32,-. rettere den manglende sådan. 
her om utenriksministerens siste * At man står fritt, så lenge 
OPptegnelser i fengslet, utgitt av På Verlag K. W. Schiitz er bevegelsen ikke er gj enopp
hans hustru Annelies von Rib- kommet en ny bok av dr. Peter tatt som selvstendig parti 
bentrop. Boken har 336 sider, er Kleist: Die europiiische TragOdie. med et revidert og gjennom-

UTFORDRING TIL [{AMP OM VERDENSMESTERSKAPET 

«Åndeløs spenning blant pUblikum: Sensasjonen ligger i luften: 
Charming John synker groggy overenie! Ringdommeren teller 
allerede: 'KUM - Gagarin - Laos - Titov - Berl - - -;t 

( Simplicissimus) 

illustrert Og utsalgsprisen for Boken er på 360 sider og er rikt f 
kr 38 inn Ørbart program er jo en I Forll·kelsens tJ·eneste I Sl'lk kan ') denne verdifulle bok innbundet illustrert. Prisen er . ,- - en spørre selvfØlge, men det er nok • 

er kr. 32,50. bundet. mange som hadde ventet et Selv i vår aller mest kre-
Så kommer endelig en bok som Samme forlag sender også ut. 'k 

positlvt direktiv. Har man l - vende kamp tid hadde vel NS-
har vært ventet i årevis, nemlig en ny bok av Erich Kern: Von k t ,e noe enkelt par i å samvir- folk alltid den fØlelsen at vi 
professor dr. Friedrich Grimms Versailles zu Adolf Hitler. 380 

ke med, så har man jo ihvert- også var i «forlikelsens tje-
livserindringer «Mit offenem Vi- sider, illustrert. Pris kr. 38.- inn- fall ett som alle burde mot- neste!.' 
visier». Demre store tyske jurist bundet. Dette er første bind av b'd H h dd . ar el e. vem a e regJer- Hele programmet for Na-
dØde i 1959, noe som forsinket ut- en Sml' trilogi. Den begynner med . kt 9 4 1940 mgsma en / og un·- sjonal Samling, og de tanker 
givelsen av verket, som imidlertid Rikskansler prins' Max av Badens 
nå. er ferdig, bearbeidet av Her- fredstilbud og ender med Hitlers 
mann Schild. Boken blir på 400 maktovertagelse. 
sider og vil koste kr. 38,-. l * 
Grimms liv og virke gjenspeiler 
seg dette århundres tyske og eu
ropeiske skjebne, fra besettelsen 

der etterkrigsoppgjøret? Det som stod bak dette, var jo et 
kan ~ære .g~Unnlag nOk. for forsøk på å finne den rette 
hovedmns~lllmgen. ~en ~lden lfl)Sning av sosiale og nasjo
de borgerl1ge ~artler tlldels nalt-internasjonale spørsmål 

På Plesse-Verlag er kommet et var med~S~arl1g «haleheng» I som kunne forsone privat
n~t bind i Waffen-SS-bokrekken: kommer l tIllegg spørsmåle-I kapitalismens system i vest 
~lCh, Kerns ~,:pergrOljSe Ra.~.,~e: ' ~vem har s;nsvaret~or med statskapitalismen i øst. 

av Belgia under fØrste verdeIis- 224 SIder. PrIS kr. 25,-. Denne mflasJonen? Og SIst, men lk- I Srk t d d 'kt· 
krig med dens franktirØr-proses- bok er tidligere kommet i 8 ut-I ke minst, hvem har ansvaret I tik a e gOde °fg tri 19~ 

, .. an er som og an es pa 
ser, over Ruhrkampen, den rhin- gaver med langt over 100,000 ek- for opplegg tIl en ny 9. april b 'd k øt 
ske separatisme, «Feme»-justisen, semplarer og tilhører de mest ved å hindre overgangen til eg~e Sl er unn~ m ~s og 
Det tredje rike, Petains Frankrike efterspurte soldatbØker. Den nye et effektivt kj ernefysisk for- ~me te . s~mme~ l en d ø~e~, 
og frem til nutidens spenningsmet- utgave er utvidet og i motsetning svar? Dette endog tross med _ arm oms , nys apen e e-
tede problematikk. I de nesten til de tidligere illustrert. lemskapet i «Nato» som nøct_lhetl , 
fem årtier av professor Grimms * vendiggjør angrep på Norge i I Nu er det store menn og 
internasjonale juridiSk-politiske På National Verlag er kommet lste time etter krigsutbrudd. I førere som så dette klart dØ
virke, hadde han umiddelbar kon- en brosjyre på ca. 65 sider av ge- Svarene på de her nevnte ,de og vekk fra denne jord! 
takt .med ~Oincare, MacDOIlald,! neralløytnant Schubert: Hat Eu- SpØrsmål burde i seg selv ale- Men hvor står vi som er til
Hernot, Hitler, Laval, Adenauer ropa eine ZukunIft? Prisen er kr. ne være avgjørende,' uansett bake? Står vi ikke fremdeles 
og mange andre innflydeLsesrike 8,50. . en rekke andre viktige poster midt imellom? 
persOnligheter. Det er ellers ikke Samme forlag bringer en bro- som f. eks. eiendomsretten, Har vi ikke et kall midt i 
bare de dramatiske hendelser, men ISjyre av dr. Pe)ter Kleist: qmtsch- kristendommens grunnleg- kampen, for trofast å for
også denne betydelige mamlS land, EUropa u:nd der Ost-West- gende verdier, skole- og fekte vår ide, mere enn noen-

"Var «Petain» -- en forre
"der, da han som ,Frankrikes 
"lovlige regjeringssjef nektet 
"å forlate Frankrike - og 
"istedet sluttet sin våpenstil
"stand? 

"Eller var de Gaulle det 
"da han - mot sin lovlige re
"gj ering - startet sin mot
"standsbevegelse utenfor 
"Frankrike? 

"Var Kong Leopold forreder 
"da han mot sin lovlige re-
"gj ering ble i" Belgia-.og -ka-'-' -
"pitulerte ? 

"Eller var hans regjering 
"det - da den forlot sin lov
"lige konge - og fortsatte 
"krigen fra London? 

"NØkternt sett er her ikke 
"spørsmål om forrederi eller 
"patriotisme - den var sik
"kert like ekte på begge si
"der. Det avgjørende er - di
"vergerende syn på situasjo
"nen og framtidsutsiktene», 

Fira General Ruge: Krigens 
dagbok, annen verdenskrig i 
tekst og bilder. Oslo 1946. 

usedvanlige nasjonale og verdens- KloI,lfiikt til samme pris. sprogsaken, vei- og skatte- sinne? I forlikelsens tje-
politiske vidsyn som kunne gjøre spØrsmål,m. v. neste? nene, som var lett kjennelige 
denne glimrende Skrevne memoor- Er det fØrst på det rene at Ofte har j eg tenkt på om med sine armbind og spurte 
verk til en åndelig veiviser for Så forskJ· ell ig kan A-partiet må motarbeides, så ikke den dag vil komme da de~ engstelig: «,tlvordan 
fremtiden. Av kapitlene nevner gjenstår det bare å ta stilling våre medmennesker i den yt- kommer ctet til å gå, kommer 
vi: Der Ruhrka.mpf: Recht gegen det være '. til hvilket parti man burde terste nØd og fortvilelse vil det flere eksplosjoner?» 
Macht - Die dunkle Geschichte stemme med for at stemme- komme til oss og si: Hjelp Dette kune de jo ikke vite. 
des rhåinischen Separatismus - ne ikke skulle være bort- oss! .Men plutselig var tilliten der, 
Wie Hitler zu Grimm und Grimm Også i Jugoslavia rømte kastet. I Oslo har dette utvil- Under den tyske okkupa-Iaen naturlige, uhemmede til-
zu Hitler kam _ !In Dritten Kong Peter og hans regjering somt vært hØyrepartiet, og sjon opplevet jeg nemlig på ilt som lå pa bunnen av folks 
Reich _ Zwischen Deutschland til England ved siste verdens- det gjelder også noen andre meget nært hold nettopp hjerter. her var noen de 
und Frankreich - Paris 1940 - krigs utbrudd. valgdistrikter, men ikke alle. dette i (<lilleputmålestokk». kunne støtte seg til i nødens 
Prozesse im Krieg - Nochmals Den nye regjering i Jugo- Om dette var det man burde Det var under eksplosjons- stund! 
Frankreich: Attentisten, ldealis- slavia svarte i 1945, da den fått veiledende instrUksjoner katastrofen i Oslo desember Vid.kWl Quisling stod jo og
ten und Martyrer -, Zusammen- ble spurt, om de ikke vilde på grunnlag av rapporter fra 1943 at mange av Nasjonal sa nettopp som stØtfanger 
bruch und Verwirrung - Ein ha dem tilbake, at nei, det de stedlige ledere. Et helt Samlings menn ble satt til å mellom folket som helhet og 
letzter Appell: 'Nun aber Schluss vilde den ikke, for de rømte passivt forhold kan aldri fØ- rydde opp og å beSØke de bo- okkupasjonsmakten. Og i 

i mit Rache und Vergeltung'. av landet da værst det knep, re frem. Selv uten avtale med liger og leiligheter som var ',forlikelsens tjeneste». 
Samme forlag har tidligere ut- og overlot folket til sin vedk. partiledelse ville et ak- rammet. De gikk da inn til I Derfor skal vi heller ikke 

sendt en ny bok av Sund'ermann, skjebne! tivt arbeid~ vært å foretrek- de familier som trengte nye glemme hans SISte hilsen til 
som vi ikke har omtalt. nemlig Dette stod å lese i «Fri- ke. Det vllle vekket følelse ruter eller andre reparasjo- oss alle like fØr han gikk til 
«Das dritte Reich». Boken koster heten» for 23. eller 24. no- av moralsk :orpliktels~, selv ner for å hjelpe til. For fØrste en høyere tjeneste: «OppfØr 
kr. 0,50. vember 1945, men ble forØv- om man ~v sakalt <:n.asJonale» gang siden Okkupasjonen ble dere slik at hele det norske 

• rigt tiet ihjel av den samlede hensyn lkke offISleIt ville de møtt med takknemlighet folk må bli glad i dere!» 
På Verlag Karl Heinz Priester norske presse. Vedkje~ne seg samvirket el- og vennlighet. Folk glemte 

ler asSIStansen. J, V. parolene, de 'glemte aO skJ'ule Kathrine Aall-Normarm. 
er kommet en oppsiktsvekkende W. I 

"ansiktet. Og gamle damer A F l L d 
J ~ oa LMIND lØRDAG 23. SEPTEMBER 1961 HUSK BLADPBNGENE! kom tillitsfullt bort til men- Te;-ter i « o k øg an ~ 
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U A V li ENG I G 11 \E A T I :-. 

