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HANS EGEDE NISSEN: Bhagavad Gita - Guds sang 
Den _religiøse opplevelse Nordisk ånd avsi ørt hos tidlige indo-ariske klassikere 

Men samtidig var det en sterk 
lengsel etter frelse og utvidet 
erkjennelse om den åndsver
den som vel ikke kan gripes 
med nevene, men som er like 
stor virkelighet for det. Så er 
da Guds eksistens og det evige 
livs realitet det store motsi
gelsens tegn, som det også var 
i eldre tid når talen var om 
den religiøse opplevelse, mø
tet med Gud. 

l det engelske tidsskrift Northern World klipper vi denne inte
ressante artikkel: 

I juleevangeliet opplever vi 
dette møte med Gud i Jesus, 
det lille krybbebarnet i stal-

l en av de mange skjønne om lyset som skinner i mør- len. Her er den store julega-
julehymner synger vi om fes- ket, om Jesus som verdens lys, ven, for så har Gud elsket 
fen i denne mørkeste tiden un- et lys- som skulle hjelpe en verden at han gav sin sønn 
der jordens lovbestemte gang menneskehet som ravet døds- den enbårne for at hver den 

1 dens sted introduserte da en inspirerende kriger-kodeks. 

rundt solen noen strofer som redde om i belgmørke. som tror på ham ikke skal for- Vi hører ofte om Indias gamle 
idag er meget aktuelle, og Frykt ikke, vær ikke redde, tapes, men ha det evige liv. sivilisasjon, men vi er sjelden klar 
hvor det så vakkert heter: Ju- sier evangeliet til oss alle, til Det står oss fritt å tro eller over hvor fullstendig den gamle 
len er kommet med solhverv deg og meg: for se jeg for- nekte denne høyere virkelighet' ariske kultur i dette veldige sub
for hjertene bange, jul med kynner en stor glede, som skal og den religiøse oppleveIses kontinent. er knyttet til vårt folk 
gudsbarnet i svøp under eng- vederfares alt folket. Eder er sannhet. Men vi daterer da og vi til den. Tidlig hind.usk eller 
lenes sange. idag en Frelser født. tidsregningen fra og med Jesu in do-arisk filosofi hørte ul de ar-

Her har vi å gjøre med et Jf'sns kom-i tidens f~J.de,. fødsel., så VillW;-~';Qere-fast-iske folks fineste storverk, og 
f'nftturrendc'biUedspl'ogsOll.l er en tid i den klassiske verden slår Jesu enestaende betyd- skjønt den gamle kultur til de ar
lett å forstå selv for barn og hvor de gamle religiøse fore- nin? Som .de størs!e å.nder iske erobrere av India som et re
folk med svekkede eller man- stillinaer gikk i oppløsning og alltId har gjort og gjør Idag. sultat av raseblanding for største
gelfull~ utstyrte åndsevner. de antikke gudebilder styrtet En ting står fast. ~en. som delen er gått tapt, og deres religi
For dIsse to markerte vers~- i grus. De gamle verdier ble i er uten Gud og uten hap I ver- on har absorbert magiske og 
linjer inneholder i en sum k.n- tur og orden omvurdert og den ~en er i dobb~It forstan~ fat- andre dyrkelsesformer som var 
stendom~ens ~runn~e~dIer klassiske verden var på vand-I tIg og ulykkelIg. Les SIgurd herskende på subkontinentet før 
med særlIg henblIkk pa JUle-t ring fordi grunnlaget for mo- Hoels bok: Ved foten av Ba- deres ankomst, kan de som stu-
budskapet. Hvor forskjellig raI og religion var rykket bort. (Forts. 3iåe 6) derer de gamle sanskrit episke dikt 
er ikke denne kristelige sym- fremdeles se' den gamle ariske tra-
bolikk sammenlignet med vår disjon av sosial og personlig moral 
egen tids perverterte og un- de er bygget på. 
dergangsbetonte billedtale Disse indo-ariske episke dikt an-
som vi ser den i malerkun- tas i mange tilfeller allerede å ha 
liten, skulpturen og den såkal- vært gamle da en gren av den ar-
te poesi. iske familie passerte sydover fra 

Med julens budskap om Europa, gjennom Persia og det 
barnet som ble født i Bethle- som nå er Ahghanistan, over Khy-
hem møter vi det store para- ber-passets fjell og ned i de frukt-
doks, vi går inn i et spennin- bare skogkledte sletter i det gamle 
gens land, den spenning det India. Her fant de levninger av 
er mellom den menneskelige den gamle middelhavstype-sivili-
forstand og evangeliets enkle sasjon i Indusdalen. Mesteparten 
budskap i skjønne symboler, av dette feiet de vekk. I dens sted 
bilder hentet fra vårt daglige introduserte de en inspirerende 
liv i kampen for tilværet. I kriger-kodeks, som i sterk grad la 
juleevangeliet er det tale om vekten på tapperhet, lojalitet, tro-
solhverv for hjertene bange, fasthet, familiekjærlighet og no-
vi møter de to store motset- belhet i opptreden på en måte som 
ninger i naturen, som heter nøye tilsvarte begrepene i de is-
lys og mørke, og denne fysiske landske eddaer og andre nordiske 
virkelighet er kjent for alle heltedikt. Disse idealer la de på 
og enhver. samme vis ned i ballader og ver-

Men også på det åndelige selinjer, idet de skapte gigantiske 
område, hvor det gjelder den episke dikt, som kanskje er de 
annen og høyere virkelighet, lengste som noensinne er laget av 
bruker vi bildet om lys og noen nasjon, rase eller folk. 
mørket. Vi sier at det går el Et av de mest avholdte og be-
lys opp for oss, når vi forstår 'tydelige av disse var Guds sang, 
en vanskelighet. Vi aner den- Bhagavad-Gita. 
ne høyere virkelighet bare i Bhagavad-Gita fikk særlig be-
bilder og tegn. Ingen har som tydning blant indo-arierne, for 
Jesus i sine parabler og lig- som erobrere levet de blant et nu-
neIser brukt billedsproget som merisk langt sterkere, underkuet 
læremiddel. folk aven helt annen rase (for 

Så gir da evangeliet oss en- storparten a"Y Indias befolkning_ 
keIt og likefrem fortellingen 

bestod dengang, som nu, av folk 
av negroid og dravidisk avstam
ning), fikk familielojalitet en 
langt større betydning. Det ble i 
full betydning raselojaIitet, for 
bare ved å vise lojalitet mot de
res egne ariske familier, og ved 
å nekte å gIfte seg utenfor deres 
egen ariske sirkel, kunne den nye 
herskende klasse bevare sin rase 
og sin posisjon. Overensstemmen
de hermed tok de tidlige ariere 
det eksisterende klassesystem i det 

Forts. side 6 

Fattige indere av idag bader i en 
hellig elv 
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Den finske borgerkrig 1918 
H. S. Hegner: Det tredje 
rike. - Aschehoug. 

Vaino Linna: Opprør. 
J. W. Cappelen. 

I den siste tid er Finnland på
ny kommet i brennpunktet for 
verdens interesse på grunn av 
fornyet pres fra den store røde 
nabo. Når det i forholdet mel
loni.-Finnland og Sovjetsamveldet 
i større utstrekning enn tenkelig 
annetsteds dreier seg om et spesi
elt politisk press, så kommer det 
av de ulykksalige motsetninger 
innen det finske folk, de som blant 
annet manifesterer seg i at 40 % 
av de finske velgere stemmer 
kommunistisk. 

Det var de samme motsetninger 
rom førte til den blodige og gru
~omme borgerkrig i 1918 da Finn
land igjen skulle stå p~ egne ben 
efter den lange undertrykkelse un
der tsarveldet. De store sosiale 
motsetninger dengang førte med 
søvngjengeraktig sikkerhet ut i 
borgerkrigens redsler, på samme 
måte som de i 1939-40 under vin
terk~igen mellom Finnland og 
Sovjetsamveldet førte til dannel
sen av Kuusinen-regjeringen, og 
iom de fremdeles idag har ført til 
at bortimot halvparten av det fin
Ilke folk slutter opp mot den kom
munisme som ellers er så å si ut
ryddet i Norden. 

. Det er om disse motsetninger 
Lmna forteller i sin bok «Opp
rør» og om de blodige begivenhe
ter de førte til i første halvdel av' 
1918. Den har derfor sin ganske 
5pesielle interesse også under da
gens situasjon. Linna er selv en 
arbeidergutt som har arbeidet bå
de i det skog- og jordbruk som 
er bakgrunnen for denne b~k, og 
&om industriarbeider. Denne hans 
opprinnelse bestemmer naturligvis 
qgs~ hans sympatier, og det er der
for ingen objektiv skildring av det 
rom hendte Linna gir. En hører 
ikke så meget om de grufulle røde 
forbrytelser fylt aven sadistisk 
grusomhet som en må helt frem 
til langt senere tider for å finne 

Hitlers pol itiske 

testamente 
Hitlers politiske testamen
te. - Utgitt av Francois 
Genoud. - Aschehoug. 

William L. Shirer: Det 
tredje rikes vekst og fall. 
I. - J. W. Cappelen. 

maken til, mens de hvites hevn ef
ter de rødes sammenbrudd er skild
ret inngående - og sikkert også 
sannferdig. Beretningene kunne Erich Kern: Von Versai)", 
forsåvidt godt være hentet fra de les zu Adolf Hitler. -
blodige politiske oppgjør efter an- Verlag K. W. Schiitz, Got-
nen verdenskrig med grufulle ' tingen. 
fangeleire, mishandlinger og vil- To tyske og en amerikansk stats-
'kårlighet. borger forteller i disse tre bøker 

«Opprør» er en sterk og fengs- om Hitlers tredje rike og om de 
lende bok, den forteller om hat politiske hendelser som førte fretJl 
og lidenskap, om liv og død, og til det. En skulle ikke tro at de 
den forteller om hvor lett menne- to førstnevnte og sistnevnte skrev 
sker- som sliter og har det vondt om de samme hendelser, så av
fanges inn av farlige demagoger. gjort divergerende er deres frem
Til syvende og sist forteller den stillinger. Personlig vet vi bare 
derfor også om hvor latterlig det hvem Kern er og vi er tilbøyelig 
er å tenke seg at kommunismen til å holde en knapp på at det 
kan stanses av demokratiske fraser. han skriver er riktig. Han stiller 
Det var jo også dette den tyske seg selv sterkt skeptisk til mangt 
nasjonalsosialisme innså .og tok og meget under Hitlerstyret, spe
konsekvensen av ved å sette opp sielt da til den tyske østpolitikk, 
sitt eget sosiale motprogram. Selv men han gjorde sin plikt ~om 
om en vel idag må innrømme at frontkjemper i Waffen-SS under 
Hitlers nasjonalistiske synspunkter" de harde kamper på østfronten og 
dominerte temmelig sterkt på be- kan skrive ut fra personlig erfar
kostning av de sosialistiske som ing. Hans bok er også, som Shi
hadde bragt ham til makten gjett- rers, første bind i en inngående 
nom den store folkebevegelse' SA. historisk vurdering. Den er rikt 

illustrert og er efter vår oppfat

Ny hyggelig bok 
om Hamsun og 

Nørholm 
Arild Hamsun: Om Knut 
Hamsun og Nørholm. -
Aschehoug. 

