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ARMINIUS; ~ I LEGENDEN OM DE 6 MIL~i~I\ER: 

NORGES BESYNDERLIGE KRIG EFTER KAPITULASJONEN Et nytt be I edi g død sfall 

ET SAMMENDRAG AV VIK TIG DOKUMENTASJON SOM NA FORELIGGER 

Koht har gitt avslørende s.kildringer i sin bok «Frå skanse til skanse». 

Her er han fotografert i 1940 sammen med Nygårdsvold. 

I. 

nen makt, så er det ikke en
gang folkerettslig adgang til 
å straffe borgere i det okku
perte område for den politis
ke holdning de måtte innta 
innenfor det område som 
midlertidig er blitt en del av 
en annen stat. Også paragraf 
86 innrømmet faktisk at så 
var tilfelle, idet den selv un
der krigshandlinger mellom 
Norge og en annen stat fritok 
dem for straff som var bosatt 
i denne stat og derfor var un-
derlagt denne stats lover. l 

Men dette er naturligvis ik
ke den eneste hindring for at 
NS-folk kunne dømmes for 
forrederi etter paragraf 86. 
Denne paragraf taler om en 
krig hvori Norge. deltar, og 
uansett hva de såkalte dom
mere i landssviksakene auto
matisk anførte om at tiltalte 
var klarover,at-: . 
krig med Tyskland også etter 

sunn sans i det, skjønt det 10. juni 1940, så er vel de 
naturligvis heller ikke finnes fleste mennesker innerst inne 

ET STREIFTOG GJENNOM dekning for det i de faktiske nå på det rene med at Norge 
UTENRIKSMINISTER KOHT's hendelser og forhold. Når som stat ikke deltok i noen 

BOK «ERA SKANSE 
TIL SKANSE» 

denne paragraf ikke ble fortsatt krig. Ganske enkelt 
brukt, så var det fordi over- av den grunn at landets for
tredel se av den ikke er ære- svarssjef med regjeringens 
rørig og derfor ikke var til- bemyndigelse hadde under-

Hvis det norske etterkrigS-l- strekkelig til å slukke hevn- tegnet en avtale om å tre ut 
oppgjøret fra den seirende tørsten hos dem som ble av krigen og ikke ta opp våp
parts side var blitt bygget på skjøvet tilside under okkupa- nene igjen så lenge verdens
straffelovens paragraf 98 om sjonen. Historien er ellers krigen varte. En kan like 
det som kalles høyforrederi, full av slike overtredelser av godt si at Tyskland den dag 
så ville det iallfall vært noen paragraf 98, det som de makt- i dag fortsetter verdenskri

havende kaller høyforrederi. gen. 
J a, det er faktisk overtre del- Det ville være den rene ab
ser av slike paragrafer som surditet å hevde at Norge 
har ført statene frem til de fortsatte krigen etter kapitu
styreformer de har i dag. lasjonen når en ser på det 

Men det norske etterkrigs- som faktisk foregikk etter 
oppgjøret ble altså ikke byg- denne. Forsvarssjefen selv 
get på slik overtredelse. Det nektet å forlate landet sam
gjaldt å diskriminere de poli- men med eksilpolitikerne, 
tiske motstandere mest mu- han oppfordret direkte de 
lif, og så valgte man isteden norske offiserer til å avgi 
paragraf 86. Denne paragraf æresord om ikke å kjempe 
gjaldt krigsforrederi, den mere mot tyskerne så lenge 
gjaldt dette direkte å hjelpe Forts. side 2 
fientlige tropper under krigs-
handlinger, enten med råd el" 
ler med dåd. 

Som alle vet var det ikke 
noe slikt de norske NS-folk 
ble dømt for. De hadde i like 
stor utstrekning som andre 
norske borgere gjort sin inn
sats mens kampene i Norge 
pågikk, og bare i ett eneste 
tilfelle ble da også et NS-med
lem stillet for krigsrett. Det 

Ruge ville ikke delta i «den fort-\ gjaldt obe~st Sundlo, som ble 
satte krig» efter kapitulasjonen og blankt fnf~nnet for. noen 

. . form for kngsforreden. 
skjøv FlelScher foran seg. Her tar I Det sier seg selv at når hele 
han avskjed med Trygve Lie. Norge er okkupert aven an-

Selveste Terje Wold ville være 

igjen i d.et okkuperte Norge og bli 

fylkesmann i Troms. 