Redaktører: 

000 MELSOM. ansv~lig 

ALEXANDER LANGE 

~ 

Høyesterett.advokat 

Kiær Mordt død 

En av de få både ansten
dige og modige jurister i det
te land, høyesterettsadvokat 

IAftenposten og Morgenbladet 

i FOLK OG LAND~s fotspor 
Anstendig artikkel av Anton Mohr om Hitlers 

Hans Kiær Mordt er avgått 
ved dØden. Han var fØdt. i 

testamente og av Erik Egeland om OberHinder-saken 

Efter stortingsvalget 
Stortingsvalget er over, og det gikk som det naturligvis 

måt t e gå: de borgerlige partier kunne notere seg' for en 
ytterligere tilbakegang på en halv prosent. Blant de sosia
listiske partier skjedde det en viss forskyvning i venstre
radikal retning. Når det gjelder mandatfordelingen under 

Fredrikstad i 1887 og tok ju- For to .år siden, eller nøy- ge merke til hvorledes Hitler 
ridikum i 1910. Sin egen for- aktig 27. juni 1959 påbegynte dengang for over 16 år siden 
retning startet han i 1920 ef- FOLK OG LAND med den klart forutsa den situasjon 
ter å ha tatt advokaturen. engelske avis SUNDAY EX- Europa er kommet opp i idag. 

Best kjent i våre kretser er PRESS som kilde gjengivel- Eller som FOLK OG LAND 
han gjennom den modige bok sen av hovedtrekkene i Adolf gjengav Hitlers uttalesler 1 
«Det urettferdige rettsopp- Hitlers politiske testamente sin omtale av testamentet for 
gjør», som han gav ut i 1956. slik han dikterte det til Mar- to år siden: 

den meningslØse valgordning vi har, så var det dennegang 
i første rekke kommunistene og det nye sosialistiske folke
pal'tiet som ble forfordelt. 

Det var efter lang erfaring tin Bormann de siste dage, i «Efter det tredje Rikes ne
som praktiserende advokat og bunkeren under Rikskansel- derlag blir bare to stormakter 
efter å ha vært meget benyt- liet. Gjengivelsen strakte seg tilbake: USA og Sovjet. GeIO
tet som forsvarer i landssvik- over en rekke numre. c:mEzms og historiens lover vil 

Når vi sier at slik måt t e det gå for de borgerlige saker han la frem dette kvas- Nå, to år efterpå, er disse tvinge dem til eln styrkeprØve, 
se oppgjør med myndighetene opptegnelser utgitt i bokform vil gjøre dem til fiender av partier, så tenker vi på at ingen av partiene eier antydning 

til livsoppfatning eller politisk reisning. De er alle tro tje-
for deres fremferd efter 1945. og vekker da stor interesse Europa. Begge to vil de søke 
Han 'hadde selv ingen tilknyt- hos den norske presse, som tyske støtte, men vi må ikke 

nere i materialismens og den halvkorrupte velferdsstats ning hatt til Nasjonal Sam- gjengir og kommenterer dis- spille 'bondens' rolle i deres 
vingård. Og hvorledes kan en da tenke seg å snu den røde ling. Han ble drevet til å si se gamle nyheter. Det kunne, store sjakkspill». 
strøm, den som stadig blir bredere og bredere, stadig rø- sitt ord fordi, som han selv være en tanke for disse til- På bakgrunn av dette er 
dere og rødere? Og rØd materialisme er som kjent iallfall sa i boken: "Uansett om det I bakeliggenp.e aviser å lese fØlgende lille dialog som vi 

hjalp, så jeg det som en plikt FOLK. OGi. LAND mere o~- bØrte på trikken forleden 
et surrogat for ånd og tro og livsoppfatning. Q være med på å sØke avdem- hyggelIg slIk at nyhetene lk- naturlig: 

Som før nevnt hadde vi håpet at Senterpartiet efter pa et den frykteliJge menneske- ke behØvet å bli to år gamle 
fØ r k' l ,A: Det ser grufullt ut rundt i navnebyttet skulle bli en surdeig i norsk politisk liv, at det jakt som begynte efter fri- r van 1ge nors e avlS esere 

skulle trekke opp nye nasjonale linj1er, at det skulle tre frem gjørtngen». fikk dem servert. 
. Men rent bortsett fra det-

som en v i r keI i g nasjonal opposisjon med ryggrad og Han var heller Ikke redd for t • ·1 .. f t 
Q slå fast det som det snart e, sa VI Yl gjerne es e opp-

mot til et oppgjør med den forlØyedefortid. Vi hadde håpet a Q t·d· li f tod D . merksomheten ved en meget var pa 1 e a e ors :« er- . . 
at partiet skulle løsrive seg fra den enSidige landdistrikts-, \ anstendig artIkkel om disse 

- for bØr ikke rettsoppgjøret bli H·tl t t t· k betoning som alle vet ikke kan gi politisk makt og også Q • l ers es amen arlS e opp-
. ... stående som et forgylt monu- tegnel$er, som Anton M oh r 

VInne tIlslutnIng' blant den nasjonale del av bybefolknin- ment over det storartede nor- har, skrevet i AFTENPOSTEN. 
gen, som er inderlig lei HØyres og 'Venstres lunkne kvasi- ske, demokratiske rettssam- Det er jo vanligvis slik at 
opposisjon.. fund. Det er tvertom en over norsk presse ikke er istand 

Isteden vandret det lydig inn i den politiske fårefold all måte sØrgelig beretning til å omtale Hitler uten i for
om, hvor meget unØdig lidelse bindelse ID.ed en rekke gro ... ve 

4gjel!r;'Det'liolgte-sil1f,ø1'stef~forellpø.rsjen ~~_eM1eske1J;e' 'påfører ~;.,~ 'skjelsord, og-derfor er det så 
røringslinser. Det forveksler fortsatt Arbeiderpartiets nyedre, når lidenskapene og velgjØrende å lese hva Mohr 
kongelighet og nye militærpolitikk i amerikansk regi med maktbegjæret slippes lØs. - skriver, selvom en ikke alltid 

!Verden nå. Se bare på hen-
deIsene i Berlin. Snart er 
vi vel midt iappe i det igjen. 

B. Det verste av det hele er 
at naztstene får rett. Det 
er 'det som ergrer meg 
mest. 

Men tilbake til Anton Mohr 
og hans Aftenpost-artikkel. 
Han skriver blant annet om 
disse opptegnelsene, som 
i!OLK OG LAND-bragte for to 
år siden uten at AFTEN
POSTEN reagerte: 

nasjonal politikk. Det tror som de andre partier fortsatt - I virkeligheten dreier (let er enig i hans vurderinger. Hver den som har SØkt å 
at politikerne har større forpliktelser overfor Afrikas dovne seg om et rent politisk opp"' Under enhver omstendighet sette seg inn i Hitlers mentaIl-

gjør og et oppgjør som har er det interessant idag å leg- ron.. Ifde 1 
og herjende negere enn overfor vanskjøttet, beklagelses- svært lite med rettsregler å 
verdig norsk ungdom, som går tilgrunne mens den fores 
med løgn og tomme nydemokratiske slagord. Ingen kan 

gjøre». 

tjene både Gud og Mammon, er det skrevet. Senterpartiet BEGREPSFORVIRRING 
valgte, ledet av de sovende jomfruer, atter sistnevnte. «Quislingen Kadar overtar som 

Og det fikk sitt svar av de søkende norske velgere som statsminister igjen», skriver det 
leter efter noe som er tapt, men som de ikke finner noe begavede VG om de siste hendel
sted. Det parti som skulle ha ridd frem på en ny nasjonal ser i Ungarn. Bladets redaktør, 
bØlge, ble sittende igjen nest sist i stemmetall av de ikke- som ellers opptrer som en slags 

amatørhistoriker, burde iallfall 
sosialistiske partier, og med ett fattig mandat i gevinst, vite at Kadar var og er kommu-
takket være felleslistemanipulasjoner. Sic transit gloria nismens venn og tjener, mens 
mundi ! Vidkun Quisling i hele den an

Vi oppford1'!et før dette valg våre meningsfeller til stendige verden hyldes som den 
i k k e å stemme, til i k k e å gjøre seg medansvarlige i det kjempende anti-Immmunist, mar

tyren som nydemokratene tok li
som nå forberedes med det gamle norske rike. Og da det vet av for å tekkes de rØde veu-
store hjemmesitterpartiet, spesielt i enkelte distrikter, øket ner. 
sin prosentvise del av velgermassen, tør vi kanskje også Ellers er det ikke bare VG som 
notere øket tilslutning til vårt syn, selvom vi i sakens na- er rammet av begrepsforvirring i 

tur ikke har gjort nevneverdige anstrengelser i den for- den nydemokratiske verden. Den 
«tyske» FRANKFURTER ALLGE-

bindelse. MEINE ZEITUNG skriver i stil 
,Noen stor tilfredsstillelse i nasjonens skjebnetime er med den norske kollega om de 

naturligvis dette ikke. Men vi kan på den annen side ikke Østtyske soldater: «Den mest på
se at det finnes noen annen vei for oss fØr det dukker frem fallende parallell til IDtlers elite
en politisk bevegelse som gir uttrykk for en virkelig an- tropper avslØrer seg når man stu
. d~rer Volksarme,ens kampparoler. 
svarsbevisst nasjonal politikk, og som samtidig er villig til Der blir det preket hat mot alle' 
å ta det nødvendige oppgjør med fortidens urett. som ikke sverger til den rØde 