Arild Hamsun har dels skrevet 
og dels redigert en hyggelig og 
innholdsrik liten bok om sin far 
og om Nørholm. Her får en· høre 
alt om dette sted som er blitt så 
kjært for mange langt utenfor den 
engere fa:niliekrets. Foruten Arild, 
skriver søsteren Cecilia om «Min 
barndoms landskap», Marie Ham
sun skriver om «Byggherren» og 
om «Litt fra Kimt Hamsuns 
hjem», Bodil Thurmann Myhre 
skriver om «Minner fra Nør
holm», sivilingeniør Bertram Dyb
wad Brochmann om «På solsi
den», advokat Sigrid Stray om 
«Hamsun-saken», Jan Fr. Mar
strander om «Fra Konene ved 
Vandposten til Ringen sluttet» og 
fylkesarkivar O. A. Aalholm om 
«dikterhytten». Dette må bli en 
kjær bok for alle Hamsun-elskere 
en veiviser i tekst, kart og bilde; 
gjennom den sørlandseiendom som 
var Knut Hamsuns hjem i så man
ge lykkelige og endel onde år, 
og som for alltid er knyttet til 
Hamsuns navn. 

ning et meget verdifullt bidrag til 
forståelsen- ff den historiske sam
menheng. Doken kan bestilles gjen
nom Folk og Lands Boktjeneste. 

De to andre forfatteres opprin
nelse kjenner vi ikke, men sikkert 
er det iallfall at de begge tilhører 
efter krigstidens rabiate antinazis
tiske stormtropper. Og en kan vel 
strengt tatt ikke vente seg noen 
objektiv skildring av Hitler og 
hans rike fra slike kilder. Det får 
hail da naturligvis heller ikke. Vi 
kan tenke oss at en Ben Gurion 
kunne prestere en tilsvarende vur
dering av president Nasser og hans 
rike. Men s!l. ville vel da heller 
ingen falle på å la ham skrive en 
slik vurdering, like lite som man 
ville sette for eksempel en Hambro 
til å skrive Tranmæls og hans par
tis historie. 

Det leserne av denne avis sø
ker er sannheten, ikke den «auto
riserte», men den virkelige. Men 
den som vil kjenne sannheten, må 
visselig også sette seg inn i hva 
løgnen og forvrengningen har å 
fare med. I de to nevnte bøker 
får man en grundig innføring i 
dette. 

Hegners bok er en lettskreven 
journalistisk svindel med halve 
sannheter, med rykter og med di
rekte uholdbare påstander, men 
den er underholdende og den har 
- bortsatt fra endel retusjerte 
bilder - et meget interessant og 
verdifullt billedmateriale. 

Allerede for etpar år siden 
bragte Folk og Land et meget ut
førlig utdrag av det man har kalt 
Hitlers politiske testamente, de 
opptegnelser som skal være fore-
tatt av Martin Ba'rmann efter ut- MAJOR PER LØKEN 

Shirers bok er i motsetning til 
dette i tungvektsklassen, men den 
er interessant, inneholder mange 
ukjente opplysninger og er ogs:! 
underholdende og lettlest. 

taleIser av Hitler. Nå er disse opp- har nylig fylt 75 år. Major Løklen 
tegneIser kommet i norsk overset- gjorde en rosrverdig innsats i kWlll_ 
telse p~ Aschehougs forlag. . pene i Norge. Han har trofast 

Det er forbausende og fantas- støttet vår:t arbeid for rellt og 
~sk ~ se hvor stor frykten for sanrnhet. Desverre var Løken for 
Adolf Hitler og hans syn og lære en tid siden utsatt for en alvorlig 
tremdeles er. For dette Hitlers te-j' ulyltke og tilbragte dagen på 

(Forts. side 7) mlevål Sykehus. 
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Det lar seg ikke gjøre her å 
komme inn på alle de underlige 
konklusjoner forfatterne· trekker 
og på alle uefterretteligheter. Da 
måtte en skrive en bok omtrent 
like tykk som de to voluminøse 
bindene. 

Tre bøker om Hitlers Tredje rike 

«Et grandiost skuespill», kaltel den britiske ambassadør i Berlin 
Sir Neville Henderson parti dagen i Nurnberg. (Illustmsjon fra 

Hegner,~ bok) 

Som et lite eksempel kan nevnes I forord å slå fast omtrent det salll
at den ene forfatter gir en nøy- me som vi her har skrevet: «Ute. 
aktig skildring av hvorledes Hit- tvil har mitt personlige syn, so. 
ler i første verdenskrig ble blin-I er et uunngåelig resultat av mine 
det under et engelsk gassangrep, \ erfaringer og hele .min innstilling, 
mens den annen forfatter vet å sneket seg inn på. sidene i qenne 
berette at han slett ikke ble ska- I boken her og der. Je!} avskyr tø
det av noe gassangrep, men holdt talitære diktaturer av prinsipp -lO 

på å bli blind av - syfilis. Begge Og det er litt av hvert annet 
bøker anstrenger seg også for å også denne amerikaner avskyr in
trekke Hitlers personlige mot i tvil, nen den europeiske kulturkrets. 
tiltross for at Shirer må medgi at Således får selveste fader Luther 
han kjempet hele krigen gjennom denne attest: «Men la det vær<: 
i forreste linje uten å søke permi-j sagt i forbifarten, at ikke noe a.
sjon, at han ble" shet to ganger net menneske, hverken før elIa
og at han - noe som var ganske I siden, har hatt en så uutsletteli; 
eksepsjonelt for en menig soldat i lOg skjebnesvanger innflytelse pl 
første verdenskrig - fikk Jern- det tyske folks liv - både på godt 
korset av l. klasse. I og på vondt - som dette mektige, 

Det ' k k k I men besynderlige geniet, denne fa-
er Igrunnen gans e ara -. .. 

. . k Sh' . 'lk . '11 natIske anti-semItten og Roma-terIstls at Irer I ti nytnmg ti . o 

H 'tl tt l l . M' K f"1 hateren som kombmerte sa mange I ers u a e ser 1« em amp» o 

om den sosialdemokratiske ånde- av savel t.yskernes verste som de-
l. o 'kk d res beste egenskaper i sin uben-
Ige terror «som pa et stI or d' r h 

slipper løs en sann trommeild av Ige pers~n I~ et - plumphet, 
løgn og bakvaskelse» aven polit- ~angel pa fmføl~lse, fanatisme, 
. k d d Intoleranse brutalItet - -» De 
IS motstan er, un erstreker at k l 'h . 

kl l . nors c ut eranere som slutt« 
"en arere ana yse av nazIsmens 
t ktI'kk Id . h k l opp om tyskhetsen og er blant cl. a - - a rI ar vært s re- . . . 

t F d 'kk d fremste «antJene» er sannelIg I 
ve ». or er et I e en samme d l k I 

taktikken både han Jg hans tyske I go Et se s ap; kl d 
medbroder Hegner bevisst eller o r man ørst o ar over. ette, 
ubevisst benytter seg av? sa er o de~ overmate meget mterei-

sant a fm ne for en sannhetssøk' .. 
Men rett skal være rett, ame-" i første bind av Shirers bok 90a 

rikaneren, er ætlig nok til i bokens \ stanser med krigsutbruddet. ' 
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___ FOLK OG LAND___ ,ihT 
_':1" UAVB'ENGJG V"EAVIS ~ l~AAbJ'tI."EZ 

Noen minler og en profeti fra Russland. 
•r.v.I'{ ... I>'V ... '~_ " For en tid siden hadde vi lovet han straks å hjelpe 

Red akt ID rer: ----- .-........ -.. • besøk i vårt hjem aven her- ham, og gav ham med et 
ODD MElSOM. anøarlig re, som kunde fortelle man- brev med sin underskrift til 

ALEXANDER LANGE Et godt og fremgangs- ge interessante ting fra det beskyttelse, noe som iallfall 
_ " gamle Tsar-Rmssland. Han I for en tid hjap ham rent 

rikt nyttår var selv fØdt og oppvokset i I personlig. Senere kom ær 

Fred på jorden. ønsker Forbundet alle sine 
medlemmer og bidragsydere. 
Vårt arbeid står og faller med 
økonomien, så vi benytter an-

Dette er siste nummer av avisen før jul og det er vel ledningen til å minne om 
4ierfor naturlig å knytte noen bemerkninger til julens spesi- medlemskontingente.n og/eller 
elle tema slik det er utformet i det glade budskap om fred bidrag til det fortsatte arbeid. 

Det har ikke vært så bra som 
på jorden. For trengte markens hyrder dengang for totusen 
år siden oppmuntring og trøst fra det hØye, med lØfte om 
fred og forsoning, så må behovet idag' være mange ganger 
_tørre. 

For de makter og de statsmenn som lovet menneskene 
fred og frihet fra frykt og som fikk dem til å betale med 
blod og tårer for å oppnå dette. de har bedratt oss. Ikke fred 
gav de oss, men sverd og drap, atombomber og undertryk
kelse, løgn og urett. 

Dengang englene forkynte fred på jorden før en men-

Ønskelig kunne være med inn
betalingene i det år som nå 
går ut, så det er nå nØdven
dig med et krafttak. 

Styret 
~ 

EN GLEDELIG JUL 
og et riktig fremgangsrikt 

nyttår ønsker Rikspartiet alle 
sine medlemmer og sympati
sører. 

st. Petersburg, hvor hans far" jo lover og restriksjoner som 
fra begynnelsen av de~ 20de umuliggjorde ethvert privat 
århundre hadde hatt en stor foretagende. Men til hans 
stilling hos en kjent og aktet store forundring kom Lenin 
forretningsmann. Han er med denne uttalelse under 
selv skandinav og, fØdt der- deres samtale dengang: «Det, 
borte i 1905, av skandinavi- er jo aldeles forferdelig, her 
ske foreldre. er jo blitt rene borgerkrig, 

Som ung mann opplevet og snart kommer de vel og 
han de to revolusj oner på skyter meg også, som hØrer 
nært hold, fØrst Kerenski- til de intellektuelle!» 
revolusjonen, og deretter Det etter min mening dog 
den rØde. Ja, han fortalte at aller merkeligste vår skandi
han stod i hagen sammen naviske venn fortalte da 
med sin mor den dagen' de han besØkte oss forleden 
rØde kom inn med et skib var dog, synes jeg, dette: 
fra Kronstadt, hvor de had- Som bare seks års gutt 
de begått mytteri, og så og hØrte han en uttalelse i st. 
hØrte dem da de skjØt på ju- Petersburg, som han siden 
stisbygningen, så den ble aldri har kunnet glemme. I 

H. M. Paasche. helt gjennomhullet. Ja, de hans fars hus var der et 
Reskehet som SØkte en frelser, rådet den romerske fred i * skjØt Kerenskis folk ut der. portner-par som hadde slik 
storparten av den kjente verden. Menneskene var vel «un- EN .G OD J U L fra i bOkstavelig forstand. en ualminnelig klok og søt 
dertrykket», men de hadde dog fred og relativ sikkerhet, og og et fremgangsrikt nyttår Der hersket ellers et full- liten pike som han pleiet å 
de hadde det som teller mere enn utvortes frihet for dema- ønskes alle venner og kamp- stendig kaos på den tid, og AG.S a.req .l'8A unH 'paUl a}'[al 

feller ingen visste riktig hvem som år gammel. (Naboene påstod 
~oger og folkefØrere, de hadde enhetsfølelsen og solidari-I . O. H. Hansen. var hvem, eller hvilken revo· at hun var blitt stjålet fra. 
tetsfølelsen i et politisk og kulturelt samlet rike. Og de had- * lusjonær bevegelse de tilhØr- russiske aristokrater). Port-
de den indre frihet og uavhengighet som ingen kan ta fra EN RJKTIG GOD JUL te, de .som kom på husunder- neren var en dranker og mo-
dem. Likevel SØkte menneskene efter noe mere, de søkte og et velsignet godt nytt år søke~ser også til utlendinger ren lite tess. Barnet var me-

ønskes alle trofaste bidrags" der. mtet hadde med det h.e~e get intelligent og talte både 
efter frelse fra de onde og opplØsende tanker inne i hjerte- ytere i Alesund Kautokeino å gjøre. Han og hans famlhe tysk og engelsk. En dag un-
ne, og de fikk forjettelsen fra det hØye om fred også i split- og alle andre' steder i vårt levet i k.onst~t livs:are c:en der leken sier dette barnet 
tede menneskesinn. vakre fedreland. fØrste tid, tIl de fIkk slatt helt plutselig følgende, som 

Den romerske fred gikk under i blod, fordi de som bar Alf Gleng. opp en plakat· på dØren med jo i hennes munn måtte 

den sviktet, og med de profetiske forutsigelser om en verden 
som aldri skulle samles, gikk Europas mennesker fra strid 
til strid., ~de:rinom kaos og ~piittelse~ .' . , 

Når det gjelder dette vårt eget Europa, er det mange som 
har båret på kongstanken om å samle i en mektig blokk av 
kraft og ånd alle de stridende folk og stater. Den katolske 
kirke misslykkedes i et slikt forSØk, Napoleon misslykkedes 
og Adolf Hitler misslykkedes. Heldigvis sier noen, mens 
andre gråter over den forbannelse som synes å hvile over 
Europas folk, og kanskje spesielt over den nordiske rase, 
som dessverre ikke bare er den djerve og statsdannende, 

men også broderkrigenes dystre folk. 
Når nå påny det gamle budskap om fred på jorden lyder 

fra prekestolene rundt i alle Europas kirker, så skjer det på 
en bakgrunn av et nytt forsØk på å bryte de gamle profetier. 
Jlen også denne gang byr 'man mennesKene stener for brød. 