ImJ,gangen til Auschwitz. 

Takket være folk som blant an- sentrasjomleirene og ikke hva som 
dre den fMmke professor Paul Ras- skjedde etterpå. 
sinier, hlottlegges langsomt, men l'vIen nå så det endelig ltt til at 
jikkeIFoJøgnen-<OrI1>de -o.. mill, fØ-! man skulle kunne komme sannhe
der som ble gasset ihjel i tyske kon- ten nærmere og en gang for alle få 
sentrasjonsleire. Til å begynne med slått fast hva som lJirkelig skjedde 
ble det som kjent påstått at det var i det Auschwitz, som jo er fremstil
innredet slike gasskamre i nærmest let som hovedavlivningsstedet. 
alle de tyske konsentrasjonsleire, Konsent;'asjonsleirens siste kom
og når det gjaldt for eksempel Da-I mandant Richard Ba e r ble arre
chau ble slike «kamre» fremvist for stert i Vest-Tyskland og prosessen, 
nysgjerrige turister. Etterhvert lyk- mot ham og en rekke av vokterne 1 

kedes det å slå fast at «gasskamre-I Auschwitz har vært bebudet lenge 
ne» var satt opp etter krigen for å I i den nydemokrati!ke. pres~e i Ves
underbygge propagandaen. Vtdere ten, den som sa therdtg søker 
måtte selv de verste antinazister an- «sannheten», men fiktignok bare 
sikt til ansikt med urokkelige bevis dell autoriserte. 
tilslutt offentlig medgi at noen gas- FortJ. side 6 
sing av jøder ikke hadde foregått 
innenfor det gamle tyske riksom
råde. 

En m/1tte falle tilbake på leirene 
på den annen side av jernteppet, 
hvor man med sikte på å komme 
Vest-Tyskland tillivs villig forsynte 
hetJerne med «bevis» i form av 
forfalskede dokt/menter, påståtte 
opptegnelser av den henrettede 
kommandant i Auschwitz, Ho ess, 
og åpenbart falske vitneprov. Pro
fessor Rassinier hal' i sine bøker 
lagt frem påvisninger av hvorledes 
disse forskjellige «bevis» er direkte 
motstridende og iallfall for en lang 
rekkes vedkommende bevislig løgn
aktige. 

I den berømmelige Eichmannsak 
kom man naturlig nok ikke inn på 
selve sakens kjerne, mel'e og min
dre falske vitneprov beveget seg 
mndt periferien, og det ble gått lit 
fra som et aksiom at det h ad d e 
foregått drap på jøder i gasskamre 
i konsentrasjonsleirene. Også den 
mishandlede og isolerte Eichmann 
måtte i denne henseende holde go
de miner til slett spill, men en vil 
legge merke til at det han snakket 
om var transporten av jøder til kon-

Den første kommandant Ho ess 

som ved galgens fot og i polsk 

fengsel skrev sine «selt!biografiske 

opptegnelser», hvis ekthet forøvrig 

aldri har vært bevist. 
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Bokanmeldelser ved Siegfried:' 
f B uten vet hva han skriver om. For-

Roman ra ysantl uten å ha offisersutdannelse og å 
y n g var H a u g e : ha arbeidet som journalist, tjenest-
KEISEREN og INGERINA gjorde han under krigen i den bri-
Aschehoug. tiske marines etterretningsvesen. 

Yngvar Hauge cr på hjemme- Dette er ikke den første boken 
bane når han i en ny roman i år hans om James Bond, men som for
atter skildrer det fargerike og blo- gjengerne vil den sikkert bli popu~ 
dige spill omkring keisertronen i lær på alle hold. Forlaget forteller 
det gamle Miklagard, hovedstaden således at hans bøker. både er pre
i det øst romerske rike som klarte å sident Kennedys yndllllgslektyre og 
holde liv i seg helt til det ble erob- dessuten har fått bred og. alvorlig 
ret av tyrkerne i 1453. Handlingen I omtale. i M?sk~a, hvor .en Ikke ~et
utspilles en gang på 800-tallet med I ter pns pa .sa e~fektlve vesthge 
den unge keiser Michael og hans. agenter, selv lkke l romanene. 
elskerinne Ingerina som hovedper- ---
sonene. Rundt dem grupperer seg Roman fra det Oslo 
en rekke interessante personlighe-

som var 
C a r l Ham b ro : 
FRELS OSS FRA DET 
GODE-·-
Aschehoug. 