En slik bevegelse vil vi hilse med glede og gi vår ufor- fane». 
beholdne tilslutning, og vi tror også den ville fyne et savn 
hos de mange andre, som delvis, er enig i det nye halvkom- tiske parti, som bryter staven 
munistiske partis syn på utenrikspolitiske spørsmål, og som over vanviddspolitikken med 
kanskje i no'en utstrekning gav det sin støtte fordi det intet NATO-deltagelse - uten der
ikke-kommunistisk alternativ fantes. for å la seg sluke av den 

Kort sagt: Vi venter på det nye nasjonale' og nØytralis- store røde ulven. LØRDAG 23. SEPTEMBER 1961 I 
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Vidkun Quisling · den norske gåte 
Professor Lyder L. Unstads historiske vurdering Susquehanna University Studies 

Oslopressen om statsråd Quis

lings store tale i 1932 

v. 
tiske ledere beskyldte ham 
for å ha vært marxist og 
bolsjeviksympatisør, og at 
han endog hadde tilbudt 
seg å hj elpe til med oppret
telsen av rØde garder i Norge. 
Men, sa de, da selv de ytter
liggående radikale ikke ville 
ha noe med ham å gjøre, 
vendte han seg til de fascisti
ske elementer. Men disse nor
ske kommunistledere var vel
kjente «moskvavenner», hvis 
utsagn alltid var tvilsomme. 

Quisling fIkk ennu et stort 
sj okk i 1932 da bonderegj e
ringen la frem forsvarsbud
sj ettet i stortinget. Det var 
budsj ettet til den tidligere 
venstreregjering, hvorav flere 
ledende medlemmer tilhØrte 
Fredsforeningen (tydeligvis 
idealister på det punkt). Me-
ningen var å gjøre militær-

Men av de samme grunner I gene i øynene, og bondere- vesenet til en ren proforma
ble QUisli~g mere ban~lyst gjeringen var for politisk institUSjon, knapt mere enn 
enn noensmne av. arbeIder-I svak til å foreta seg noe. en politistyrke. Quisling gjor
gruppene og de llberale, og SkjØnt han var overbevist de sitt beste for å Øke bud
krav om at han skulle gå av' om at det var nØdvendig med sjettet og styrke hæren, men 
kom fra Arbeiderparti- og en radikal nyorientering, ble «det var ikke politisk mulig 
kommunistrepresentantene i han sittende som forsvars- å komme noen vei med det-
stortinget. Han holdt imid- minister, idet han fremdeles te» her. (Vitneprov av gene
lertid stillingen, og med en håpet. Innen bondepartiet raI Hansons vitneprov i straf
stor bunke dokumenter, som var det mange som naturlig fesaken mot Quisling). Men 
omspente perioden fra 1918 sympatiserte med ham. da han stod i retten i 1945 
til 1932, i sine hender, talte Han ble imidlertid på den ble han beskyldt for å være 
han til stortinget, idet han mest ondskapsfulle måte rak- ansvarlig for alle tiders la
beskyldte lederne for de radi- ket ned på av de liberale, veste forsvarsbup,sjett. I den 
kale elementer for å stå arbeiderpartifolk og kom- 'forbindelse er det ganske 11-
direkte under ordre av munister i deres tallrike lustrerende å la arbeiderparti
Moskva, hvis formål blant presseorganer og i taler og mannen Nygaardsvold, stats
annet var å 0PlPrette en fremstillet som en fascistisk minister fra 1935 til 1945 av
sovjettrepublikk i Nbrd- undergraver av demokratiet slØre sin holdning overfor 
Norge og å danne kommu- og landets frihet. Han var Norges svake forsvarsordning. 
nistseIler i hæren og mari- ikke engang trygg personlig Han uttalte i stortinget i 
nen. når han var ute på fore- 1932: 

Overordentlig rystende! dragsreiser, idet man lå i 
Men han ble forsvart av bakhold efter ham og han 
statsministeren og rost for ble fysisk mishandlet til og 
sitt mot av flere stortings- med i Ft>rsvarsdepartemen
menn. En spesialkomite be- tets kontorer. De kommunis

For det første er vi prinsi
pielt mot militarisme. Som par
ti har vi alltid gått inn for 
fullstendig demilitarisering -
- Hov~W1nen for militært 
beI1edskap, alt ialt, er fØrst og 
fremst kapitalistenes interes-
ser, det vil si fremstilling av 
militærutstyr og den vanlige 
spekulasjon i denne forbindel-
se - - Jeg vil slutte med den 
tanke: Hvis vi flor eksempel 
kurme få stortinget til å vedta 
en lov om at offiserene skulle 
bære stripede uniformer ;slike 
som de fengslede forbrytere i 
gamle dage, er jeg sikker på at 
militarismen snart ville være 
avskaffet i dette land --
Det er i offiseI1enes og kapita
listenes interesse at ,vi opp

retholder dette såkalte for..,. 
svarssystem - som et blend-
verk f!or folket i den hensikt å 

Fra andre kilder: 

Humanistenes løsning' 
på rasekonfli kter 

Av Ole Jørgen Pollen i MORGENBLADET 

ren artikker i MORGENBLADET har Ole' Jørgen Pollen an'
stillet noen meget interessante og tankevekkende betraktninger 
i forbindelse med affæren på Den norske Opera, da den ameri
kanske «Faust» ikke ville dele garderobe med en neger og derfor 
ikke bare fil:k sparken, men ble æreskjelt og skandalisert i alle 
de humanistiske aviser med DAGBLADET og VG i spissen. 
Atpå til opplevet man d;et groteske at Goethes Faust trådte 
frem på scenen som en vaskeekte neger. Men det er altså disse 
hendelser som er bakgrunnen fOT' POllens betruktninger: 

F' 
Da den amerikanske tenor I' ranse overfor meningsfeller: 

Eddy Ruhl dokumenterte sin Som skyldes at man har stilt 
holdning i rasestriden overfor seg på side med de farvede 
en farvet kollega, ble hans 
kontrakt med Den Norske 
Opera annulert. Hvis dette 
hadde vært å betrakte som 
en vanlig arbeidskonflikt hvor 
det gjaldt å sikre fredelige 
forhold for det øvrige en
semblet, var aVSkjedigelsen 
berettiget. Saken ville være 
avgjort ved det. 

Men istedet utskjelles Eddy 
Ruhl på det kraftigste for 
hans brudd på skandinavisk 
fordomsfrihet (sic) og saken 
skrives på den vanlige slappe 
konto over humanismens, for
ståelsens og toleransens seire., 
Her har man utfØrt et pioner
arbeide. 

Nuvel: At saken er en seier 
for humanitet og toleranse 
kan jeg'ikke godta. Som be
kjent tolererte Hitler· Quis
ling på samme måte som 
Krustsjov tolererer J. Kadar 
og Kennedy de Gaulle. Det 
må nu være klart at det ikke 
er toleranse i humanistisk 
betydning det dreier seg om, 
men en ordinær ensidig tole-

og fordØmt alle som tenker 
anderledes. Altså en dypt 
antihumanis.tisk holdning 
med en lite suveren huma
nistisk bevissthet bak. Elgon 
li'riedell advarer et sted med 
ironi og avsky mot den libe
ralisme som !lare er til for li
berale. Er en humanisme som 
bare gjelder for humanister 
noe stort bedre? 

Akkurat som Heraklits elev 
som til Heraklits påstand om 
at man ikke kunne gå to gan
ger over samme flod, tilføyde 
at man kunne til og med, ik
ke gjøre det en gang, har hu
manismen tilfØyd de kjente 
ord om at her er hverken jø- ' 
de eller greker: 

Her eksisterer overhodet. 
ingen jøder eller grekere; vi 
er alle innerst inne huma
nister; vi er alle sammen 
menneskehet. 

HER ER VI direkte ved sa
kens kjern.e. Ordene om jøde 
og greker' betydde jo ikke at 
disse ikke fantes, men at de i 

(Forts. side 6) 

stående av 8 stortingsmenn, I 
som representerte de fem 
viktigste partier, ble valgt til 
å undersØke Quislings be
~kyldninger og de doku
menter som han la frem. 
Flertallet, bestående av 6 
ikke-sosialister (en sosialist 
og en kommunist tilhØrte 
mindretallet) innstillet på at 
Quisling hadde rett i sine 
anklagepunkter i stortinget. 
De foreslo dog at en ikke 
skulle foreta seg noe i saken, 
og stortinget støttet Quisling 
med et stemmetall av 108 
mot 42 (sosialister og kom
munister), men stemte ikke 
desto mindre for at man ikke 
skulle foreta seg noe i sakens 
anledning, for det var på 
dette tidspunkt ikke god 
politikk å gjøre det. Det er 
innlysende at Quisling var 
meget skuffet over resultatet. 
Efter hans mening fant ikke I 

lokke arbeiderne og bøndene til 
av og til å gIå ut og drepe hver
andre. Det er også av den 
grunn at vi er mot, og absolutt 
avgjort så, de frivillige organi-, 
sasjloner som for tiden blir or

partipolitikerne det hensikts- Det det kommer an på er å kjen
messig å se kjennsgjernin-I ne sin tid og ville det gode - ;-
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ganisert i landet. 

Dette var meget betegnende 
- for dem som hadde an-

(Forts. side 8) 
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'Oberst Konrad Sundlo: 

Europa hevdet seg mot 
persere og mongoler 

Mens dets politikk av idag 
bare har ført til nederlag 

Mange av de greske dem~kra
tier hadde noen få hundre eller 
noen få tusen borgere og des
uten mange tusen ,slaver, fri
gitte o.s.v. uten noen andel i 
det offentlige stell.» 