For det Fellesmarked som skal danne grunnlaget for 
Europas vordende forente stater, det er i sin utforming og 
sin målsetting slett ikke europeisk og enda mindre nordisk. 
Det er en helt annen og skremmende tanke som ligger bak 
alt snakket om tolletteIser og velstand som forespeiles. Det 
.er de gamle og utrettelige internasjonalister som påny er 
påferde, denne gang torkledt som leuropeiske samlingsmenn. 
Fordi de vet at menneskene bare kan narres inn i den rase
blandede lapskausverden som lenge har vært en flokk inter-
nasjonale storkapitalisters og forrykte rasepolitikeres mål 

* GOD JUL! 
, GODT-..NYT'Y1tR! 

sitt eget lands segl til be- være noe hun hadde hØrt de 
. skyttelse. Sulten var ube- ,voksne russere fra dengang 
skrivelig, sa han. si. Hun sa: 

En av de mange små anek- Kristus kommer igjen når 
doter han fortalte, var fØI- jØdene vil kjøpe hele jorden 
gende lille historie, jeg her Tankene går jo da uvilkår
skal gjengi: lig tilbake til den gresk

En god venn av hans far I katolske kirke fra den tid, og 
N. Fjellstøllia, Isom hadde en ganske god og man tenker seg at et slikt 

Vallekilen. lØnnsom bedrift, fikk: en dag ord eller munnhell må ha 
* besØk av et rødt arbeider- utgått derfra og satt seg fast 

Ønskes Folk og Land og alle 
meningsfeller, særlig alle i 
BIØtekj ær og på Suplandsfoss 
fangeleir. 

GOD J U L og' råd. Det forlangte Øyeblikke- i folkets bevissthet når et 
GODT NYTTAR lig utlevering av alle hans lite barn på syv år'slik uten 

Ønsker jeg alle mine kame- verdier og penger. Han prØ- videre kommer med det, un
rater. vet da å forklare dem at hvis der sin lek. Den ortodokse 

otto Johnsen. man tok alle penger ut aven kirkes øverste primas var en 
bedrift, så ble der intet til å meget nær venn av tsaren og 
drive videre med. Men det tsarinaen. * VI· ØNSKER 

alle gOde kampfeller en god 
Jul og håper at sannhet og 
rettferd må ha framgang i 
det nye år. 

Ulland pr. Kongsberg, 
julen 1961. ' 

Gerd og Fritjof Sanner. 

brydde de ~eg intet om, dog Kristus kommer igjen når 
stod jo hans eller forretnin- jØdene vil kjØpe jorden! 
gens penger i banken og alle For at ikke «FOLK 00 
banker var stengt, så deres LAND» eller dets lesere, skal 
program lot seg altså fore- tro dette er fortalt oss eller 
IØbig ikke gjennomfØre alli- skrevet til avisen, for å ska
keveI. Da han på den måte pe hets imot noe folk, vil jeg 
hadde vunnet litt tid, var go- tillate meg å si fØlgende ut 
de råd dyre, men så kom han fra et kristent standpunkt: 
til å. tenke på at han person- Hvorfor skulle noen frykte 
lig kjente Lenin, de hadde for denne gjenkomst? 

og drØm med utgangspunkt i den myte om det utvalgte folk,europeisk samfølelse. 

visst gått på skole sammen, Jesu gjenkomst betyr jo 
og Lenin var da nettopp i st. forlØsning for alle folkeslag, 
Petersburg, så han oppSØkte også for dem som engang . 
ham uten videre, og fikk og- har gjennomstunget Ham. 
så' straks audiens hos den Det er med befrielse til 
senere diktator. Lenin tok alle som er av god vilje at 
meget vennlig mot ham, og Han kommer. 

som en skulle tro at iallfall kristne mennesker forstod ble Vil alle de stortalende men-
slått i stumper og stykker nettopp av Jesu lære. neskevenner her i Norge gå 

Den fred på jorden som disse mennesker byr oss, Og, den inn for en s l i k fred og en 
europeiske samling som våre tåpelige partipolitikere vil trek- sl i k samling, vil de i gjer-

da han hØrte hans historie, 
Fatima. 

It~ oss inn i, det er undergangens og raseutsletteisens fred. ning vise at de først og fremst vareIse og utfoldelse av de 
Ået ,er den europeiske ltirkegårdsfred, og alt annet enn den på hjemlig grunn kan rydde enkelte folks særpreg, da fin:- FOI~K OG I.JAND 
hjertenes og sinnenes fred som englene forkynte. opp i urett og i løgn, skal de 
,-, Det fines idag bare en vei til fred' mellom menneskene også få v å r hånd og v å r 
både i ytre og i indre forstand, både i Europa og her hjem - støtte. 
me i Norge. Det er den fred som bygges opp på en tomt 
ryddet for gammel lØgn og svindel, den fred som begynner 
i hjertene, og hvis byggestener ikke er tomme demokratiske 
deklamasjoner, men virkel~ sannhet og rett og virkelig 

Og vil en gjøre likedan 
rundt omkring i Europas an
dre land, samtidig som en sØ
ker fellesskapets styrke i be-

~es det kanskje fremdeles 
J,'e'1ning for det gamle aften
ll:1,nd. 

Dette er altsIl siste nummer før 
jul og ogsll siste numer\i 1961. 
Neste m:mmer kommer lørdag 13. 

Og da kan det bli virkelig j,anuar. 
fred på jorden og _ det tror Sd ønsker vi da alle vdre lesere 

vi fast _ i mennesker Guds og venner en riktig god jul og vel 
møtt i det nye t!r. 

velbehag. 
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På den jød iske 
kirkegård 

«Hvor kjører vi egentlig hen?» 
gjesper Richard da de har lagt 
Wenzelsplatz bak seg. 

«Til den jødiske kirkegård.» 
«Til den jødiske kirkegård? Det 

var da også et påfunn, sjef! Det 
ville jeg aldri ha falt på! Den jø
diske kirkegård er sikkert det en
este sted hvor tyskerne ikke vil 
kontrollere. Mellom oss sagt, hva 
er du egentlig av yrke? Tre netter 
alt har du fartet rundt med meg 
- når begynte vi egentlig å dele 
ut den røde malingen? Onsdag, 
ikke sant? Du er noe fint, ikke 
sant? Embetsmann eller offiser?» 

«Embetsmann. » 
«Nå, jeg skal ikke spørre deg 

ut, det raker jo til syvende og sist 
ikke meg. Men du må love meg en 
ting, sjef. Når dansen er over, 
skal du engang komme til det lille 
verthus bak Densibanhof. Det er 
nemlig mitt stammlokale. Like til
venstre bak tunnelen.» 

«Efter krigen presis klokken 6 
eftermiddag i vertshuset «Beim 
Kelch»». 

«Hva? Ja, naturligvis, det var 
det den gode soldat Svejk sa,» ler 
Richard. «Nå, vi er snart frem
me.» 

Til venstre er den høye mur til 
den største kirkegård i Prag. En 
dank hvit engel holder en død 
due i høyt hevet hånd. Gjennom 
gitterporten skimter man marmor
kors. Sørgepilenes lange hår be
veger seg uhørlig i søvnen. Og på
ny kors, gråtende engler og små 
graver som ligner hus. 

Likvognens hjul knirker, man 
bøyer av skarpt til venstre. Bare 
den ene halvdel av porten til den 
jødiske kirkegård står der fremde-

. les, den annen ligger på skrå over 
et stort grått gravmæle. Likvog
nen stanser, Richard springer ut og 
trykker den halve port tilside. 
<Det er best hvis vi skal kjøre 
inn, ikke sant?» hvisker han,' men 
i stillheten lyder stemmen hans 
som et høyt skrik. 

Langt kommer de imidlertid 
ikke .med vognen, for på den bre
de vei ligger det omstyrtede og 
istykkerslåtte gravstener. Tilven
itre er gravkammeret. 

De to små vinduer ved siden av 
døren har ikke glassruter, men er 
omhyggelig overklebet med papir. 
Den tilstøvede dør er lukket. 

«Først ned med alt, hvis vi får 
tid, kan vi senere bære det inn i 
gravkammeret,» kommanderer den 
blonde sakte. 

«Vent litt, sjef, kvinnen tar jeg 
alene og barnet også, så du slip
per. Jeg vet hvorledes det er når 
man ikke er i faget som jeg - -» 

FOLK OG LAND 

Dødsdans 
1 Prag • 

En roman om pragerrevolusjonens dager 

i 1945 

av OLGA BARENYI 

~Oversatt av ODD MELSOM) 

VIL 

Den langaktige blå pakke lig
ger mellom to gravhauger, ved si
den bunten med den lille piken. 
Margarinkassen blir gjemt bak en 
firkantet sten. Sofaskuffen med 
likene av de to gutter bærer de 
ganske lett, men til gjengjeld kla
rer ikke den blonde å løfte den 
store kassen. «Efter tre søvnløse 
netter kan man ikke ha stort kref
ter igjen,» sier Richard trøstende 
til ham. «Bare slipp, så vipper 
jeg ganske enkelt tingesten rundt 
etpar ganger.» 

Det ramler kraftig. Kassen, el
ler egentlig den døde - tenker 
den blonde gysende - står snart 
på hodet og snart på benene. Men 
tilslutt lander den også i det fris
ke vårgress. Så henter Richard en
nu de to flasker ut av vognen og 
setter dem fra seg på en gravplate. 
«Isidor Labl het jøden, der står 
det, sjef! Førsteklasses marmor, 
synd at platen har fått en sprekk. 
Akkurat noe slikt kunne jeg tren
ge til nattbordet mitt. Jeg tror vi 
skal ta en slurk føl vi - før du 
- jeg vet at affæren med den lille 
piken ikke er så enkel. Hva vil 
du helst ha? Eggekonjakk eller 
rum? Jeg tar iallfall rum. Vent, 
jeg skal hente dokumentmappen 
din også. Du har et ~;ammenlegg
bart beger i den. Du er ikke vant 
til å drikke av flasken, ikke sant?» 

Dokumentmappen cr helt ny. 
Den må ha kostet en formue en 
slik stor mappe av ekte svinelær. 