NORGES 
(Forts. Iras. 1) 

verdenskrigen varte - noe 
som naturligvis avskar dem 
adgangen til med æren i be-
hold å søke ut av landet for 
å delta i eksilpolitikernes pri
vate britiske krigs filial -
han gikk i overenskomsten 
med på å fremme den videre 
tyske krigføring ved forskjel
lige tiltak, og når det gjaldt 
de eneste intakte gjenværen
de norske tropper, som ingen 
kontakt overhodet hadde 
med krigshandlingene, så 
gikk han med på at disse via 
fylkesmannen i Finnmark ble 
stillet under tysk kommando 
for sammen med tyskerne å 
delta i fortsatt nøytralitets
vakt eller eventuelt - vern 
mot russerne. Det dreiet seg 
om to infanteribataljoner og 
ett bateri. 

ter, som enkekeiserinne Theodora, 
hennes bror Bardas og stallmesteren 
Baselios, som etterhvert gjør det av I 

med de andre og selv blir keiser. 
Michael har til og med gitt ham 
Ingerina som hustru for å sikre seg 
mot den maktglade og intrigante 
stallmester, men det forhindrer ik
ke at han blir myrdet av denne. 
Ved en skjebnens ironi blir imid
lertid den eneste arving han etter
later seg Ingerinas sønn Leon, som 
etter all sannsynlighet har Michael 

Den som er glad i Oslo, fortrins- Ingen normalt utrustet 
vis det Oslo som var, vil sikkert norsk offiser - eller andre 
finne meget å glede seg over i Carl for den saks skyld - kunne 
Hambros nye roman, og bør altså naturligvis etter dette falle 
ikke la seg skremme av den noe. på den forrykte ide at krigen 
blasfemiske tittel. Det er forresten skulle fortsette slik rent ge
temmelig uforståelig hvilken dek- nerelt mot de egne forbunds-

som far. -
Boken byr på underholdende les

ning for den som liker ikke alt for 
historiske romaner. For Yngvar 
Hauge er en habil følgesvend i 
grenseområdene mellom historie og 
diktning. 

Mikkjel Fønhus langs 
SkredaIselvi 

Mikkjel Fønhus : 
EVENTYREREN FRA 
SKREDALSEL VI 
Aschehoug. 

ning det er for den i boken. feller i Øst-Finnmark. 
Noen vanlig roman dreier det Vi skal senere i denne ar-

seg forøvrig heller ikke om. Det er tikkei komme tilbake til for
ingen sammenhengende beretning, holdene med det tysk-norske 
men en rekke erindringsglimt hos våpenbrorskap i Øst-Finn
en ung gutt, et «bedremannsbarn» mark. Men først skal vi se 
fra beste vestkant, fra han gikk i litt på dette at eksilpolitiker" 
småskolen og til han har tatt ar- ne faktisk på mange måter 
tium. har måttet innrømme at det 

Forlaget sier på omslaget at «he- ingen statlig krig var etter 
le romanen er preget av det en- kapitulasjonen. 
ge1skmennene kaller «understate-, Først og fremst var det na
ment», med en underliggende bun- ; turligvis dette at ikke bare 
den varme og mange glimt av fin I forsvarssjefen valgte å bli til
ironi, som lokker leseren til å lese. bake i Norge og dermed å 
mellom linjene og følge antYdnin-,' unndra seg den selvfølgelige 
gene videre». Og da så. plikt til å bli med over- til 

Det som i første rekke interes- England «for å fortsette kri
serer oss er den varme kjærlighet gen», men at også landets da" 
til byen og barndomsmiljøet som· værende kronprins og nåvæ
preger boken. Stemningen fra byens ren de konge lot protokollere 
gater og omegn er tatt på kornet i statsrådprotokollen at han 
og hele Oslo-atmosfæren er fanget I kunne tenke seg å følge for" 
inn med åpne sanser. svarssjefens eksempel. Dette 

Selve oppbyggingen av romanen lar seg selvsagt ikke bortfor
med de springende glimt av ikke klare, og opprettholdes på
kronologiske erindringsbilder kan standen om den fortsatte 
virke uvant og kanskje også imel- krigføring, så betyr det også 

Verdifulle tyske bøker 
FOLK OG LANDS BOKTJE

NESTE kan nå levere en rek
ke høyst interessante tyske 
bøker. Erfaringsmessig får vi 
alltid mange bestillinger like 
opp under jul og det vil da 
ofte være vanskelig å effek
tuere bestillingene før årskif
tet. Vi ber derfor våre mange 
bokvenner om å være ute i 
god tid i år. Noe stort lager 
av de enkelte bøker kan vi ik
ke sitte med, men når det 

akkurat dreier seg om juleti
den, vil bestillinger likevel 
kunne effektueres i løpet av 
en ukes tid. 