«Aristokrat» er et gresk ord 
og betyr «den beste». Det 
gamle Hellas var bygget opp 
på kvalitet og skapte derigjen
nom alle tiders hØyeste kul
tur helt til blodblanding 
knekket rasen. Hellenerne var 
etterkommer etter lyse folk 
som i flere bølger var kom-, 
met vandrende fra nord i det 
annet årtusen fØr Kristus. I 

Vestens historie de siste tyve år. det femte århundre, under 
perserkrigene, var den blon
de, nordiske type det ideal 

Der drives i denne tid en I som gikk igjen i kunsten. 
~vær. propaga~da for å ba~. ke Billedstøttene av Zeus og He
mn l oss at VI bare har bvet ra viser rene germanske ty
tillåns og at menneskehe- per og det samme gjelder for 
tens undergang er sikker den Apollon, Belveder og Venus 
dag det engang smeller. Pro- fra Milo. I den hellenske dik
pagandaen tar åpenlyst sikte ting ble altid guder og helter 
på å gjØre oss vettskremte, omtalt som typer med ger
mØre og vel skikket til å fØlge manske trekk og langt, blondt 
mottoet «heller rØd enn dØd», hår, så man må kunne gå ut 
og det forsikres under meget fra at massen av de krigere 
skrål . at Veste~ .. aldri har som slo- perserne var blonde 
stått overfor en slik fare som karer, og at Leonidas (<<LØve
den der truer oss idag. sØnnen») og hans menn som 

Men dette er ikke riktig. fallt til siste mann ved Ther
Europa har flere gange i mopylene var krigere som 

hadde bevart både utseen
det og krigerånden efter de 
forfedre som engang kom ned 
fra nord. 

Det er forresten ikke nØd·
vendig å gå så langt tilbake 
som til perserkrigene for å 
finne eksempler på kriser da 
Europa var undergangen nær. 
La oss ta for oss mongolerinn
fallene i det 13. århundre: 
Om disse skriver historikeren 
Michael Pra vdin : 

sin historie vært undergan
gen nær. Det skulle være nok 
å nevne persernes angrep på 
Hellas i det femte århundre 
fØr Kristus. Dengang stod 
det lille Hellas overfor den 
tids verdensmakt Persia, hvis 
grenser nådde fra Nilen i vest 
til India og Afganistan i Øst. 
Dette kj emperike kunne stille 
hære på hundretusener fra de 
56 forskj ellige fOlkeslag innen 
dets grenser, mens hellerne 
neppe kunne skrape sammen 
mer enn 50 000 mann. Men 
vi hØrer ikke noe om at hel
lenerne ropte «heller perser 
enn dØd». HellaS/mØnstret hver 
eneste våpendyktig mann, 
slo perserne tillands og til
Vanns og reddet Europa. Og 
når det kunne gå slik, var det 
fordi det hellenske folk var 
aven usedvanlig hØY kvalitet. 

«Europa er grepet av panisk 
skrekk. En sterk frykt for dette 
barbariske folk hadde også 
nådd de fjerne land, ikke bare 
Frankrike, men også Burgund I 

Rerom skriver den britiske 
historiker H. G. Wells: 

og Spania». I 
(Forts. side 8) I 

«UTEN FORSVAR» 

ARsvaret for 9. april og det som fulgte 
Professor Torvald Hojer bringer de virkelige skyldige frem på scenen 

en bokanmeldelse i Svenska Dagbladet 

I en anmeldelse av Nils 
0rviks «Sikkerhetspolitikken 
1920-1939. Fra forhistorien 
til 9. april 1940 Bind Il» i 
Svenska Dagbladet feller den 
svenske professor Torvald 
Htijer en knusende dom over 
den politikk som fØrte til 
Norges ulykke. Som overskrift 
setter anmelderen betegnen
de nok «uten forsvar», eller 
som han nærmere presiserer 
det i teksten: «det i trots av 
sitt ovanlig gynnsamme mili
targeografiska lage ireali
teten så gott som totalt for
svarslOsa Norge». 

På bakgrunn a v at man har 
Ødelagt 100.000 mennesker 
som sonoffer for en forfeilet 
og forbrytersk politikk som 
nettopp de ofrede hadde be
kjempet kompromislØst, som 
så å si de eneste i dette land, 
kan det være sundt og nØd
vendig å la den svenske pro
fessor kalle de virkelig skyl
dige frem på scenen, alle de 
som har gått fri og som frem
deles nyder medborgerlig ak
telse. Vi gir her noen utdrag 
a v anmeldelsen: 

«Forst i mitten av april, 
alltså en hel månad ef-ter den 
tyska ockupationen av Prag, 

lade (den norske) regeringen, 
tydligen efter skarpa inbOrdes 
meningsmotsåttningar 000 hård 
pæss från olika. håJl. fram e~. 
tillaggsproposition om det nas
tan groteskt blygsamma belop
pet av 20 miljoner till bered
skapen. Det kan tillåggas, att 
den norska fOl1Svarsbudgeten vid 
denna tid var mindre lin en 
.!Jardedel av vad den svenska 
utgjorde fore den ratt kraftiga 
hOjningen på våren 1938. 
Det skulle ligga nara till hands 

att skylla detta sakernas till
stånd, som ju på det omhygg
ligaste satt skulle hamna sig i 
april 1940, på arbetarpartiet, vil
ket satt vid regeringsmakten 
sedan 1930-talets mitt. Till en 
viss del ar detta naturligtvis 
riktigt. Om art'etarpartiets led
ning hade 6nskat en battre be
redskap, hade den nar som heIst 
kunnat driva igenom de erflor
derliga besluten med en forkros
sande maj'critet i stortinget, ef
terwm varje sådant fOrslag 
skulle ha fått stod från både 
hogern och bondepartiet. Det ar 

Aftenposten presenterer pasifisten statsminister Nygaardsvold og 
hans fagmilitære forsvarsminister Ljungberg - en bedTøvelig led'else 

da England presset oss inn i krigen. 

också från dessa års debatter 
uppenbart, att flertallet av de 
ledande inom arbetarpartiet, 
kanske alldeles sarskilt stat&ni
nister Nygaardsvold sjalv, hade 
en stark instållning mot det 
militara forsvaret, vare seg den
na sedan bel10dde på inrikespo
litiska skM eller - ,som i Ny
gaardsvolds fall - på kanslO
må,ssig pacifism». 

Anmelderen nøyer seg imid
lertid ikke med å konstatere 
denne Arbeiderpartiets skyld 
for 

«- - det ar andå inne riktigt 
att lagga ansvaret enbart eller 
ens framst på arbetarpartiet. 
Regeringen hade inte majoritet i 
stortinget utan stod mot ett 
klart borgerlig flertall - om de 
tre borgerliga partierna hon 
ihop. Det verkliga avgorandet 
låg darfor hos viinstern, den 
norska motsvarigheten till det 
svenska folkpartiet. Om 
vånstern ville samverka med 
hogern och bonderna, satt den
na kombination alltid inne med 
en klar parlMllentarisk majori
tet. Men inte minst just i for
svarsfrågorna var vanstern ab
solut ovillig till en dylik sam
verkan och visade sig i sjalva 
verket minst lika negativ i fOr
sva~sspOrsmålen som arbetar
partiet». 

Professor Rojer undersLr~

ker sterkt Johan LUdvig Mo
winckels ansvar i denne sam
menheng og slår fast at trass 
i hans mange charmerende 
egenskaper 

«måstIe han infor historien 

skap. Ran har riktignok ikke 
helt oppfattet bakgrunnen 
for det Virkelige forræderi i 
dette land, men han har ik
ke kunnet undgå å legge 
merke til sammenhengen 
mellom den manglende be
redskap og vårt ulykksalige 
forhold til England: 

«Forklaringen har torde till 
en del bOra sokas i en rent 
kanslomassig avoghet mot 
militarvasendet, ett slags blind 
flack i Mowinckels politiska 
synorgan. Men delvis år det 
fråga om något 'annat och 

(Forts. side 6) 

lromma att stå som den fram- "<Der norweg!sche Kommandeur 
ste målsmannen for den for- kapituliert», satte et tysk blad 
sVarspolitik, som lade Norge som tekst under dette bilde. Og 

varnaost inf6r en invasion bladet fortsetter i tråd med det 
vilken i hiindelse aven effektiv den svensr:e professor nå hevder: 
norsk beredskap san.noZikt al- «Er hat sich ent8chlossen, den 
drig hade kom mit Ull stånd. sinnlosen Kamp! aufzugeben um 
(Uthevet av oss). 

weitere nutzlose Opfer zu ver_ 

Og så kommer anmelderen meiden. Der Befehlshaber der 
inn på det som er kjernen i I deutschen Truppen nimmt die 
hele vår manglende bered- Kapitulation entgegen». 