Også patentbeger~t må den tykke 
stadig beundre. Egentlig ser det 
ut som flate, runde esker, men når 
man dreier sølvringene, som det 
består av, rundt, så blir de efter 
behov til et mindre eller et større 
beger. Der er det til og med en 
snehvit damaskesserviet. Denne 
mann er sikkert ingen alminnelig 
liten tjenestemann. Han må man 
holde seg venner med, slike folk 
kan man alltid få bruk for. Dess
uten er han en virkelig bra og an
stendig kar. 

Den blonde holder sigarettetu
iet frem og sier så uten å se på 
ham. «Kan ikke du, Richard, det
te med barnet - -» 

«Jeg visste med en gang at du 
ikke ville klare å gjøre det - men 
jeg kan heller ikke gjøre det. Vet 
du, hvis det hadde vært en Ge
stapomann eller en eller annen fra 
Reichsprotektoratet, da skulle jeg 
gjort det uten videre, og til og 
med med glede. Men et barn -
du, hørte du noe? Jeg synes det 
var akkurat som om noen hostet!» 

Straks søker de dekning bak en 
stor sten og lytter spent. Intet. 
Bare gresset som rasler svakt i 
vinden. 

«Kanskje det var piken i vog
nen,» hvisker den blonde, men han 
har fremdeles hånden i lommen. 
«Vi må gjøre noe hurtig. Jeg må 
være et sted senest om en halv 
time. Jeg har en ide, Richard. Vi 
vil foreløpig anbringe piken i 

Dette' forsvarer de norske aviser! 
Kroatisk beretning om titopartisanenes utrolige grusomheter 

Vracaric 

I Aftenposten har en jugo
slavog til og med en norsk 
lege tatt tilorde til forsvar for 
de jugoslaviske partisaners 
grusomheter i forbindelse med 
arrestasjonen av Vracaric i 
det V est-Tyskland han var 
skamløs nok til å besøke. Også 
i andre norske publikasjoner 
er det gitt uttrykk for solidar
isk oppslutning om denne 
form for krigføring, som i før
ste rekke England organiserte 
i siste verdenskrig. Selv ville 
britene sikkerlig aldri ha ned
latt seg til noe slikt på hjem
mebane, men det var alltid 
noen mindre moralsk utvikle
de redskaper å finne, både i 
Jugoslavia og for eksempel i 
Norge. 

Men, la oss trass i, eller 
kanskje nettopp som et alvor
lig innslag i den julefest som 
nærmer seg, fortelle litt om 
denne form for partisankrig, 
som vinner slikt bifall på alle 
hold i Norge. 

Den forferdelige partisan
krigen rettet seg ikke bare mot 
okkupasjonsmaktens tropper, 
men også mot sivilbefolknin
gen, såfremt den ikke under
støttet partisanene, og spesielt 
da mot befolkningen i Kroatia, 
som hadde hilst de tyske trop
per som befriere fra det ser
biske åk som ble pålagt lan
det i Versaillestraktaten. Om 

gravkammeret, så vil jeg la noen 
hente henne imorgen. De tyske 
barn vil jo bli samlet sammen et 
eller annet sted.» 

«Ja, det gjør vi,» hvisker Ric
hard tilbake. «Der har du en nøk
kel, den passer til alle gravkam
rene i Prag. Lukk opp døren i 
mellomtiden, så skal jeg hente bar
net.» 

Langt borte fra høres surrin
gen aven elektrisk klokke. Det ly
der på en eller annen måte bero
ligende i stillheten. Den blonde 
plystrer sakte, stikker den store 
nøkkel i låsen - men i dette øye
blikk blir døren åpnet innenifra. 
Før han kan gripe etter revolve
ren, blir han fast omklamret og 
trukket inn i gravkammeret. Det 
hele tar ikke mer enn noen sekun
der, men Richard ser alt nøyak

den fryktelige bestialitet som 
Vracarics' partisanfeller be
gikk forteller foruten de. 
kjente tyske general Rendulic,. 
også den kroatiske regjerings 
gråbok. I denne het det blant 
annet: 

« Mennene fikk hodene slått 
av eller knust, strupen skåret 
over, øynene stukket ut, ører, 
nese, hender og føtter avskå
ret, huden trukket av hodet 
og legemet, kjønnsdelene av
skåret. Pikene og mødrene 
skar man brystene av, og an
bragte med ufattelig sadisme 
små barn på de avskårne bry
ster. Folk ble pisket, bundet 
til peler, satt fyr på, man trakk 
neglene av fingrer og tær, 
stakk med kniver under neg
lene, skar levende kjøtt a ... 
hendene, slo spiker i fotså
lene, skar hjertet ut med eR 
kniv, prylet dem til de ble be
visstløse o.s.v. For opprører
nes dyriske raseri ble ikke en
gang barna skånet. De drepte 
dem, til og med i armene på 
deres mødre. Kvinner og barI 
ble slaktet. De grufulle hen
delser i landsbyene Plocnik og 
Koitnik, skildringene av hvil
ke vi har i vårt bevismateri
ale, er bare utsnitt av den lan
ge rekke av blodsutgydelser 
uten eksempel, som det kroat
iske folk ved en ulykkelig til
skikkelse måtte la gå hen over 
seg! - - Tschetnizi-kom-
munistene drepte også kroa
tene gruppevis. Offerne ble 
vanligvis bragt bundne til en 
grube, slått ihjel med kniv el
ler gevær og kastet i dypet .. 
Levende mennesker ble ogsa 
kastet inn i brennende hus. 
Det forekom også at halvle
vende ble begravet.» 

Deutsche Soldaten-Zeitung, 
som er blitt så sterkt angrepet 
i det norske Dagbladet og lig
nende publikasjoner fordi det 
har våget å gå inn for at også 
de forbrytelser som gikk ut 
over den tapende part skal et
terforskes og straffes, medde
ler at det har i sin besiddeise 
- «forvaret på et sikkert 
sted» - flere tyske dokumen-
tarfotografier fra titopartisan
enes utrolige grusomheter. D. 
er imidlertid av den art at bla
det ikke får seg til å offentlig
gjøre dem. De overtreffer alt 
man kan forestille seg i ret
ning av grusomhet, skriver 
bladet. 

Ellers skriver bladet at hvis 
Vracaric-vennene i inn- og ut
land tviler på riktigheten a ... 
de grusomheter blant andre 
kroatene har skildret ovenfor, 
så er det beredt til å skaffe 
tilstrekkelige vitneprov fra si. 
leserkrets. 

Likvognen kjØrte til den jødiske kirkegård 

" r....; tig. Tyske soldater - de hadde 
I nappet sjefen! Uten å tenke seg 
I (Forts. side 8J 

For egen regning føyer vi 
til at det meget kristelige Eng
land med dets « store stats
mann» Churchill, som nylig 
ble avbildet i allverdens aviser 
da han fylte 87 år, direkte har 
pådratt seg medansvar for Ti
tos grusomme « krigføring», 
idet Churchills sønn var ut
sendt til Jugoslavia som eI 

slags forbindelsesoffiser 0' 
veileder. 
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Oberst Konrad Sund lo : II!R artikkelserie av A"JCaIICIer Langer 

Firti o ars bitre erfaringer i «Kongens Trøye» I Dramaet på Syrebekkstøylen 

Dengang politikerne la alt 
0l . Feilaktige dommer for «drap» 

ti rette for 9. april som må revideres 

Det hele var enkelt, liketil 
og feltmessig. 

Der kom av og til sure be
merkninger om klippfisken, 
~en ellers var tonen hygge
hg. Det var en nøysom slekt 
uten store krav. Det var dem 
som la seg opp penger av de 
femten ørene de fikk pr. dag, 
så her kom jeg snart til det 
resultat at nu hadde jeg støtt 
på det ekte, gode soldaterstoff. 
Det manglet bare lengere' 
øvelse for å gjøre dem til kri
gere. 

Horribel retsbelæring ay lagmannen. SabotØrene var 
solda~ero og var lovlig myndighet på okkupert område, med 
rett til a arrestere, bortføre og drq1e. Lagmannen viker un
na Haagerkonvensjonen og deus~>"stcmmelse av h ve m 
det er som har lovlig myndighet. Bl.'Ødrene Lognvik påviser 
straks dommens invaliditet, dens fornektelse av klar nød
ver~erett, med videre. IÆgnvikdommen og påtalem 
yn~l~hetens ne~lijering av detopprørende drap på Halvor 'l' 
arJelson LognvIk er medvirk-ning til rettssamfundets oppI 
øsning. 

Jeg var Sjef for Hålogalands infanteriregiment nr. 15 i Narvik fra 
mai 1.933 

Ekserserplassen « Sannan» 
gikk helt inn til bygrensen O" 

Stein kjær var noe av en opp~ 
leveise der den ligger under 
Eggevammen, hvor for tusen 
år siden Arnessønnene vokste 
opp. Steinkjær var noe aven 
militærb~. Her hadde drago
ner og mfanterister vekslet 
med å ligge i kvarter. Jeg kom 

Hvis noen av oss tror at lan
det vårt er blitt en soldatna
sjon siden _ det nu årlig ofrer 
h!sen ~l~llioner eller mere på 
vart mIhtære beredskap, gjør 
de seg skyldig i en misforstå
else. At vi av egen fri vilje 
skulle ha hoppet fra rekrutt
skoler på 48 dager til re
kruttskoler på 18 måneder og 
!ra e~ ~ilitærbudsjett på ca. 
;)0 m~ll~oner til et budsjett på 
en mIlhard er naturligvis ute
lukket. En nasjon som sluttet 
å.tenke militært da Stor-Norge 
gIkk under i den tidlige mid
delalder, og som slekt efter 
slekt har trasket gjennom li
vet som husmenn under dan
skene, som har kjempet for 
danskene, som har betalt med· 
norske jordavståelser for dan
ske nederlag, en slik nasjon 
kan umulig av seg selv bli en 
soldatnasjon, Det er våre ven
ner i Nato som sørger for at 
vi ruster opp. Det er de som 
passer på at vi får utstyr 
klær, våpen og en brukba; 
øvelsestid. Men det er noe vå
re venners millioner ikke kan 
skaffe oss og det er god sol-
dat moral, det englenderne kal
ler «the fighting spirit» -
(<<kampånd»). Den må vi sør
ge for selv og den kan bare 
bygges opp ved målbevisst ar
beide gjennom sleIdledd. Dog 
kan den også bli skapt plutse-

lig som en fortvilelsens reak
sjon mot en forferdende nas
jonal katastrofe. 