Hvis bøkene betales for
skuddsvis ved bestilling sen
der vi dem fraktfritt, ellers 
må vi ta pengene i oppkrav 
og da vil det påløpe porto og 
gebyr. 

Her er noe av det vi har å 
by på: 

Prinz Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe: 
Dr. Goebbels. Ein Portrat des Propagandaministers. 
Kr. 32,-. 
Forfatteren var ikke bare adju
tant hos minister Goebbels, men 
var også rent menneskelig nær 

knyttet til ham. Utdrag av boken 
har vært gjengitt i FOLK OG 
LAND. 

Sir Oswald Mosley: Ich glaube an Europa. Kr. 18,-. 
Forfatteren krever et intimt euro- kultur i et europeisk-afrikansk 
peisk samarbeide under streng økonomiområde. Han er mot
ivaretagelse av de enkelte folks stander av Atlanterhavssamar-

beidet. 

J. G. Burg: Schuld und Schicksal. Europas Juden 
zwischen Henkern und Heuchlern. Kr. 35,-. 
Boken som har vakt oppsikt ver~ omtalt bl. a. i MORGENBLA
den rundt og har vært utførlig DET og VERDENS GANG. 

Paul Rassinier: Zum Fall Eichmann. Was is Wahr
heit?» Kr. 18,-. 

Walter Warlimont: 1m Hauptquartier der deut
schen Wehrmacht 1939-1945. Kr. 65,-. 

Georg Haas: Brande an der Oder. Kriegsberichte 
Watten-SS. Kr. 18,-. 

der 

Georg Haas: Und gaben die Hottnung nicht aut. Ditto. 
kr. 18,-. Fortsettelse av foregående. 

David L. Hoggan: Der erzwungene Krieg . . Kr. 85,-. 
Det store og epokegjørende verk 
aven amerikansk historiker om 
krigsskylden m. v. 

Peter H. Nicoll: Englands Krieg gegen Deutschland. 
Kr. 65,-. 
Annet bind i serien om krigs
skylden er skrevet av den bri
tiske historiker og prest Nicoll. 

Hans Grimrn: Warum - woher - aber wohin? 
Kr. 27,-. . 'd f d 
Denne kjente bok er kommet l handler om. ti ~n ør,. un er og 
et samlet opplag på 51.000 og etter den hlstonske Hltlerepoke. 

folk og Land's Boktjeneste 
Postboks 3214, Oslo - Postgiro 16450 

Det er ikke for ingenting Mik
kjel Fønhus er blitt den store dyre
livsskildrer i norsk litteratur. Ikke 
bare har han en fantastisk evne til 
å - vi hadde nær skrevet gjøre dy
rene menneskelige, men han er og
så så velsignet trygg og norsk i 
sprog og i naturoppfatning. Der
for lever da også bøker som «Der 
vildmarken suser», «Det skriker fra 
Kverrvilljuvet» (for en praktfull 
tittel) og «Trollelgen» videre ut 
over den ferske trykksverte. 

I boken i år skildrer han en stor 
hannlaks på dens ferd i elv og på 
det store hav, troverdig og natur
historisk korrekt som vanlig. Rundt 
denne laks~n og dens fjerne forfar 
trekkes det så opp en spennende 
parallellhandling : En fredløs bonde 
mister livet i kamp med den store 
hanlaks på Sigurd Jorsalfars tid, og 
800 år senere gjentar historien seg 
med en like dristig og uforsiktig 
engelsk laksefisker. 

lom irriterende. Men det gjør jo de alvorligste anklager mot ~'@/@/@/@/®'®~'®~~~~'®~~~~'®'®~'® ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
alt nytt, så det er ikke sikkert det landets nåværende konge. 

En ny god Fønhus. 

God røverroman 
lan Fleming: 
OPERASJON TORDENSKY 
Dreyer. 