---_._-- --------- ---

«Hellenernes organisasjon var 
:snarere aristokratisk, med leder
Jamilier som holdt orden på 
hverandre. Selv deres såkalte 
demokrati var aristokratisk. 
Hver borger hadde del i statens 
styre og stell og møtte opp i 

folkeforsamlingen, men ikke 
hver og en var borger. De 
greske demokratier var ikke lik 
våre moderne demokratier hvor 
hver og en har stemmerett. «Det i realiteten så gott som /orsvarsZOsa Norge» I LØRDAG 23. SEPTEMBER 1961 FOLK OG LAND 5 
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april l STUDIER Ansvaret for 9. Fra andre kilder: 
(Forts. fra s. 1) I som fremdeles kan blinke i (Forts. fra side 4) 

(Forts. fra side 5) 

vasentligare, en speciell politisk 
tankegång, som va.r gemensa.m 
fOr många bedomare, sarskilt 
inom vansterpartiermt, i 1930-
talets Norge, men som att 
doma av Ørviks valdokumen
terade framstållning var sar
skilt klart utformad och 
genomtiinkt jUBt hos Mowin
keI. Den utgikk från vad sIOm 
snart skulle visa ,sig vara en 
dubbel felbedømning, namligen 
en från det forsta varlds
krigets tid kvardrojande over
vardering av Englands aktuella 
militara styrka och en mlot
svarande underskattning a.v 
Hitlertysklands resurser och 
militartekniska mojligheter. 
Man menade att det var den 
engelska flott an, som helt 
dominerade farva.ttnen kring 
Norge. Ett tyskt - eller ryskt 
- amgrep mot Norge var dar
fOr i realiteten troligen ute
slutet, eftersom England inte 
skulle tillåta det. Den enda 
makt, som klmne biota Norge, 
var alltså enligt detta be
tragtelsesatt just England. Och 
mot ett engelskt angrep bor d e 
Norge av många skal (f) inte 
j(jrsvara sig på aJlvar utaJl 
noja sig med att bara markera 
ett ratt platoniskt ogillande av 
neutralitetskrankningen. <Ut
hevelsen av oss). Dels var ett 
effektivt forsvar mot Englands 
oerhorda overmakt under alla 
omstandigheter omojligt for 
Norge, hur det nJorska for
svaret an månde konstrueras, 
deLs var Englands innersta 
intentioner valvilliga ( !), så 
att Norge ingenting hade att 
befarn efter Englands kom
mande seger i storkriget, bara 
Norge hade fOrhrållit sig for
nuftigt och inte i onodan retat 
England ( ! ) Dels slutligen 
skulle ett aktivt norskt forsvar 
mot engelsk a overgrepp inne
~ra, att man komme med i 
kriget på f e l sid a, (IVår ut
hevelse) eftersom Englands 
fiender såval vore domda att 
forlora kriget som foretr8.dde 
ur norsk synpunkt motbju
dande och farliga ideologier. 

och diirmett draga oerhOrda forhold til en høyere åndelig 
bevissthet var likestillet. Men 

som selv godtar å bli kalt morgensolen. 
fascistiske. Slike finnes bare Umiddelbart efter neder-

6 

olyclcor over landet. (!) 

Anmelderen nevner ikke at 
dette syn, som naturligvis 
fØrte oss rett ut i ulykken og 
OkkupaSjonen, var represen
tert absolutt helt opp til top
pen i statsledelsen, men han 
peker på hva denne unøy
trale holdning måtte føre til: 

Under sådana forhållanden 
var for MowincIæl och hans 
meningsfrander ~ till vilka 
många av de ledande inom 
arbetarepartiet också hOrde -
ett norskt fOrsvar utover den 
neutralitetsvakt, som kråvdes 
for att hindra smiirre neutrali
tetskrlinkningar och fOrr att 
vid ett verkligt invasjonstillbud I 
markera protestattityden, inte 
bara en dyrbar meningslOshet. 
Det innebar for dem darutOver 
en direkt r1sk for Norge sjalvt. 
Om man hade en något så nar 
effektiv militiir apparat till 
forfogande, kunde detta nam
ligen, enZigt Mowinckel, inne
båra faran att iiventyrliga 
politiker på hOgerkanten eller 
militiirar med missriktad (!) 

yrkesambition kunde lockas att 
. verkligen på allvar motsatta 

sig ett stort engelskt angrepp 

"Vad denna meningsriktning 
(som jo dominerte norsk 
.politikk helt frem til den tyske 
okkupasjon var et absolutt 
fa]cl;um) bortsåg ifrån var, att 
faran for en mindre stat i de 
nordiska landernas lage i det 
andra varldskrigets Europa 
mindre utgjordes av risken att 
bli huvudmålet for ett separat 
erovringsfOretag ann den att 
på grund av sitt strategiska 
Iiige bli foremål for en kapp
lopning m<ellan de båda stri
dande parterna ideras tavlan 
om att vinna nya krigsskåde
platser eller skaffa sig geogra
fisk mOjlighet att slå ut ett 
effektivt anfall mot fienden. 
Denna risk mångdubblades i 
den mån man som Nygaards
volds och MowinckeLs Norge lat 
sitt land- och sjoterritorium 
bilda ett militart vakuum och 
samtidigt utsatte sig fOr miss
tanken att driva en neutrali
tetspolitikk som ensidigt tok 
hansyn till onskemålen från 
den ene sidan i den stora 
kraftmatningen. I så fall kom 
den andra parten blott alltfor 
lått till den (riktige) uppfatt
ningen, att det neutrala landet 
i fråga inte kunne eller inte 
ville uppratthålla sin neutrali
tet mot kriinkningar från mot
sidan och att den missgynnade 
stormakten måste tage saken i 
egna hiinder for att inte 
plOtsligt fi.nnasig s.jalv forsatt 
i en mycket riskabel situasjon 
(uthevet av oss) i den stora 
kraftmatningen till fOljd av 
den neutrala småstatens 
underlåtenhetssynder. 

* Professor Hoj er nevner så 
som en motsetning den 
svenske virkelige nØytrali
tetspolitikk (den som i seg 
selv er en knusende dom 
over grunnlaget for Norges 
deltagelse i NATO) og skriver 
om den blant annet: 

«Framfor aUt var det dar
vidlag vår vilja och formåga 
att forsvara det nordligaste 
Sverige mot en eventuell 
engelsk invasjon, som stod i 
forgrunden. 'rack vara den 
Iforcerade utbyggnaden av 
Sveriges militara beredskap 
och tvetYdiga fOrsakringar om 
vår fasta viUa att militiirt 
fOrsvara oss mot varje angrepp 
lycl .. ades den svenska statsled -
ningen rida ut dessa kriser. 
Den norska regeringen diir
emot befann sig på våren 1940, 
sars.kilt efter den framgångs
rika engelska neutralitets· 
kriinkningen i den s. k. «Alt
mark»-episoden till fOljd av 
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når humanistene tolker dem blant antipodene og ter seg laget i 1945 hØrte man intet 
til «det eksisterer ikke jøder», like foreldede som negerkon- annet enn et alminnelig: 
da gjør de en feiltagelse som ger. Men på den annen side Redde seg den som redde seg 
betyr et avgjØrende brudd finnes det virkelig fascistiske kan! under propagandaent 
med klassisk humanisme, et grupper som ikke skjuler hva rullende torden. Slik var vi 
brudd som kan forklare noen de er: unge fascister, som alle sammen dengang. Da 
av de nederlag humanismen proklamerer seg som sådan- hadde man trengt et sam
har lidt de senere tår. ne, fascistiske offiserer (man lingssignal, et enig samlings-

For som kjent er human- skjelver ved denne oppdagel- signal, en varde på et fjell 
ismen ikke annet enn en se), og tilslutt finnes et fas- for å markere at her fantes 
SkrØpelig metode til human cistisk sinnelag og fremfor det fremdeles menn som for
løsning av konflikter. Den er alt tusenvis av mennesker svarte seg. Men den almin
ingen ideologi, og den har som er fascister uten å vite nelige lØgn blandet alt hulter 
heller ingen forutsetning for det, som bærer andre tegn og til bulter og i mØrket begra
å kunne bli det i kraft av si- betrakter fascistemblemene vet vi alle våre dØde. 
ne egne grunnpremisser. Dens med mistenksomhet, men for S'ammen med noen få an
oppgave er ikke å utslette hvilke fascismen, den virke- dre forsvarte jeg Vichy-re
jøde og greker i en blokk, lige fascisme slik som vi opp- gimen. Og likevel forkastet 
men å fremme toleranse og fatter den og ikke slik den jeg i mitt hjerte 3;4 av det 
forståelse mellom disse. Blir beskrives, ville være det vir- som Vichy hadde gjort. Jeg 
dette gjort? kelige håp, hvis man bare forsvarte de anklagede i 

Betegnende er hva en kjent forklarte det riktig for dem. Niirnberg, selvom det blant 
humanist ytret som et knu- Her burde våre hjerter finne dem fantes slike som jeg selv 
sende argument mot bevegel- hverandre og jeg Ønsker at på bunnen av mitt hjerte 
sen MRA, nemlig at den had- de gjorde det - eller iallfall ville ha dØmt. Det var ikke· 
de søkt kontakt med verdens at de visste på hvilke punkter det rette tidspunkt til å gjøre 
verste statsmenn, bl. a. gu- vi ikke nærer broderlige følel- noen forskjell. Den store 
vernØr Faubus i Arkansas. ser F d t . Ød d' . or e er JO n ven Ig urett rammet udelelig alle, og 
Jeg ville gjerne vite hvilken at selv vårt fiender vet på derfor var det ikke det rette 
annen lØsning på en konflikt· hvilke punkter de er våre fi- Øyeblikk til å foreta noen 
en humanist kunne tenke seg, ender. Tidens vind har fyllt oppdeling. Men idag kan, vi 
uten at motstanderne kom o '1 f te . vare Sel og or gnmgene av-' uten å beskyldes for feighet 
sammen til fri utveksling av sløres. Det store løgnlandet si sannheten. Og vi bØr sl 
synsmåter? synker i fjern tåke. De som den: det fantes sider hos det 