I de førti år jeg bar kon- akkurat for seint til å være 
gens trøye merket jeg lite til med på dette, men jeg mer
at mine landsmenn arbeidet ket soldatånden når jeg gikk 
planmessig og iherdig på å gjennom byen. For guttunge
gjøre oss til soldater slik dette ne rev alltid av seg lua og hil
ord forståes av de store mili- ste og de voksne hverken skul
tærstater som vet hva krig er. te eller spyttet, men satte opp 
Gjøre Ola Nordmann til kri- et koselig fjes. - J «Håkka» 
ger? Mine landsmenn grøsset hang Danebrog som stedets 
bare ved tanken på en slik først; eier, soldat Hagen had
formastelig mulighet, og der- de fatt da han deltok i inn
for var da også min tjeneste fa~let i Jiimtland i 1814 og 
gjennom førti år en stadig mmnet var levende om alle 
vandring under skuffede for- de offiserer som hadde bodd 
håpningers sure dusj, som av der. Om general Holtermann 
og til og ikke så sjelden gikk og den masse skotøy han skul
over i brutal, isnende styrt. _ le ha pusset, om rittmester 

Pro!. Jon Skeies fødested, Skeiegården, fotografert fra nabogår
den Nystog, tilhørende fhv. Lensmann T. Lognvik 

IV. 
Som det vil sees la lagretten 

sabotørsynet til grunn: De for 
brødrene Lognvik ukjente og 
man kan godt si -- forrnum
mede - menn var soldater. 
Ja, de var de virkelige lovlige 
myndigheter på det okkuperte 
område! Det synspunkt som 
teller for retten gir Oskar Has
selknippe klart uttrykk for i 
sin reportasje i Verdens Gang 
20.9. 1947: 

Som kadetter hadde vi med Smith s~m o saget hull i gul
glad forventning sett frem til vet for a fa opp pianoet, og 
den dag vi skulle bli utnevnt om en annen rittmester som 
til offiserer, og sommeren lot oppasseren sitte nede i - - «at Johans altså kun-
1903 var det endelig kommet stallen og spille trekkspill for ne ha skutt i <nødverge» -
så langt at jeg som fersk løyt- hesten. «Men hain va vesst ble ivrig diskutert på åstedet 
nant møtte opp på Steinkjær- Forts. s. 7 - særlig de hjemmefront som 
Sannan for å delta i min før- _____________ 1 var med hadde vanskelig for 

steD~;~r;t~:;!~~:: f~~i~~~ ~i~H "b I ~iJ:,~!@t!Bl_g:æJsm .. ·· ."9.7 J ,W0!'!i\ tL\::'\rJ . -:l~"""""I1-1~~"""-""'-~==""""". v~ 
gangen. Hele rekruttskolen, 
befal som menige. lå i telt, 
mens de tidligere om årene 
hadde vært innkvartert hos 
byens borgere. På Steinkjær
Sannan var det utenom de
potene ikke andre trebygnin
ger enn et lite kjøkken. Her 
residerte kokken, en kar som 
ikke hadde gjennomgått noe 
kokkekurs, men var plukket 
ut blant rekruttene som for
mentlig kokekyndig da han 
hadde vært kokk på en fiske
skøyte. -

I 1903 var det ikke noen 
spisesal. Karene spiste i fri
luft og ved nakne langbord, 
uten voksduk eller annen slik 
forfengelighet. Det var ingen 
lotter til å varte opp, ingen 
blomster og ingen ost på ma
ten. Brødet ble ikke skåret 
opp på kjøkkenet, men delt 
ut helt sammen med en smør
klatt og så skar soldatene hull . - r 

å forstå at det ikke først og 
fremst er et landsforredersk 
forhold at noen griper til vå
pen mot landets vepnede styr
ker, (uthevet her) og at spørs
målet om straff eller ikke 
straff må være uavhengig av 
den tilfeldige omstendighet: 
hvem skjøt først. Johans var 
som kjent ikke innmeldt i NS 
men det er tydeligvis en ai~ 
minnelig oppfatning i bygda 
at han var fullblods nazist ocr , t> 

at det derfor (uthevet her) var 
klart for ham hva slags folk 
han"kjempet mot.» 

Det må være ubehagelig i 
<lag for herr redaktør Hassel
knippe å lese sitt ovenstaende 
fryktelige sammensurium . 
som jo røber en fundamental, 
faktisk og juridisk begrepsfor
virring, for å si det pent ... 

Ikke desto mindre bygget 
dommen blant annet på dette 
grunnlag, som strider med 
forklaringene og med norsk 
rett, men ikke nok med det. 
Det strider mot avgjørende 
dommer, se ~åledes Rettstid
ende for 1945 side 693, hvor 
det heter i vedkommende lag-
mannsrettsdom: . 

«Retten finner imidlertid at 
de tiltalte ikke kan straffes for 
sitt forhold. Det gjaldt her å 
få fengslet en mann som de 
visste var våpensjef for en av
deling a v Mil.org <O) 

På side 703 tar retten livet 
av alt soldateriet med følgen
de utvetydige bemerkninger. 
som Lognvikdommerne blant 
annet burde ha tilegnet seg: 

Oberst Su1'tdlo: 40 år 
trØYe 

I i brødet og gjemte smøret der. 
Kongens ~le .det regn, kilte alle mann 

111n l teltene med maten. 

~- \ ••• :c :i7rf 
Ka:-t over Syrebekkterrenget og Bjort1ønn, hvor sabotør Bina.r 
Skznnarland senket likene av L. Tronstad og G. SVverstad. l 

«Mil.org. ble først mobi
lisert ved tyskernes kapitll
lasjon. Under okkupasjonen 

(Fort.~. side 8J 
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BHAGAVAD GITA 
(Forts. fra $. 1) 

akkuperte område og omskapte 
dette til et rasesystem. De danDet 
selv de to øverste klasser, den pre
stelige og styrende klasse, og kri
!;er- og prinseklassen, mem. de 
opprinnelige folk drev .som kJØ.p
menn, bønder og arbeIdere. Slik 
ble Indias kastesystem skapt, det 
som fremdeles overlever i lemles-

- tet form idag. Ingen måtte gifte 
seg utenfor hans eller hennes egen 
k;ste eller klassegruppe, og det 
var tilsiktet med det at erobrerne 
-- ariene, -_., som dannet de øverste 
klasser, hvor deres forrang var 
understøttet ved religiøs sanksjon, 
skulle kunne bevare sin raserenhet. 

Defiling the women, and from 
their corruption 

Comes' the mixing of castes, the 
curse of confusion 

Degrades the victims and damns 
the destroyers 

Of the killers of kinsmen: the 
ancient, the sacred, Is broken, 

Forgotten is the doom of the lost, 
without caste-right-s: 

Darkness and doubting and hell 
for ever. 

What is this crime l am planning 
O Khrisna? 

Murder most hateful, Murder of 
brothers! 

Am l indeed so greedy for 
greatness? 

Som en kjensgjerning lykkedcs -

de aldri h~lt. i dett:, ~v den grunn I Men ikke desto mindre er. rase- Rather than this, let the evil 
at det var tillatt a gIfte seg med fors1cjellen mellom hØYkastezndere children of Dhritar.tshtra 
kvinner fra kasten umiddelbart og lavlo(lstelndere i alle (Le ler av Come upon me with their weapons 
under deres egen, og på det vis 100M frømdet. .karpt markert. against me in battle 
ble ikke delingen fullstendig ef- l shall not struggle, l shall not 
fektiv, og besøkende i India idag strike them. 
finner at i løpet av to og et halvt Now let them kill me, that will 
tUsen år har det vært en avgjort ra- Omens GI l"."jJj be better. 
seinnblanding som resultat av blod "'hat CaR file bope from the kil-
fra lavere kastegrupper, represen- ~ng o/ kinsmesr 
terende de underkuede raser, ,ljom What do l vant with oietory, 
langsomt har funnet veien 0PP- empb'e, 
over som følge av dette loppehuU år their eTljoyment? O, GOflinda, 
i kastelovene. Men ikke desto min- How can. l CMe for Power or 
dre er raseforskjellen mellom høy- Pleasure, 
kaste indere (som alltid tenderer When all tføe$e others, teachers, 
i retning av mere ariske) og laT- i lather., 
kaste indere i alle deler av India I 
fremdeles skarpt markert. Grandlath~ri, uneles, Seom and 

Bhagavad-Gita er en lang filo-I hmther., 
delig rolle ved bevaringen av ka$- Husbands 01 sisters, grandsons 
tesystemet siden det filosofisk be- and couUns, 
handler det problem som den at- For whose sake only I could 
iske mann sto overfor hvis det eni0 1 them 
brøt \!.! krig eller indre strid met- Standheu rea-d" to ri,k blood 
lom to ariske stater eller innen I- arnJ wealth 
den samme ariske familie. Å for-lIn '/Va" against us? 
råde sin egen familie, eller til og 

Th't-6 'h 'tTexxe sveraec mot en ar-li Knower of all things, though they 
isk felle, var en ~v de største for- should slay me 
bry tel ser bste-bndt!e~ b~~~ !Jc- ! Ho could l harm them? 
gå. Samtidig: hvis en arier for- I l c;nnot wish it: never, never 
rådte sin arv ved å trekke sver- Not though it won me the throne 
de; mot sine slektninger gjennom ol thru worlds, 
gnskhet eller av ond~kap, hvorle- How much the les> for earthly 
des skulle de som ble angrepet IvrdshifJfI 
forholde seg? 

Krishna, heJf-r-mc the prayen of 
all me_, 

Tell me how can we hope to be 
happy 

Slaying the son. of Dhritarashtra? 
Evil they may be, worst of the 

wicked, 
Yet if øl! kili them, our sin is 

, Når man leser denne tale, «Ar
junas sorg», blir en straks minnet 
om Håvamål. Ja, følgende linjer 
fra sagaene kunne faktisk godt ha 
vært med i Arjunas klagesang: 

En øksetid, en ulvetid, 
når bror slår bror. 

Vi ser således Arjuna, den edle 
krigerprins fortvilet over utsik
ten til å bryte blodsbåndene og 
kjempe mot sine egne slektninger 
og kastemedlemmer. Men samti
dig hadde de ariske soldater all
tid plikt ti1 å kjempe mot det on
de, og også plikt til aldri å vise 
feighet. Når slektninger blir oude. 
og selv ved sine gjerninger truer 
med å ødelegge rasen (<<vice rots 
the remnant, defil.ing the women, 
and from their corruption comes 
mixing of castes» - Arjuna), så 
hadde arieren plikt til å kjempe 
for å bevare rasen fr;:: ulykke, og 
det er om denne siste plikt Krish
na minner Arjuna, da den siste 
kaster sine våpen og sorgfull ven
der seg bort fra fienden: 

«Hva er dette for svakhet?» spør 
Krishna Arjuna. «Det er deg ikke 
verdig. Er det da uten grunn at 
menn kaller deg fiende-ødelegge
ren? Ryst av deg din feighet, Ar
juna og møt dine fiender.» 

Den religiøse - -
(Forts. fra side 1) I Det skyldes at kirken .da mest 

G d d d g det gjaldt fornektet sm herre beIs tånl:« u ene er ø e o G d . I O" mester suspenderte u s 
menn;skene løper forVIrret l~v o eva~gelium og gikk inn 
omkrmg som herreløse hun-I for r!ord på mennesker og en 
der.» Ene~ les bøkene Hux- ufyselig menneskejakt, der de 
ley og OrvIl har skreve~, hvor falske' kirkeledere opptrådte 
de bekr;fter om dyret 1 men- som folkedommere. Nå slåss 
neskeskl~kelse, automaten og kirkemennene om pavens 
den h)ernevaskede robott. l' l'd 

. skjegg og huset er star 19 sp l -
Gudløshetens apoteose. kl' L' • 1 y s Iv 

f f d l · t a Il!. mer seg 'e . 
Og det or er eIge er a H" f' k \ d' h,'ell>eu 

t d l 7 den såkalte vor ra s a a . 
s ~re e er d a, dO, komme? Vardevakti.'ne sviktet 
kristne vel' en me apne?) - i farens stund og nå under 
ne ~Orkasl!e: og nekdt~r alhleo 3:n- den større fare svikter de på
delIge re IglØse vel' ler, aner 

k ' M '. D t ny. Gu~s e s,stens. an sIer.: Den ukjente Gud bærer vi 
e~ mgen Gud, la oss spren"e aUe, enten' vi vil ener ei, i vårt 
bandene og kaste repene av bryst. Men Gud er fortrengt 
oss. d d 