En trenger avspenning imellom 
også, og Flemings bok om den bri
tiske hemmelige agent James Bond 
er god sådan. Først og fremst for
di beretninger om hemmelige agen
ter er blitt godt stoff etter krigen, 
og dernest fordi Flerning jo både 
skriver godt og spennende og dess-

2 FOLK OG LAND 

er Hambros feil. Vi har også en rettsavgjø- E-I I tyskarane, liksom også tys-
reIse i en krigsrettsak mot en syndetave karane var åleine om kon-

MALERARBEIDE OG 

RENGJØRING 

UTFØRES 

Henv. Miller - Tlf. 677671 

Har du lyst til å treffe 
gamle venner i et åpent mil
jø? - Kristne Venner møtes 
den første fredag hver måned 
i Colletsgate 43. Etter en tale 
er det bevertning og anled
ning til selskapelig samvær. 

Møtetid: kl. 19,30. 

HUSK 
HJELPEORGANISASJONEN 

FOR KRIGSSKADEDE 

LØRDAG 9. NOVEMBER 1963 

norsk offiser (ikke NS-med- sentrasjonslæger, gasskam-
Iem) som ikke hadde etter- På Eidsvoll var Nikolai merdråp og krigsbrotsverk i 
kommet en anmodning fra Wergeland ein av dei ivrigas- det he~le. 
den såkalte Londonregjering te motstandarane av alt som No veit dei fleste av oss 

lom å komme over til Eng- kunne føra til oppattnying av ikkje so lite om både krigs
land. Hvis det hadde dreiet den dansk-norske unionen, førsle og rettargang på den 
seg om en krig hvori Norge serleg då vaIet av prins Kris- andre sida. Men me gjeng 
deltar, som det heter i loven, tian Fredrik til norsk konge. ikkje med detalj ane i hovu
så er det selvinnlysende at Ei tid etter' opphaldet: på det. Ei stutt opprekning av 
vedkommende offiser uten Eidsvoll sette han seg fyre å dei viktigaste hending ar un
videre kunne beordres til å samla alle klagemåla mot der og etter krigen med 
utføre det arbeide stillingen danskane i «ei syndetavle». naudsynte tal og data, ville 
innebar, men det er ganske Titelen på ;boka var: «Om vera svært bra å ha i bak
karakteristisk at regjeringen Danmarks politiske Forbry- hand. For surne omstridde 
ikke påberopte seg noen slik deIser mod Norge». spørsmål ville kjeldetilvising 
rett til å kommandere norske Ei slik syndetavle hev eg gjera seg godt, serleg med å 
offiserer i den krigen de sier tidt sakna i samtale og ord- visa til engelske, amerikan
de førte. Saken gikk til Høye- skifte med motstandarar og ske og franske krigshistori
sterett, idet påtalemyndighe- tilhengarar av det norske karar. 
ten anket da offiseren ble fri- «rettsoppgjøret». _ Ein fæl' Ei slik handbok måtte vera 
funnet. I dommen som ble slengt i seg korleis «nazista- grei å stoppa munnen med, 
avsagt. 22. mars 1947.og ~~m ne» gjekk ærend for fienden, på dei som enno held hetsen 
forøvng også førte tIl fnfm- og av den grunn var lands-\ ved like mot oss NS-folk. 
neIse, refereres påt~lemyn- svikarar. Vidare forsømer dei Kunne ikkje Alexander Lan
dighetens ankeerklænng. Og I ikkje å hauga all skuld for I ge ta på seg å skriva ei slik 

Forts. side 7 sjølve krigsulukka over på syndetavle? A. F. 
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ALEXANDER LANGE -

Englevingene • spIrer 

Det er pussig il legge merke til hvor fine på det både' 
de enkelte pres:seorganer og pressens faglige utvalg plutse
lig er blitt, spesielt når en av konkurrentene om løssalget 
har kommet først med usømmeligheter og sykt sensasjons-

jag. 
Så opplever en da for eklsempel i disse dage det for-

bausende, at dette pressens faglige utvalg, med represen
tanter for de aviser som ikke klarte å hamle opp med VER
DENS GANG da det gjaldt a servere leserne tilfellet Lind 
strøm tilstrekkelig sensasjonspreget, med ville hyl og i mo
ralens navn kaster seg over den fremmelige kollega. Nå er 
det ikke ende på den aktsomhet en kan kreve av pressefolk: 
ikke må de intervjue folk som i en eventuell rettssak kan 
komme til å bli innlmlt :som vitne, ikke må de forhånds-