ENHVER SOM uten de van- er under tyve år ser det knapt som da var fascismen, som 
lige trangsynte toleransebril- lenger. Og med de' nye vin-' fascismen av idag ikke vil 
ler leser resolusjoner fra f. der som nå blåser burde vi stille seg solidarisk med. 
eks. LO-forbund, Kvinneli- ikke lenger være redde for Forts. s. 7 

gaer og, Studentforbund, må ord. 
spØrre seg selv: Vil dette La ossa~tså tø-rst åpne :vin-, reformere hel~ nasjonen 'SYd
stimulere de hvite i Syd- duene i 'det spøkelsesslott Afrika efter sitt eget grunn
Afrika til en mer humanist- hvor det forgangnes skygger syn. Men dette er ikke hu
isk politikk? Eller vil det ik- huserer. La oss gå inn i vår manisme, det er Venstrepoli
ke bare bidra til å gjøre mot- histories tyste og tomme sa- tikk, men dens feiltagelser 
setningene enda sterkere og l~r og se efter hva som finnes slår tilbake på den virkelige 
mer uforsonlige? Personlig tIlbake der, urørt av tide;n og. humanisme, den hvis oppga
mener jeg at humanismens ve det ikke er å forandre, 
største nederlag har den lidd han sin revolver. Stigen bur- men å forsone. Den vil ikke 
i Syd-Afrika hvor den ikke de ha gått nærmere inn på annet enn å skape en hu
har gjort annet enn å hisse om Goring avsikret sin re- manistisk bevissthet mellom 
sort og hvit opp mot hver- volver ved å lese dagens inn- to parter i konflikt, ikke selv 
andre. Hvor var eksemplet komne humanistiske protest- lØse konflikten ved å innføre 
fra Sokrates som aldri Ønsket resolusjoner. Sitatet er forØrv- Venstres eller Arbeiderpar
sine fiender i fengsel, men rig ikke hentet fra Goring, tiets utbytteregulering, skat
sØkte ved samtale å overbe- men det er den tyske fri- tetakster og trygder. Alle må 
vise dem om at de hadde feil? korps-offiser Friedrich Thie- forstå at denne veien fØrer 
Hvilken humanist har kom, mann som i Hanns Johsts ikke frem. 
met det hvite Syd-Afrika i skuespill «Schlageter» utstø
tale med annet enn skjells- ter ordene efter en maskin
ord og banale demonstrasjo- gevær-duell - med pasi-
ner i rasefrisinn? fister. 

TERJE STIGEN sier i en NAR HUMANISMEN altså 
kronikk i Aftenposten for ik- ikke utnyttet sin enestående 
ke så lenge siden, at man chanse til reformarbeide i 
stort sett og aller helst ville Syd-Afrika til annet enn å 
gi blaffen i hele kulturen hvis, kaste skitt efter en av kon
det da ikke var for iGorings fliktpartene, skyldes det at 
ord om at hver gang han en stor del av det vi anser for 
hØrte ordet kultur avsikret nØytral humanisme (det er 

ingen annen virkelig huma
nisme) igrunnen er kombi

sin tidligare forsvarspolitikk nert med politiske holdnin
(og det skjebnesvangre spill ger. Hvis man ville føre sta
bak kuUssene - og bak folkets tistikk mellom humanistiske 
rygg - en hadde innlatt seg utsagn og politisk innstilling, 
på - frivillig eller tvungent) ville en overveiende del hu
i ett mycket ogy.nnsamt lage, I manister falle inn under par
når det gallde att overtyga tier som Venstre, Kommu
Berlin om att Norge verkligen nistene og Arbeiderpartiet. -
både kunde och ville havda sitt Herav fremgår det klart at 
territorium mot ytterlig are det er ikke konfliktløsning 
brittiska overgrepp. (Ja det på en almindelig konflikt de 
far en si - uthevelsene ellers vil, men de vil innfØre sitt 
av oss). Ipartis programposter, de vil 

HVIS HUMANISTENE vil 
løse en konflikt må det være 
like rett for liberalist som na
zist; humanismen skal skape 
forståelse mellom to syn, ik
ke presse inn et tredje. 

Den Norske Operas hand
lemåte er i dobbelt forstand 
forståelig. Vi vet jo av vår 
hjemlige måte å lØse rase
konflikter på: Til psykiater 
med alle nazister. Således er 
ikke humanismen, den sier 
aldri «du onde og dårlige 
menneske, vi kjenner deg ik
ke, vi de ufeilbarlige og selv
sikre», og den blir aldri sit:. 
ten de igjen med en sentimen
tal fornemmelse av å ha gjort 
noe stort og riktig. Men det 
må stå dårlig med humanis
men i vårt land hvis den kol
de skulder mot rasehateren 
Eddy Ruhl eller en hvilken
somhelst annen ulykksalig 
skal tas som en leksj on i 
toleranse og nestekjærlighet. 
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Aftenposten og Mor.genbladet·· De hemmelige'; budskap - STUDIER 

(Forts. fra s· 1) 

-ble voksen, viste han seg som 
1:1esten et geni når det gjaldt 
oversettelser fra og behersk
~lse av fremmede sprog. 
Ran fulgte i sin fars spor og 
slo inn på den diplomatiske 
løpebane. Han ble en chiffer
embetsmann. 

en beretning for slike menn Disse 'korrigeringer, som (Forts. fra s. 3). jØdenes herredømme over Eu
som senator Burton K. htttil aldri er blitt gjort of- tet, vil i disse nedtegnelsene ropa. Derfor er det så tragisk 

f tli b rd ·kk at de europeiske folk i 'sin Wheeler, senator Gerald P. en g, u e l e savne straks gjenkjenne ham. Hatet 
Nye og andre modige menn interesse, selv om det bare og skjellsordene _ «den senile klortsynte uforstand ikke har 

. eld a diss bekJ· ennel forstått sin besØkelsestid og som var rede til å sl nasj onen gJ er en v e - drukkenbolten Churchill> og 
sannheten. Kent hadde ikke ser som imellom avgis hvor «den jØdebefengte Roosevelt» ma.nndevnt sluttet opp bak oss 

d tr f t møtes Men det er i vår frihetskamp mot det jø-hellet med seg. Roosevelt e o as e . . _ er her som så ofte ellers hos 
·kk b re spØrsme l om et disk-bolsjevikiske tyranni. sørget for at han fikk av- l e a . a Hitler, paret med glimt av ekte 

skjed. senere ble han arre- vitnesbyrd. Jeg tror meg å genie,litet, av et politisk klar- Slik kommer da altså AF-
restert på åpen gate av det kjenne tilstrekkelig til dem syn og en agitatJorisk kraft som TENPOSTEN efterhvert og 

FØrst var han, i Moskva. britiske secret Service og som selv kaller seg fascister lar oss ane noe av den for- påny til sunn nasjonal og 
,Han fOIStod det russiske dømt til 7 år i en konsentra- til å Våge å påstå at jeg taler underlige na-kt Hitler utøvet europeisk sans og samlin.g 
.sprog så godt at han kunne sjonsleir på øya Wight. Pro- i deres navn. Selv om ikke al- over alle som kom i persorilig efter 16 års åndsformØrkelse. 
snakke det uten aksent. Han sessen mot ham var hem- le er like strenge som jeg berøring med ham. Denne makt * 
forkledte seg som bonde og melig og han fikk ikke an- kommer til å være, så har de ~,selv her i bunkeren, 00- Det er forresten ikke bare 
:blandet seg med det almln- ledning til å forsvare seg. alle en uklar fØlelse av plikt re få Uker fØr det endelige., AFTENPOSTEN' av våre dags
neUge russiske folk. Han opp- Litt efter litt begynte til å tale ut i denne sak 9g uavvendelige nederlag, å ha aviser som viser tegn til våk
,daget kommunismens ,bedra- sannheten om denne unge innlede sitt Credo med å si vært like ubeskåret som den nende forståelse, selvom det 
gerske natur og lærte snart mann å sive ut i USA. Han hva de ikke er. Må de med hadde vært i alle år helt siden tar jammerlig lang tid for 
at sovjetregjeringen bare var var ~ fem lange år i konsen- stolthet ta imot sin arv, men hans maktovertagelse. dem å fordØye gamle sann-
en tyrannisk politisk trasjonsleiren. Han er nå må de ogSiå forstå at de ikke heter. Som våre lesere vil er-
maskine, som holdt 180 milli- kommet tilbake til USA. Man kan lage en holdbar bygning Og hØr så her hva Mohre indre har FOLK! OG LAND 
on er mennesker i slaveri. håpet at han ved hjem- av det hvis de ikke rykker sier om Hitler og dagens dengang da OberHinder-sa-
:Russernefikk mistanke til komsten ville fortelle sann- lØs og fØrer bort de dØde stok- situasjon: ken var aktuell -- altså fØr 
Kent og han ble av den ker og det morkne virke som Il d d d km neten, men kort efter an- A~~~~""pitlet er fylt av en a ver ens go e ny emo -
grunn erklært «persona non den er fylt av. . 1-" ..... '-$=- t hjal bl· ik å fj komsten ble han direkte be- """""'-løs bitterhet og skuiffelse er p o sJev ene er-
.grata» i Moskva. "4~~ d tysk -'-'~te 000 tydet aven representant Den fØrste versjon av fas- mot England som i denne krig ne en e UW-w:I r r-