Sammen med denne gud- og fornektet, leves tan ar er 
alt, livsstandard er inlet. Føl

løshetsepidemi går da også en gen er at den primære årsak 
uhyggelig nedvurdering av til tvangsnevroser er nettopp 
de moralske verdier og nor- den fortrengte, den bortkomne 
mer. Et blikk på systempres- Gud. Og der hvor Gud er død 
sen i alle land er nok til å bli 

of' borte. der opererer lovløsoverbevist om dette. Og som " 
helen, synden og olldskapen 

dominerende undergangstrekk som fvller tomrommet efter 
møter vi overalt angsten, fryk- Gud. I)ansken Piet Hein gruk
ten. Frykten for å leve, ang- keI': Teknokrati som menne
sten for morgendagen og de skeis herre er et framskritt til 
stadige kriser. Intet under at del verre.» Materialismens 
det er kø ved de mange psy- motsetning er kjærligheten, 
kiatriske klinikker, for hele som ikke får råde for egois-
verden er blitt et galehus. me. Så blir det bolignød for 

Og den organiserte kirke, f t 
ligger den i dag på et høyt sted kjærligheten, bortsett o ra a 

man trekker bukser pa noen 
i folkenes bevissthet? Har den kannibaler i Kongo. Nietzsche 
et sterkt, et kløvende ord i det sa: Del var en kristen og han 
stridende liv? Nei, dessverre. ble hengt opp på et kors. En 

realistisk pessimisme som det 
M d . d k d'l s1år til hin enkelte. til deg og 

« en ø z enne amp og u VI o N" t'd 
· . IS' d '1 l d meg a avsanne. la er l en 

vmne hlm en. etr og u flt g e e \. t'l o leve den rell" a'l_ d . d (p,j - bl' mne l a opp --, h 
e.g over ,or enl·. dny Jr hen øse virkelighet, kontakten med 

mmnet om et tgnen e syn os G d \T' f 'l d' t t'\ · . . d o V lh l U. I ø ger me gJe erne l 
vtkmgene J. eres tro pa a a. ~'w))en ) Betlehem: Mitt hjer-
','\m). lv-e\ønmng Tor aem som dør t Illt'd k . T f d 
k S o K fe a l van er l ,esu ø e-amp). ta opp nu sønn av un- . k 
· b d' fØk' rum, der samles mme tan er 

tl, og estem eg or a Jeml Pde., som i sin hovedsum. 
V ær klar over at smerte og g e e, F d t J 

. 'or en sonl IllØ er esus" 
selr og nederLag alt er ett og det h t G d G d t'lg' 

'kk l an n10 er IU. In s l 1-samme. Det er z e resu tatet som d °d'k k' l' h t . ven e na en"e lær Jf' e er betydnmgsfullt, men h va en . . . b 
. d dl . . H k opplever VI l .Tesus. Og lys er gJør - en eegJernmg. us. . d 

d d 'l 'kk b ø det VI alle trenger I enne eUe og u VI I e ega noen l'd 
d mør (et! . 

syn .» Vår Herre han kommer tiT 
fattig og rik, det minste sukk 
han fornemmer, han hører i 
kjærlighet ravnenps skrik og 
ingen av sine han glemmer. 

Og så ber vi: Herre, gi oss 
en god jul, gi OS" Dill lys i 
denne mørke tid. 

Anlen. 
H({lIS Egede Nissen. 

Bhagavad-Gita er en lang filo
sofisk debatt om dette emne mel
lom den prinselige Arjuna (med 
tilnavnet «Dovenskapens ødeleg
ger,. overensstemmende med sann 
arisk respekt for handling) og Gud 
Krishna (representerende den 
øverste gud Vishnu i menneskelig 
skikkelse). Debatten finner sted 
på slagfeltet ved Kurukshetra for
an de to hærer, begge ledet av ar
iske kaste-hinduer. Arunja, en aT 
lederne roper til Krishna i kval, 
idet han spør om hvorledes det 
å drepe slektninger kan rettfer
diggjøres, selvom disse slektninger 
har grepet til våpen mot ham. (Vi 
må dessverre holde oss til den en-

greater, 
HoU' could file dare spilL the 

blood that smites us? 

Og slik fortsetter Krishna gjen
nom omkring 700 vers, idet han 
forklarer ikke bare Arju.nas eget 
personlige problem, men også hele 
universets natur, mens Arjuna, 
"xieren, som er lik den middelal
derske ridder, lytter til Krishna, 
og tilslut i Bhagavad-Gita går med 
på å kjempe, idet han forstår at 

«Skjønt du betrakter denne kamp hans plikt som kriger er å forsvare 

I som en synd mot din k"steplikt, sin kaste, og å forsvare den ved 
så er det intet edlere for en kriger å drepe dem som vil ødelegge den, 
enn rettferdig kamp mot dem som selvom de selv skulle tilhøre kas
vil gjøre ondt. Lykkelige må de I ten. Det å drepe har ingen betyd-

gelske oversettelse): 

Krishna, Krishna, now as l 
look on 

These my kinsmen, arrayed for 
battle, 

My limbs are wealzened, my 
mouth is' parching, 

The bow Gandiva slips from 
my hand, 

I can stand no longer: Krishna, 
l see sueh 

FOLK OG LAND 

Where is joy in the killing of 
kinsmen? 

Foul their hearts are with greed, 
and blinded: 

They see no eflil in breaking of 
bLood bonds. 

See no sin in treason of comrades. 
But we, clear-sighted, scanning 

the ruin 
Of families !JCattered, 
Should we not shun this crime, 

O Khrisna? 

Wc know what fate falls on 
families broken: 

The rites are forgotten, vice rots 
the remnant 

lØRDAG 16. OESEMBER 1961 

krigere være som kjemper i slik I ning i og for seg, forklarer Krish
en kamp, det åpner dørene til na også, fordi alt som har betyd
himlen for dem.» ning i livet er den riktige identifi

"Skulle du nekte å kjempe denne 
rettferdige kamp, så vender du 
deg bort fra din klare plikt. Du 
vil bli en synder fordi du ikke 
har forsvart det riktige og vil bli 
vanæret. Gjennom alle tider vil 
ditt navn bli nevnt som ondt:» 
(Vi tenker her på Edda: Et jeg vet 
som aldri dør, dommen over hver 
en død.) For en mann av ære er 
dette en skjebne verre enn døden. 
Krigsgudene vil beskylde deg for 
feighet, og dine fiender vil bak
tale deg.~ 

sering av individet med Atman -
den evige makt eller styrke i indi
videt, i rasen og gjennom hele uni
verset. Bare ved å akseptere plik
tene som hans rolle og situasjon 
pålegger ham, kan Arjuna håpe 
på å nærme seg mere det endelige 
ideal, som er identifikasjonen av 
seg selv med guddommen, univer
sets herre. Og dette må Arjuna, 
som kaste-arier gjøre ved å spenne 
sin bue til forsvar for sin rase, 
som i seg selv er en del av tinge-I-- sammenlignet med vår tids 

nes ord~n, en del av guddommen I perverterte 0; undergangsbetonte 
bak Ulllverset. b;dedtale __ 
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Bitre erfaringer 
(Forts. fra side 5) ne politiske motstandere. Han llble satt til å utarbeide en h~r-

toillatt,» så gamle Lovisa som tvang sine krav igjennom ved . ordning til det beløp Stortm
eide og drev «Håkka» i min stadige kabinettsspørsmål, en- get hadde vedtatt. Slik fikk vi 
tid. gang ca. 10 på en og samme hærordningen av 1933 som i 

På «Grand» losjerte i. 70- dag og han greide tilslutt å 1940 fikk anledning til å vise 
80 årene kaptein Schrøder som skaffe oss 90 dagers rekruU- sin ubrukbarhet. __ o 

senere ble postmester i Stein- skole, hvilket må karakteri- I nedrivningst~den fant Stor
kjær. Hans oppasser fortalte seres som et mirakel. Men til tinget på noe som het fritrek
meg at han møtte opp kl. 6 gjengjeld for dette bestemte IUng. Det var for dyrt å kalle 
og vekket kapteinen som så Stortinget at regimentssamlin- inn all tjenestdyktig ungdom 
straks pekte på skapet. Opp- gene skulle innstilles. -- Det til tjeneste så tredjepart~n av 
passeren tok frem flaska og fikk da være måte på milita· rekruttene ble trukket fn. Det 
slo i to glass og når de var risme også. sa politikm·ne. var folk som søkte om fl slip-
drukket kledte kapteinen på '" pe å bli fri trukket og komme 
seg og vandret ~s:\ ut på San- Den norske nasjon gikk na- på moen. -- Departementet 
nan for å herje med kompa- turligvis ut fra at Verdenskri- nektet dette. -
niet. gen var toppunktet av alt Det mest geninle i denne 

Gamle ,Jonas fortalte hva ondt og at noe slikt ikke kun- tids nedrivning var dog Stor
slags klær hans tids soldater ne gjenta seg, så det var først tingets beslutning om «av
hadde hatt: efter krigens slutning at den I skjcd på redusert lønn». O~-

Bøker av interesse 

.Vra kamptiden: Hitler mer! sin stab (Wustrasjonfra Kerns bok 

«Dem sej -" sa Jonas -- al gikk igang med å rive vårt fiserene fikk be,tlOld: opp ~ll 
Vorherre gret da, hai? såg Je: I forsvar helt' i filler. Det ble 90 % av sin. gasje ,IWIS d.e VII: (Forts. fra side 2) : se inrded'~nde sidene til Hitlers ut
rus.alem. ~ad?e n sJet mæ I I atter.48 da~ers rekruttskole o.g le søke ~vsk.~ed! ~hke o.fflserer stamente på 60 boksider våger: taldser. Han forsøker ganske en
umform VIlla n ha storkau- en tId ogsa 24 dagers regl- skulle hl gjengjeld Kjøre en man ikke å la tale for seg ;;elv, kclt å forhlske og ;l forvanske 
ka!» \mentssamling. Men fr~ 1924 mi.nimal tjeneste. under. vå- nei, det ofres hele 35 sider på t o dem for å få dem til ;': passe inn i 

* - tror jeg --- ble reglments- penøvelser, men Jeg har Ikke forord, et norsk av oversetteren, det autoriserte bilde av den selv-
l 1903 hadde vi 48 dagers I samlingen avskaffet for godt hørt om noen som ble innkalt. John Sanness, og et engelsk n opptatte, krigs gale verdenserob

rekruttskole og 24 dagers ba- og kom ikke igjen i min tid. 90 %! Bestemmelsen føl~te bl. Trevor-Roper. Førstnevnte vet rer. Et eneste eksempel kan være 
taljonssamlillg for 1., 2., 3. og Jeg var sjef for Hålogaland a. til at der ved et regllnent formodentlig ikke nevneverdig tibtrekkelig til belysning av denne 
7. årsklasse. Folket jamret seg Inf.regm. nr. 15 fra mai 1933 var 3 intendanter: Den virke- om det han skal «forklare,. lcser- britiske «forklarer» av Hitlers 
over de tunge og helt unød- til april 1940, altså 7 år, men lige intendant som arbeidet og ne, men hans kostelige omtale av t:wker og mål. 
vendige militærbyrder og ute har aldri sett mitt regiment. hadde full gasje og 2 tidligere egen oversettervirksornhet kan det Trevor-Roper skriver et sted 
på Sannan en dag gikk jeg Det var ikke et eneste år inne intendanter som ikke arbeidet, ha. sin interesse å trekke frem. I i bLa.: "Det var ikke han (Hitler) 
forbi ei kjærring som skulte til øvt;lse.. men h~dde ,,!'edusert lønn». motsetning til5anness når det gjel-! som bcgyn:e krig, påstår ?an, det 
og kalle meg «morder». Da Jeg under kngen f~rtalte .De! :'11 forstaes at en ?leng: I der Hitler skal vi la ham tale for I :rar de all~erte, og det gJo:de de 