Kahrs Budde 
er død 

Vi har fått det sørgelige 
budskap at fhv. overretlssak
fører, kaptein og meget mere, 
Kristofer K a h r s Bud d e 
er død, 77 år gammel. Under 
en alvorlig trafikkulykke for 
noen år siden fikk han en 
knekk som han senere har 
hatt vanskelig for å komme 
over, og nå er altså også han 

dømme siktede, og det er i det hele tatt ikke måte på hvor borte. 
Kahrs Budde var en mann 

forsiktig en skal være enten det nå gjelder en byråsjef som 
er kommet ut på viddene eller for den saks skyld en brutal 

rovmorder. 
Det er naturligvis ikke til å undgå at NS-folk minnes 

med omfattende og store 
kunnskaper, og han har da 
også gjort en helstøpt innsats 
på mange felter av samfunns
livet. Således har han vært 

den skjebne de i sin tid fikk, hvorledes denne dypt moral- kontorsjef i Røyken kommu-
ske presse opptrådte under det såkalte «rettsoppgjøret», da ne, fungerte som borgermes
den år ut og år inn med formelige frydeskrik slepte an- ter i Drammen og var nesten 

• • • o. sorenskriver på Toten da han 
stendlge menneskers navn l sølen, slo opp løse pastander som sorenskriverfullmektig 
som beviste kjennsgjerninger, og detaljert gjengav løsak- tjestgjorde hos sorenskriver 
tige og uholdbare tiltalebeslutninger, mens den ikke hadde I Joh.an Castberg, som ~å å si 
mange linjene tilovers da det gjaldt å beriktige forhånds- ta.llhdt EOPIIPholhdt sKeg hPa SBtodr -mge . ers ar a rs u-
dommene som en idag tar IsIik avstand fra. 

Dette er noe som så mange av oss har erfaret at det 
ikke skulle være nødvendig å belyse det nærmere, men la 
oss for ordens skyld gjengi hva oberst Sund lo !skriver i sin 

de drevet gårdene Store Eke
berg og Store Brenningen (i 
Maridalen) og dessuten vært 
inspektør i Bankinspeksjo
nen, så hans interesseområde 

detaljerte beretning om «Narvik 1940»: «Når dette ikke er var omfattende. Under ok
kupasjonen var Kahrs Budde 
rådmann i Bærum, hvor han 
gjorde en stor innsats til for
del for kommunen og dens 
skattytere. 

så kjent som det burde være, er forklaringen den, at vårt 

lands presse var svært så romslig når det gjaldt å rakke 
meg til som «forræderen fra Narvik», før min sak var rets
Iig belyst, men overordentlig sparsom på spalteplassen når 
det gjaldt å fortelle leserne at jeg var frikjent». 

I det arbeide Forbundet 
nedla for å få revidert den 

Men på bakgrunn av dette er det altså uhyre gledelig urett som ble begått på poli
tisk basis under «ret~sopp
gjøreb var Kahrs Budde ak
tivt med fra første dag. Ufor
ferdet og uten å sky vanske
ligheter og ubehag gjorde 
han i de første år en stor inn
sats for den sak vi kaller vår. 
Han var også en god venn av 
vårt blad. 

å notere seg de moralske fremskritt, og hvor uhyre terte
fine alle disse pressefolkene er blitt, disse som i hine dage 
altså så beredvillig ydet sit bidrag til uanstendigheten. Nå 
gjelder til og med omsorgen bare en utro statens tjener, 
mens det dengang dreiet seg om titu:sener på titusener av 
menneskeskjebner. 

Vi gratulerer herrene med omvendelsen, selvom den 
altså i noen grad står i brødnidets tegn. 

Det er forresten ikke bare pressens menn som nå later 
til å ha tatt skjeen i en annen og bedre hånd. Også påtale
myndigheten ved selveste riksadvokaten er blitt mild og 
menneskevennlig og vil ingen synders død. Og en må vel 
si at det virkelig er noe til omvendelse når den riksadvo
kat Aulie som så iherdig og frydefullt jaget NS-folk i sin 
tid og såvisst ikke sparte på siktelser og arrestasjoner nå 
ikke engang har hjerte til å iSperre inne den havarerte byrå
sjef så tidlig at han ble hindret i å dekke sine spor. 

En får altså si at det går fremover. Snart spirer vel 
englevingene også på Arntzen og på Terje Wold, for å nev
ne noen av den hårde hånds menn fra dengang moralen og 
anstendigheten ikke ble så omsorgsfullt varetatt som nå. 