Han ble så overflyttet til for utenriksdepartementet, at cismen som samtidshistorien ikke bare har Ødelagt seg selv, Hinder - påvist at anklagene 
London. Men til London hvis han forta.lte det han byr oss er den italienske fas- men hele Europa. Istedenfor å mot ham var meningsløse og 
fulgte det russiske hem- visste, Så ville han bli idØmt cisme. Opprinnelig var dette bistå oss, eller iallfall å for- at det tvertimot var Krust
:melige politi. Han fikk der i 10 års fengsel ifØlge en ny en bevegelse av kjempende holde seg nøytralt, har det til- sjov som var ansvarlig for 
oppdrag å tolke og ned- lov. Man mener at denne nye sosialister og gamle krigs- latt de to store utenome1ll"iOll& massemord i Lemberg. Vi be
skrive chifferbudskapene fra lov ble gjennomfØrt av Roose- veteraner, som sammen red- iske land USA og Russland å viste dette ved Sitater fra 
USAtll England. 1938 og ~93? velt nettopp for å forhindre det Italia fra bolsjevismen. tilrane seg det verdeæherre- SIGNAL fra 1941, med foto
begynte den unge Kent a fa at sannheten om de hemme- Mussolini var sØnn aven dØmme som tidligere var Eu- grafier og uttalelser fra nor
.se budskap fra President lige kabelbudskap mellom folkeskolelærerinne og en ropas. «Men det engrelske folk ske frivillige i Divisjon Wik
Roosevelt som alarmerte Franklin Delano Roosevelt og smed, som aktivt arbeidet for vU komme til å angre siU opp.: ing og på annen måte. Og vi 
bam. Han begynte å de- hans britiske medsammen- den sosialistiske internasjo- førsel. møsellg lenket til den gjorde spesielt det norske 
'-chifrere . disse budskap til svorne noensinne skulle nalen. I tyveårsalderen ble jØdiske stridsvogn vil det 0Dl- medlem av den nedsatte un-
'Winston Churchill og andre, komme for dagen. han satt i fengsel for å ha ikIomme alV sult Og tllloorbllJose dersØkelseskommisjon - som 
,og oppdaget da at det dreiet Kent blir i USA bevoktet agitert for generalstreik. Han på sin forbannede ØY!> prolfe- senere .så feigt nedla sitt ar
seg om et klart opptrukket dag og natt. Hans liver ikke nektet å bØye seg, går i land- terer Hitler i stigende bitterhet. beide da de fikk pågang av 
m.~ID, .. ~r.a .. ~QQ§e:reLt"'Lsi®, sikkert.:-ln:fte- i-~tt-' ho<le har 1lyl!:t1ghet--og- oversetter"Kfå~ ---, , -- -;-- ,- --'" '-- .. -- ': bo1slevtkene- ogttel"es '~lPe-
på å drive oss Inn i krigen. han en av alle tiders største potkin. Den fØrste publika- Og Mohr fortsetter: re - delaktig i de beviser vi 
Dengang var Mr. Chamber- hemmeligheter. Han er den sjon han skaper heter La 'l'ysklaild er, fortsetter Hit- fremla. 
'lain premierminister. I hen- eneste som har lest kabel- Lotta di Classe (Klassekam- ler, det eneste land som kan I en artikkel i MORGEN-
bold til kabelbudskapene budskapene mellom Frank- pen), og den fØrste avis han stanse bolsjevismen og dermed BLADE:r for 27. juli vanner 
ville Roosevelt at Chamber- lin Delano Roosevelt og visse står i spissen for er en sasia- Erik Egeland opp igjen FQQ{ 
'lain. sk~le fj~es. Winston britiske politikere, som Øn-llitiSk avis. Den opprinnelige OG LAND's synspunkter fra 
~hurchill skal l et budskap sket krigen, planla den og fascismen står heller ikke i preserende oppgaver, den dengang under titlen «Punk
-til Roosevelt ha sagt: «De og fikk den istand. motsetning til denne opprin- gjenopprettet orden, arbeide tum for heksejakten:.. Det er 
jeg kan regjere verden:.. Det finnes bare en måte neIse. Den tale han holdt'i og fred. Siden begynte den a. bare synd at nå har Ober-

Det ble utvekslet omkring hvorpå vi kan få vite sann- San sepulcro som er fØdsels- organisere og å bygge. Italia lander forlengst fallt som o~-
1500 slike meddelelser ~ for heten uten at Kent derfor stunden for den fØrste fas- ble påny en nasjon av arbei- fer for det rØde intrigespill 
<den unge manns f.orfe~ede blir idømt ti års fengsel _ cio, krever konfiskasjon av de dere, skapere, byggmestre. og at både MORGENBLADE:r 
øyne. Han fØlte i SItt hJerte nemlig at en kongresskomite nyrikes formuer, opplØsning Den gamle romerske saften og hele den nors~e dasgpres
at de~ her ble begått for- innkaller Kent, forsvarer av de store selskaper, nyfor- steg atter i den gamle stam- se forøvrig tiet til heksejak
ræden, at et sto~ fo~k ble be- ham og krever at han skal deling av jorden, arbeidernes men. Mussolinis første rolle ten og uretten dengang de 
dratt. Da den gJensldige kor- si sannheten. Da kan han deltagelse i bedriftsledelsen, var en prokonsuJs. Fascis- skulle ha talt. Dengang FOLK 
respondanse begynte, var tale straffefritt. Man hadde avskaffelse av arvede titler men anla veier, bygget syke- OG LAND gjorde det. Til 
Churchill ikke premier-mini- håpet at undersØkelseskom- o. s. v. hus skoler akvedukter den MORGEN!BLADETS ros skal 
ster. Han hadde således misjonen om Pearl Harbour Hva har fascismen under ty- tørr'la my~, Øket aVli:dgene. det ellers sies at det dengang 
ingen rett til disse med- eller en annen kongresskom- ve års maktutøvelse virkelig- Men deri ikke bare bygget, saken var aktuell d~g opp
'delelser. Kent var tvunget misjon ville gjøre det men gjort av dette program? Det den regjerte også. Den fikk trådte mere anstendig enn 
til å velge mellom sin de overlevend~ av Roo'sevelts eneste vi kan svare på dette korporatismen til å fylle sin sine pressekolleger. Bladet 
,tekniske plikt og sin pat:no- regjering gyser ved en slik og må svare, er at den var riktige funksjon, en oppgave omta}te iallfall den redegjØ
tiske. ~n valgte den SIste. tanke. De internasjonale noe helt annet. Meget hurtig som var vanskeligere enn å reIse undersøkelseskomiteens 
Han koplerte disse meddelel- krigsdrivere satte den egne glemte fascismen en stor del bygge en autostrada. La carta sekretær offent~ggjorde efter 
s~r og tok med kop~ene til forvaltning under kraftig av sitt revolUSjonære program de lavoro (arbeidets doku- at selve kOIDlteen hadde 
Sltt rum. Han visste lkke at press og Kent ble ikke for- for isteden å gjennomfØre et ment) var visselig intet ekko stukket av, og bladet satte 
,<let hemmelige russiske politi hØrt. stort verk av praktisk for- av talen i San Sepulcro. Men også ~ed stor w:~tighet i 
fulgte ham. Informerte og nyelse og enighet. Den kom den la en virkelighetstro overskrlften: «Oberlander på-
'kloke iakttagere mente at Så vidt den amerikanske til makten for å undgå anar- grmm for et sosialistisk sam-. stå/es å være uskyldig». 
,det hemmelige russiske politi skribent. Men den tanke kl, kaos og borgerkrig. Den fund, som i fremtiden skulle 
hadde kopiert budskapene gjør seg gjeldende om Euro- tokfattpådeiøyebUkketmest kunne vokse. Den erstattet de 
'og sendt dem til Josef Stalin, pas ulykkelige situasjon idag parlamentariske forsamlinger D u ... Walle blom 
som låste dem inn i et skap. og alle Roosevelts konse- med yrkesorganer, arbeider- ag..." ..... 
'.Man tror videre at han har sjoner til den røde verdens- på de interessante opplysnin- representasjon, kollektivav
:meddelt Roosevelt at han var makt simpelthen bare skyl- ger Smith gir om Roosevelts taler, sosial trygghet, innhold 
j besiddeise av kopiene, og at des det tak Stalin hadde fått dØd og alle de rykter og for fritiden og annet, som alt 
han benyttet dette som ut- på ham gjennom kopiene av gjetninger som knytter seg sammen ble et utgangspunkt 
presningsmiddel overfor den de ytterst kompromiterende til den. DØde han av slag? fra hvilket fortsatt vekst og 
:.ærgjerrige president. Kent-papirer. Eller om det Begikk han selvmord? Eller nydannelse var mulig på alle 

Kent på sin side hadde også var andre drivkrefter ble han like ut myrdet? Slik områder. 
håpet å kunne få med seg bakom. spØr den amerikanske offent- (Fortsettes.) 

disse budskap ut fra Eng- Vi skal i etpar senere ar- lighet. 
land for å kunne lage istand tikler komme nærmere inn 

IY.Møya LI. 

~rforret.bac 
Jlrauer til alle priser 

Eroønervei8ll 30, Os l O 

TIl. '"2230 
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I?~:~_~~rs~ebke~å~~. __ 71~:,~ ;t'~~~~~:: 
.. aret for forsvaret av Nor- .... nå av ...... ut I hver av-...I _~ ... _ _ _. .__ _ _ _ _ _ 
ges nØytralitet i 1940 og en- krok av landet for il. agitere og . l ft • dens 

reise folkiet. Vi skal vende til- JØDENE I SOVJET- det at samholdet også i Nor- jetIske u vapen og ver -
dog forsøkte seg på å leke l få ·tt k dd (Pro- rumfarer nr. 1 bærer ut-bake om ikke så lenge. Om jeg SAMVELDET ge vi Sl grunns u 
krig med tyskerne. Og Mon- t d l· . ·kke merkeisen «SovJ.etsamveldets kft~~l'·e ikke lrommer tilbake fessoren er y elgvIs l sen, som var forsvarsminister ...... JDA,j Hovedproblemet for den in- • t d t fikk helt» nr. 11,375. pe_,HN, så vil mine ideer oppmerksom pa a e i 1935-40 og en idealistisk .~.ouo ternasjonale jødeledelse er k dd der efter * 

gjøre det. sitt grunns u un -
folkeskolelærer, sa at den ene den vanskelige situasjon jø- krigsforfølgehsene" som han HITLER-TALER TIL 
regjering efter den annen En slik tale var som å holde dene i Sovjetsamveldet er pussig nok ikke tar avstand BUNDESARKIVET 
hadde erklært at iallfall det en rØd klut opp for en spansk kommet i. Det var presiden- fra). Om Norge går inn i Fel- IfØlge DEUTSCHE WOCHEN
rådende forsvarssystem var okse. Nygaardsvold svarte ten for den jØdiske verdens- lesmarkedet, og det uten no- ZEITUNG har Bertelsmann
verdiløst, så hvorfor «opprett- med samme mynt. kongress Nahum Goldman, en valgkamp eller folkeav- Verlag i Giitersloh overlatt 
holde illusjonen av å ha noe Overensstemmende med si- som erklærte dette ved ~p- stemning i spØrsmålet, så blir til Bundesarkivet lydbånd
for offiserenes fornøyelses ne uttalelser gikk Quisling ningen av eksekutivkomlte- det siden bare de mer sakt- opptak av omkring 20 Hitler
skyld». Slik talte lederne fo"! I igang med å organisere NA- ens møte i Genf, hvor det modige i blant oss som vil ta taler fra årene 1937 til 1944. 
det største politiske partI, I SJONAL SAMLING (NS.) - deltok 100 delegerte fra 3~ uttrykk som «demokratiets De ble funnet for omkring 
forlØperne for den nye kultur Snart ble det kalt et politisk land. De 2,5 millioner jØder l forpliktelser» og «nasjonalt to år siden ved Wallberg-
og Sivilisasjon i landet. Quis- parti, snart en politisk beve- Sovjetsamveldet får ikke . lov samhold» alvorlig. strasse ved Tegernsee. 
ling, som hadde helliget seg I gelse. Gruppens program var til å ha noen egen organlSa- .. 
til nasjonalismen kunne intet efter sin karakter fascistisk. sjon. Den jØdiske verdens- FORSKJELL PA FOLK 
gjøre. Uttrykket refererer seg til kongress krever ikke bare ful- Arbeiderpartiet (med til-