Alle sammen gledet seg dette til noen tyske offIserer, de offIserer søkte avskjed pa seg selv uten kommentarer: "Den 'lIkke bare I 1939, men alt I 1933 
derfor storligen da den forut- fektet de ut med armene: «redusert lønn». så til slutt oppgave å oversette Hitler byr - ved at de ikke på forhånd ville 
seende utenriksledelse i 1904 I «Aldri inne til øvelse? De hadde vi ikke flere fastlønne- på særegne problemer. Oversette- kapitulere for ethvert krav som 
erklærte at der ikke var utsikt har på 7 år aldri sett Deres re- de offiserer enn der var funk- ren må beherske sin lyst til å tjene ble reist med hjemmel i «det tyske 
til krig i vår tid. -~ Vi knnne giment? Men slikt er jo umu- sjonærer i Vinmonopolet: - som Hitlers frisør. Dårlig tysk folks fundamentale rettigheter ... 
derfor spare inn på de tryk- lig!)} Men Stortinget klarte også godt oversatt blir dårlig norsk. Han holder nemlig fast ved at 

Jsepde militærutgifter ved å Joda. ~ Det var nok ~nulig. dette, Del ulnCyutc alle uprler~ Når oversettelsen forhåpentlig fyl- nasjonalismen hadde en naturlig 
sløyfe årets bataljonssamling, -- J Norge. Det var nok ikke offiserer til offiserer og der- ler dette krav, henger det også og selvsagt rett 6lå erobre ver
og dette ble også gjort. Neste uten grunn at tyskerne kunne med var mangelen på offise- sammen med at den tyske origi- den - -» 

år, 1905, lå vi inne fra mai spasere gjennom vårt land på rer avskaffet! Og nasjonen var nalteksten ikke er tilgjengelig (l). Hitler sier i følge opptegnelsene 
til jul, da svenskene truet med kryss og tvers i 1940. De had- så sløv at der ikke var mere - - Det foreligger imidlertid en bl. a.; «Tyskland på sin side had
krig. - Den forutseende le- de jo ikke annet enn skrøpe- krusning i den enn i en gåse- engelsk oversettelse, og i andre de ikke noe valg; Etter at vi først 
deIse hadde nok ikke forut- lige rekruttavdelinger nlot seg. dam i stille vær. land (!) har man da funnet det hadde erklært at det vi ønsket var 
sett dette. Noen norsk feltutdannet hær Hærordningen av 193:.3 var forsvarlig å legge denne til grunn ... omsider å samle alle tyskere i ett 

* så de aldri. - skrøpelig, men den fastsatte Professor Trevor-Roper, den stort Rike og å sikre dem en vir-
Efter 1905 hadde vi ,aUer * dog rekruttskolens lengde til kjente hetspredikant er av en an- kelig uavhengighet - med andre 

det gamle gnålet om fattig- Arene mellom de to ver- 84 dager, men Stortinget sabo- nen type enn denne norske over- ord, friheten til å leve sitt eget 
dom, ruin og sløsing med sta- dens krigene var en herlig tid terte i 4 år denne sin egen be- setter som på basis aven engelsk uv -, reiste alle våre fiender seg 
tens midler. Politikerne kap- for alle som ønsket vårt mili- slutning! l 2 år fikk vi 60 da- tekst kan uttale seg om Hitlers mot oss med en gang. Krigen ble 
pedes om å love avrustning tære beredskap ondt. I disse ger, i 2, år 72 dager og først i slette tyskkunnskaper.Han vet me- uunngåelig - -:> , 
og evig fred, men tross alt årene kunne de boltre seg fritt det ~. aret ble det ~4 dager. get godt hva han gjør på alle dis- Men selv om bade Sa~ness f?r-
gikk det fremover. På Sannan og nesten uten motstand, for ~torh~get ~a.ddek o~sa vedtatt ;Cd flg Trevor-Rope~. Illnl~dnlllg 
ble det bygget vakre mann- de var idealister og kjempet I a °bPP eve n!red nlllgen.' ~en til høyere myndighet uten at orte er ml~re om IS~d IferHr~rs 
skapsbrakker, hus for offise . for humanitet, fred og en for- sa ot.erte. °5gs: enned sm kei noe er blitt gjort. For meg ser ~en m~ntt I~.t ~nn o~kk od It
rene og spisesal for de menige, nuftig anvendelse av' statens ~lutnlllg l 1', og et .. s a det ut som om det er lovlig ers, sa. or Ill. rer I ~ e et at 
men øvelsestidens lengde ble midler. De var med andre ord INkke gl~mmed·s at statsml~lst~r å tale nedsettende om vårt mk ang fe sdl~kderthvil a~ska.ffedsegfblol
den samme: 48 dagers rekrutt- aven ganske mer høyverdig kYbg.aardsyol ~~g~~ng ~J?~k e lands forsvar. Men når det er en d?r I ~n er ~englr en Ul -
skole og 24 dagers bataljons- type enn oss offiserer som ik- ~ :~e~~csp:rs~ad pa a\Vl l . e så, må vel jeg som offiser sten I~l~ te st ~:l e opptegne/er 
samling som fra 19.1 1 av gikk ke var annet en «gull- og sølv- s u e a e ager, t.ortll1- kunne tale forsvarets sak til som o ti egges It ~r, og som ~ ter 
over til å hete regimentssam- galonnerte mordere» so~ pla- get h~dde. vedt~tt. Først 1 1938 mitt regiment uten å bli ut- alt a dø~me. ogsa er autentiske, 
ling. Pr. 1. .ianuar 1911 fikk get folk og ville ha krig. - Ogl)1.939 fålkk VI 84 ?age:. f skjelt. _ Er ikke ministeren se1v:om vfl m;sthenkfe~ de e~glelske 
vi nemlig ny hærordning med I mellomkrigstiden, i ned- isse' r var tnst; ar o.r enig? utgIvere ~r ~ a mert Hit e: e. 
divisjoner og regimenter og vi rivningstiden, sloss politiker- ~~~svar~s venner, ~a det d vIl Nei __ ministeren var nok. sm~~ for a fa ten: det re~te Ill~-
offiserer innbilte oss at vi nu ne drabelig om å skaffe lan- l e un re noen al Jeg en ag ikke det. try av «vu gantet og ruta 1-

også skulle få skikkelige vå- det en annen hærordning. satt~ ?Ieg ?-ed og skreven fOA- "De må nemlig være opp- tet». . 
penøvelser. Men der tok vi Hærordningen av 1911 var kresltlllhdng tIl dekPartemdent.et: . merksom på det, Oberst, at b~or PUSSI~ nOkTsynes Rselv de! 
feil. _ utmerket, men for dyr. Der a. e en nors e ung om ut l når De som regimentssjef ta- i ra lat~ nazIeter rev.or- o~er a 

Så skvatt vi ut av sen!1e-1 måtte la!!es en som var billi- kng med den utdnnnels~ og l fl D . t D være Imponert av Hitlers ande-
"" de våpen den nu har er Ikke ~r l. eres regmlen øver e tige kraft, selvom han prøver å 

halmen den l. august 1914 da gere og generalstaben ble saU • . d 'k <, • <1 01 11l1dng vold mot Deres undel'- k' l cl d d S°l d 
~et smalt a:v de første skudd i svi~g med. å fabrikere hær- ~nnet enn mO~k' s ~e~ .let). d g ordnede. _ Og det kan vi nok s. JU e et me mange or. ao e es 
I Ve~denskng L D.en.gang had- o.rdnll1ge.r. hl 40-.30 og en.da I Jmegordsa~~ ty stIe un er ikke tillate!» s1eker haHn .elt sted rettlut1 atf«a obe~ 
l t t t G f Il D diS c 'kk' n te It ers menta e ua t, a SI 
(e VI :"om sasmmis er un- ærre . ml . lOner. en en e tg-e po . d >'k' l' fkk', a gl .leg. . I 'kk 
1131' hlludsen (1913-20), som orgalllsasJon kom som benke- d ~ enne;'i nve. se 1 Jeg Ute ~å gaten ~kuUe folk va/::l;to.:~ngJ:~ sku~b~~~ ISO~ 
utenriksminister Nils Ihlen forslag fra stortingsmann al n noe s:ar, hVIlket ergret olmt pa oberstulllformen og 'lf Id' . bl h' l 
(1913-?1) , f . . Th . . F ,... . ed meg, så da Jeg sommeren 1939 . tI elgVIS e vlrvet opp aT 
.. ' - og som orsvarsml- ommesen av lisInn e . . O l 'kk' '1 f oppe ved Majorstua sendte fl' 
Ulster aenerai Holtfodt (1914- Venstre. Han reI'ste seg opp l' var l s. O. gl Jeg OPPd tI 01'- tt kl . b t t . .!. sam unnsomve tlllngenes sydende " t raml? spy .e yser I rys e pa vannmasser _ dette ser for mP<T 
1919), folk aven ganske an- Tinget og foreslo en hærord- svarsMmlllls eren som engang gardistene. .-" 

t · d l d' . var onsen og sa' T' 'd d ut som en fortVIlet nødvergepo-nen s ØPUlllg' enn en e en 19- nlng som var billigere enn alle D h" '. d . 'd l en 
h u O" • '. « er ar I en senere ti var 1110 en. . 

eten som satt pa dIsse mlIll- andre, og dette forslag ble så , . . . Vi var vel skikk('! lil li få lIltur." ° . 
st.erstolene i 1940 Gen l fl k' . dt tt _ D t k vært adskIllIg forsvarsfIendt - o t 9 '1 . Og nar Trevor-Roper kan SI . era u sens ve a . e os- l' .. å . var . apn . cl o k l ll'd '11 
HoHfodt f.eks. var en handle- tet jo mindre. _ Om det var Ig agItaSjOn p moen og l . ette, sa an ve a ti s VI ti ate 
kraftig og særdeles intelligent brukbart spillet ingen rolle. rressen. D:~ har ~æ~. ~elt ut KONRAD SUNDW. I OS~ å være enige . 

. mann som ikke leflet med si- Og en fortvilet Generalstab ors:,arshne . ry ten Ide It eraturt og Jeg ar Illnme tuvesene LØRDAG HI. DEIIMBiIIR IHt POId[ OG LAJR) 
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Dramaet på Syrebekkstøylen :1' ~~-~~'Æ~ :;;;;~~ oIiiii(; .~ ~. -=.-.: - ::=?-
(Forts. fra side 5) . l rettens avgjørelse var d~n ra- A;I;t ~ ~ ~ &nlCM 6tJ, J(/l/'" _oiiII!R~ , 

har vir~somhet:n ~esentllg r~ste~anhaddehørt. !lVI~ han~ _"">. : ,. ='fj Tl -, 'L - _ R'-
bestått l organzsasjon, sol- vlrkehg hadde ment a sla no- _ _ h_ .E",Fe e e o .. ~ -;-. 

dat-utdannelse, efterret- en ihjel, måtte han ha tatt fatt 
ningstjeneste og endel sa- på ,Jon Landsverk s·om på fal- HJELPEREN I NØDEN I den er kommet i miskreditt I den britiske prinsesse Alex
botasjeaksjoner.. ske premisser hadde lokket I de tre uker som fulgte på gjennom Strassburg-parla- andras besØk i Japan tildelt 

«Medlemmene bar herun-I ham opp i bakholdet. Kennedy's Berlinerklæring, mentarikerne de Gaulle og an- hosebåndsordnen. Noen uker 
der ikke uniform eller kjen- Etter det han hadde hørt steg vår NATO-herre dre politikere og er blitt for- efter krigsutqruddet i 1942 ble 
netegn. De bar heller ikke om folkerett var okkupasjons- USA's utførsel til øst- falsket. «Junges Europa» bru- han hØytidelig fratatt både 
sine våpen åpent. De har I' makten den lovlige myndighet blokklandene med 800 ker solkorset som merke. Et rangen som britisk feltmar-
følgelig heller ikke hatt ret- , i et okkupert område, og Tor- prosent til 6,3 million utførlig prinsipielt program skalk og hosebåndsordnens 
figheter som soldater etler geir Lognvik ville gjerne ha dollars. AV disse faller 2,4 mil- blir nå utarbeidet. Bevegelsen ridderverdighet, sammen med 
Landkrigsreglementets ar- rede på av juristene, hvem lioner dollars på jernbane- har nær tilknytning til den Bath- og Victoria-ordnen.-
tikkei l.» som egentlig var de lovlige materiell til Bulgaria, 1,7 mil- belgiske MAC. Interesserte Kanskje det snart kunne væ-

* myndigheter? lioner dollars på syntetisk kan henvende seg til Kurt re på tide at ogSå Quisling 
.Jeg har tidligere påvist at - Fungerende Lagmann gummi til Sovjetsamveldet, Kohl, Langenhagen;Han- fikk igjen sine britiske ordner 

det var to for brødrene Logn- Bærøe viker unna denne saks Polen, Ungarn og Romania, nover, Hindenburgstr. 28. post mortem? 
vik ukjente sabotører som falt tabukompleks og sier at dette 107.000 dollars på industriut- * * 
i Syrebekkstøylen. De opp- spørsmål får en heller komme styr for Sovjetsamveldet og Fiihrer-Befehl USA's NESTE PRESIDENT? 
trådte ingenlunde ~om solda- inn på i en annen sak! (Om 35.000 dollars på kjemikalier, DEUTSCHE WOCHElN-ZEI- En gallupundersøkelse som 
ter, men som illegalister på Torgeirs medlemsskap med Til dette råtne USA er det TUNG forteller at bundesin- det amerikanske blad HUMAN 
eget ansvar! Professor Tron- videre). fremdeles nok av nordmenn nenriksminister Hocheri talte EVElNTS har foretatt viser at 
stad var på høyere hold i Eng- Torgeirs spørsmål var midt som har tiltro! så lavt og utydelig på et møte, hvis det repubIikanske parti 
land på det innstendigste ad- i blinken. Den mangfoldige * at Adenauer grep inn og rop- idag skulle utpeke en presi-
varet mot sitt tiltak på okku- prof. Frede Castberg skriver i «JUNGES EUROPA». te: «Snakk høyere og mest dentkandidat ville det bli se-
pert territorium. Hans myn- i Statsvidenskabelig Tidsskrift (PNJ) 4. november ble be- mulig hØytysk!» nator Barry Goldwater. Han 
dighet her var lik null vis a 1 1946, side 256 om Londonre- vegeisen «Junges Europa~ * fikk. 52,6 % av de avgitte 
vis Haagerkonvensjonen. i gjeringens myndighetsutøvelse stiftet F'roschhausen i MUHAMEDANERE I OAS stemmer, Nixon 30 % og 

I Lognviksaken ble hevdet i I at dt>n må bedømmes ut fra Siidhessen. Beve~elsen vil på- (PNJ) I en kunngjØring for Rockefeller 17,4 %. I en lig-
strid. med f~ktum og norsk: Lfllldkkkrigsref!lemeHntets reglleir ny intensivere Europatanken kort tid siden tok OAS av- nende undersØkelse, som ble 
og mternas~onal rett- at eån ,; for o ,!pa~j0l!' anl u~ta; - og fØre den tilbake til sin stand fra den utbredte mening foretatt av NEWS i Indiana
lensmann pa okkupert omr - ser er gjengItt l prost . . e- . li en' g efter at t d t b d polis for et år siden ledet 
de og som bortføres av ukjente dems bok: .:Historieforfalsk- opprmne ge m m ;a e are var europeere me 

. k d I 7 f ~.o-~~ i undergrunsbevegelsen. Tvert Nixon med 55,9 % - Gold-
ikke har ;ettens vern. Dette I nmg og. reuss. a~ a e., s. 1 : I imot blir antall muhameda.- water hadde 27,9 % og Rocke-
h~r ~eller Ikke hans bror som i «Dlsse prmslpp'e~ for ok- ning av almenheten for en nere som slutter seg til OAS feller 10,9 % så stemningen 
vIl hjelpe ham. kupantens rettsstlllmg u t e- eventuell kommende okkupa-

Ek o '1 k k I dir stadig stØrre. Flere aksjoner, skifter hurtig i Gods own 
. semplene. pa norsk poh- u.. e r at '!n et ov 1ge sjon - gjør den gale Lognvik- således attentatet mot den country. 

fIsk rettsp:~ksls kan forfleres. regjenng fra Sltt oppholds- dom aktuell, ikke bare som ju-
l d:n polItiske s~k mot fru sted .utenfor d,!t okkuperte stismord og fornektelse av 
AlvIlde Knutson FIane ble hun omrade kan gl [over av et klar nødvergerett - men som 
straffe;dømt blant annet fordi hvilket~omhelst.. ir:nhof,d folkefiendtlig, landsskadelig 
h~n .vIlle ha oppklaret mordet med bmdende vzrk;zmg for og lovstridig lære under en ny 
pa sm ektemann! Hennes be- det okkuperte omradets be- besettelse _ med mindre ge-

gaullistiske funksjonær Ou
amri, er således gj ennomført 
av muhamedanere innen OAS. 

* 
Vi Dtinner 

TIDENE FORANDRER SEG ODt bladpen"ene 
Keiser Hirohito ble under strebeiser i denne retning med- folkning. Den kan ikke gi mytlighet tross alt, enn den 

førte i.kke uleilighet for onoen. lovrey'ler .~om forbyr be- tyske. ' ! -------------

Jeg vIl be leseren om a lese folkmngen å etterleve be- Professor Skeie skriver: l Dødsdans 
for 1962. Hvis alle ordnet seg 

de siste setninger omigjen. - stemmeiser som okkupa- «Okkupanten har en uom-
* sjo".sma~ten har v.ært be- tvistelig rett til å forby en-

Lognvik-Iagmannsretten be- rettlget tll å ~tfer~,ge. Den hver handling som utsetter 
sto av: Lagdommer Bærøe, er som almmnellg regel hans militære stilling for 
(administrator), sorenskriver overhodet avsk.1ret fra å fare. Han kan i dette øye-
Munthe, og sorenskriver Lan- endre den rett~orden som med gi .~æregne militærlo-
geland. Lagretten (de ti med de~ er okkupaSjonsmaktens ver for området, organisere 
det friske blikk som ekspedi- pllkt d oppretthold~). sitt eget politi, og opprette 
sjonssjef Carl Platou alltid Ha~ kunne her 1w fliføyet, egne domstoler. Og han kan 
kalte lagretten under foreles- ,krwer herr. Hedem: «- og blant annet nekte all for-
ninger): Bygningsarbeider H. som det også er den hjem- bindelse med utenverden-
Børresen, Skien, lærer Johs. meværende hefolknings en.» 
Steinsrud, Gvarv, Fru Anna plikt og rett til å respek- «11. Landets regjering 
Schønhaug, Notodden, små- tere.. kan ikke med rettsvirkning 
bruker Hans Blomstadli, Forsvareren, advokat Tor-· gi kontraordrer mot de for-
Drangedal, landhandler Olav stensen, Tar antagelig klar skrifter som er oppstilt i 
Jore, Dalen, disponent Herm. over at dersom han hadde ut- Haagerkonvensjonen, eller 
Hansen, Skien, bonde H. H. viklet disse sikre rettssetninger som okkupanten har gitt 
Brenne, Bø, formann Harry for å klarlegge at mennene i med hjemmel i denne. 
Durang Cordtsen, Notodden og forsvinningsdrakter ikke var ... Men en mann kan ik-
sjåfør Karl Gundersen, Stat- lovlig myndighet -- ville sa- ke straffes fordi han ikke 
helle. ken blitt ubehagelig, hvis man har lystret en motstands-

Riksadvokat Aulie fulgte forstår hva jeg mener. Lag- parole.» 
rettsforhandlingene fra først mann Bærøes rettsbelæring « Okkupanten overtar den 
til sist. . . om at sabotørene representerte nasjonale regjerings admini-

li< norsk myndighet og at kid- strasjon. Men han skal, som 
Det kom fra sabotørhold . ( t Il l'k 'd nappmg og even ne l VI e- nevnt, la de gamle lover gjelde 

endel forklaringer om at det ring) var rettmessig, motstand i den utstrekning det er foren
naturligvis ikke var meningen mot var urettmessig, hvis det lig med krigsformålet. En for-
å drepe lensmann' Lognvik, d 'kk f l· o rt a l e ore a noe sa ra som standig okkupant Jar de nas-
Her uttalte forsvareren, h.r.- innbildt nødTerge - alle disse jonale tjenestemenn (.i den si-
advokat C. A. Torstensen det t'l ltd "d' k b l syne a en e Jun IS e e- vile administrasjon, i domsto-
i virkeligheten u-imotsigelig merkninger virker besynder- ler, i kirke og skoler fortsette, 
riktige: Det ble sagt at Tor- I~ge på den !eser, som kjenner sålenge de ikke viser tegn til 
geir Lognvik skulle få lov til hl dell konjunkturbetonte ge- sabotasje... Men det kan 
å leve, men Einar Skinnarland halt.. hende at en av landets egne 
hadde ordre til å likvidere Hadde da Ikke lagmanns- borgere påtar seg den i rege
ham, hvis det ble aksjon. Og rettens rettslærte m,edle~me~ Ilen utakknemlige oppgave å 
Torgeir måtte gå ut fra at det spandert på seg et hte bhkk l fortsette tjenesten. Han kan 
ville bli aksjon, når lensman- ~ov og rettslære, f~r. eksempel ikke bare av den grunn døm
nen i bygda var taU til fange, l professor Jon Skew $ «Lands- mes for landssvik. Han må 
sa Torstensen, ifølge Vardena svikt, side 40 og 41? dømmes elter sine handlinger. 
referat 24. sep~ember 1947. - Åpe?ba~ unnlatelse al" å ~et- Det kan vise seg at han har 

te seg mn l hva denne sak gJel- gjort sitt folk en velgjerning». 
Torgeir Longvik syntes lag- der og dens uhyggelige vill ed- . (Fortsettes.) 

før jul i år; ville det være til 

(F rt fr 4) lettelse for den enkelte og til 
o s. a s. I 

om kaster han Lilly fra seg på vei~ I glede for oss. 
en og er med to store sprang oppe 
på førersetet. Likvognen raver og I -----A-r-kit-e-kt----
humper bakover, velter en grav
sten, knuser den langaktige blå 
pakken, men tilslutt kommer den 
ut og suser vekk med en fart som 
en brannvogn. Langsomt kommer 
den tykke til seg selv og kan ten-
ke seg om med litt fornuft. Hvor
for lot man ham kjøre avsted 
slik? Hvorfor skjøt man ikke ef
ter ham? Kanskje de ikke ville la
ge noe bråk siden radioen hele 
dagen manet til ro. Men sjefen er 
det slutt med. Synd på ham. Ak-

.H U STA D 
Bærumsv. 5, ø. U1l8lll 
'I'ele!on 55 61 29 - 0lI6o 

i 
I 

Bergs Assuransebyrå I 
I 

ALT I FORSIKRINe I 
Arbieasgt. l - 44. '1)1)4 I 

kurat nå, to minutter på tolv A F L d 
måtte det hende. Nå, jeg kan ikke verter i «.' olk og aD » 
gjøre mere for ham. Det beste er 
vel å holde munn. 

Det er imidlertid ingen som spør 
ham om noe da han bringer lik
vognen inn i garasjen. Heller ikke 
skrammene legger noen merke til. 
Man har andre bekymringer nå. 

(Fortsettes) . 
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ANNELISE PAROW 
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