Bonderegjeringen ble tvun- den korporative nasjonale le borgerrettigheter for jØde- slutning av de borgerlige po
get til å tre tilbake 24. fe- stat, fØrerprinsippet, avskaf- ne men ogSå rett til i alle litikere) var som kjent så 
bruar 1933. FØr Quisling for- felse av partipolitikken og land uten hensyn til det so- redd for at statspensjonistene 
lot stortinget holdt han en parlamentarismen, antagelse siale og politiske system å skulle få for hØY pensjon 
minneverdig avskjedstale, i av «den sanne sosialisme (den danne egne grupper, eller hvis de også fikk alders
hvilken han uttalte at da en- nasjonale), som går inn for skal vi heller si stat~r i trygd i tillegg, at de måtte 
hver regjering som er utgått gOde og sunde levevilkår for staten. lage en slags snyteordning 
av et partisystem er avhen- hver nordmann», streiker og * som tok fra pensjonistene 
gig av representanter som er lockouter skulle forbys, marx- SELEBER 70-AKING en god del av det de ærlig 
valgt på et ulovlig revolusjo- ismen skulle u1lry!ddes av Grossadmiral Donitz, Hit- og redelig hadde betalt for. 
nært program, blir folkeviljen landet, og et lite utvalg som lers efterfØlger som statsSjef Slike bekymringer har en 
hemmet, og han appellerte til rådgivere for føreren, repre· i Tyskland, fylte 70 år 16. sep- tydeligvis ikke når det 
de ikke-revolusjonære ele- sentantene til nasjonalfor- tember. I 1945 ble han feng- gjelder statsrådspensjoner. 
menter om;å forelegge spØrs- samlingen skulle være fag- slet av seierherrene og ved For slike fine folk og for
målet for Høyesterett til be- folk, valgt efter yrke og fag. deres rettergang i Niirnberg dums proletarer finner en 
dØmmelse. De alminnelige medlemmer dØmt til 10 års fengsel. De ti 30,000 kroner året passende 

Det som kreves idag er at vi skulle ganske enkelt ta imot år sonet han til siste dag. efter 6 års tjenestetid. 
engang for alle kvitter oss med ordre fra oven og følge Han er meget populær i ma- ,. 
partipolitikken og tar opp eDl fØreren. Gruppen ble på lovlig rinekretser den dag idag og KATASTROFAL 
positiv og nasjonal politikk i måte registrert og ble en van- regnes av alle som en av FORSNAKKELSE 
den hensikt il. bygge og fOrbed-\lig politisk bevegelse. Tysklands store sjØoffiserer. Bundeserniihrungsminister 
re vår,t samfund til fordel for (Forts. neste nr.) * hwartz på valgmøte 19. au-, 

KB.A.FTlGE ORD Se 

Europa hevdet seg 
I en artikkel i DAGBLADET gust i Tettnang: «Meine 

Damen und Herren, geben skrev professor Christian Bay 
blant annet: «Det er itle at Sie Ihre Stimme unserem 

(Forts. fra sid.e 5) 

«På vel en måned er hele om
rådet fra Østersjøen til Donau 
ove~svømmet av mongolene». 

I slaget ved Liegnitz i 
Schlesia i 1241 fallt hertug 
Heinrich med praktisk' talt 
hele sin hær. FØrst ridderne 
hvis hester var et takknemlig 
mål for de fremragende mon
golske bueskyttere, og uten 
hester ble de tungtpansrede 
og lite bevegelige riddere et 
lett bytte for de kjappe, ville 
barbarer. 

Så kom turen til hertug 
Heinrichs fotfolk: 

«Mot fiotfolket lØftet det sig 
pludselig - så fortelles det -
et skjegget motbydelig hode på 
en lang stang og spydde stin
kende rØk og damp som satte 
Heinrichs hær i skrekk og for
virring og Slk,iulte tartar erne 
flOr deres øyne. I ly av demle 
sky kastet mongolene sig over 
dem». 

Med andre ord: Det fØrste 
gass-angrep i Europa! 

To dager senere slo mongo
lerne ungarerne sønder og 
sammen ved elven Sajo i 
Ungarn. 

«Ungarerne er kamplystne og 

seiersSlikre. Men om natten 
kjørte mongolerne på den 8Ill-

dre bredden opp maskiner som 
med ild og tordenbrak slynget 
et steinras over besetningen ved 
brohodet. Ungarerne trakk sig 

samholdet i Norden skal tor- altbewahrten Bundeskanzler 
pederes av våre flinke poli- Adolf Hitler!» ,. 
tikere og økonomer, som al
dri har lært å regne i annet 11,375 HELTER 
enn kroner og øre. Verre er Gagarin, major i det sov-

tilbake for «denne djevelske ___ """~",",,_,,,, _______ A_"' __ "'" 
-.... ,A-A .-- ....... _..--v-__ -trolldom» og ved daggry så de - - -

at tartarerne, der var veltet opp fri for mongolerne, som ef- hevder at alle mennesker er 
av jorden som. gresshopper alle- terhvert hadde oppdaget at like - hvilket de ikke er -
rede stod med stor styrke på de ikke kunne erobre de stør- og at rettigheter går foran 
denne siden av elva». re befestede byer. De ga der- plikter, hvilket heller ikke er 

«Ungarerne SØkte tilflukt i for opp Europa og vendte i sant -. 
sin vognborg, noe som ble steden si~ oppmerksomhet Det er dette demokrati som 
skjebnesvangert for dem. For mot Asia. idag styrer oss. Under dette 
vognborgen ble i fem timer demokrati har Vesten stadig 
overhØljet med stein, piler og - - - tapt terreng til Asia som 
brennende nafta». 

Den ungarske hær opphØr
te å eksistere. 

Mongolerne kjente altså i 
det 13. århundre til gassan
grep og krutt, mens det al
minneligvis er antatt at eu
ropeerne ikke tok krutt i bruk 
fØr i slaget ved Crecy mellom 
engelskmenn og franskmenn 
år 1346. For europeerne i det 
13. århundre må det derfor 
ha vært en hårreisende opp
levelse å se steinras komme 
susende gjennem luften un
der tordenskrall, men man 
hØrer ikke nOe om at Europa 
kapitulerte av den grunn, 
uaktet mongolerne hadde rui
nert mesteparten av Tysk
land og Ungarn. Europa, og 
det vil da fØrst og fremst si 
tyskerne, kjempet seg tilslutt 

Vesten står nu overfor presser UbØnnhØrlig på. -
atomkrisen, og tiden vil vise Vestens historie i de siste 
om vi greier å klare oss. Men tyve år er en fortelling om 
en ting er ialfall sikkert: Vi sviende nederlag og bare ne
er ingen hellenere.r Vesten av deriag. _ 
idag er i sin politikk ikke Det ser ut som om det mo
preget av elite, aristokrati, derne demokrati bare kan 
kvalitet. Vesten har ingen le- «drØfte», men ikke handle. 
dende overklasse som ser de KONRAD SUNDLO. 
store mål og arbeider mot 
dem støtt og sikkert. Vesten 
av idag er en stor, grå, slØv 0"0 Stiøefabrikk 
masse som velter seg hit og a 
dit eftersom propagandaen 
leder den. Og denne masse 

Bergs Assuransebyrå 
ALT I FORSIKRING 

Årbiensgt. 1-44.4994 

Inneh. ALF T. L11NDB, 

Mosseveien 8, DIlle 

Tlf. e8 88 17, priv. 81 0'7 79 

Økyv .. "ger oIj et ml aadt
marte bea1a.g. TalIiøv,pr av 
jent, Blaler1ir',.pper eg .... 

liml"e leftat:l"apper. 

* BELGISK NASJONALIST-
ORGANISASJON 

Den belgiske bevegelse 
Mouvement d'Action Oivique 
(MAO), som har bestått et år, 
er noe nytt i det politiske liv 
i Belgia. Den fØrer solkorset 
som merke og utgir sin egen 
avis «Nation Europe - Nation 
Belgique». Avisen er forØvrig 
to ganger blitt forbudt i 
Frankrike. Bevegelsen har et 
nasj onalistisk preg og om
fatter både tidligere mot
standsfolk og tidligere frivil
lige i Waffen-SS. Samar
beidet går efter hva det opp~ 
lyses utmerket. MAC deltar 
ikke i valg, men opptrer som 
en slags nasj onal press
gruppe, som SØker å Øve inn
flydelse på det Offentlige liv. 
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Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 
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Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsv. 5, ø. Ullem 

Telefon 55 61 29 - Oslo 

FOLK OG LAND 
Kleræhow~. 5. ~ 

Telefon 3'7 76 96 
Boka 3214 

Abonnementøpr1aer : 
Kr. 30,- pr. år, kr. 15,- pr. 
halvår i Skandinavia.. Ut
landet forøvrig: kr. 35,- pr. 
år, kr. 17,50 pr. ha.lvår. I 
nøytralt omslag kr. 40,- pr. 
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