Kristofer Kahrs Budde 
hadde det ikke alltid så lett, 
men gjennom vanskeligheter 
og motgang bevarte han sitt 
gode humør, sin vennesælhet 
og det muntre blikk i øyet. 

En god kamerat er gått 
bort. 

HVA SLAGS? 
Det spesielle patriotorgan VER· 

DENS GANG skriver om de nord
menn som stakk av til England un
der verdenskrigen - Englandsfa. 
rerne - at «mange av dem som 
k0tn seg over, gjorde en ypperlig 
innsats i de norske styrkene». 

Det var som kjent ingen norske 

Quislings jordbrukspolitikk 
I lang tid har det vært Men da den såkalte regje

kjent at gårdsbrukene i Nor- ring kom hj0m fra London, 
ge er gjennomsnittlig meget opphevet de phH!en og la ned 
mindre enn i andre land i Eu- kontoret i likhet med så me
ropa. Gårdsbrukene i Norge get annet nyttig og godt som 
~r ikke småbruk, men heller ble satt igang av Quisling. 
dvergbruk i forhold til ane!;:,;;; Nu har Halvard Eik a, for
lands bruk. Dette skaper sto- mann i Norges Bondelag, 
re vansker for lønnsom ma- holdt foredrag i Stadsøkono
skinell drift. En utvidelse av misk Forening, referert i 
de mange for små bruk har «Nationen» 1. oktober 1963. 
derfor vært aktuell i lang tid, «Taleren fremholdt at bruks
og politikerne har snakket størrelsen er den største 
om det, men aldri gjort noe hindring i rasjonaliserings
særlig for å øke brukene. Da prosessen. - Strukturen er 
bøndene under første ver- norsk landbruks achilleshel 
denskrig ble stadig mer mis," I og blir det i enda større 
fornøyet med venstres jord- utstrekning jo mer vi tar 
brukspolitikk, ble en små- den moderne produksjons
brukerbevegelse satt igang til teknikk i bruk og jo stør
politisk motvekt. re krav vi hver for oss 

Tyve mål jord var nok til stiller til levestandard og 
en småbruker, sa man da. Da levevilkår, sa han. Derfor må 
så Landmandsforbundet i tiltakene med sikte på å st yr-
1921 opprettet Bondepartiet ke produksjonsgrunnlaget på 
og omdøpte Landmandsfor- det enkelte bruk ha klar 
bundet til Norges Bondelag, prioritet i landbrukspolitik
fikk vi til motvekt Norsk ken». 
B~mde- og Små~rukerlag. - Dette er sannferdig tale. 
?Isse altfor sma bruk ~~n Men dette viste Quisling og 
Ikke und;rholde e? famlll~. ~retheim alt under okkupa
Derfor rna de ha hJelp og bl- sjonen og handlet derefter. 
drag fra politikerne, som på Siden har man for det meste 
sin side ikke har noe imot å s n akk e t om de· for små 
støtte de små bruk på for- bruk og flukten fra jorden til 
skjellig m~te, for det betyr byene øker og skaper bl. a. 
stemmer til vedkommende husnøden. Så tigger man om 
politi~:re .. På den måte har litt bidrag her og der, og poli
man l areVIS understøttet en tikerne vil gjerne skaffe det 
irrasjonell jordbrukspolitikk. som vederlag for din stemme 

Da krigen kom i 1940 og ved valget. Men folk som ik
det måtte skaffes mere mat, ke trenger bidrag har mindre 
ble det nødvendig å forandre interesse. 
jordbrukspolitikken. Bønde- Odelsgutten. 
ne var nedtynget av gjeld et- i 
ter pengekrisen i 1920-30 Hva skal vj velge t 
årene. Husk på Bygdefolkets I . . 
Krisehjelp. Under krigen ble TIl nærmere belysnmg av 
det en av Quislings viktigste det st~ndpunkt FOL!< OG 
oppgaver å sette slike priser ~AND l årrekker har ~n~tatt 
at bøndene atter kunne få til NATO, kan det ha sm mte
penger mellom hendene og resse å nevne en kro~ikk. a~ 
øke matproduksjonen. Quis- oberstløytnant E. FJærlI l 

ling valgte Th. Fr e the i m Morgenbladet for 17. okto
som jordbruksminister, og ber .. Oberstløytnapten omta
han gjorde godt arbeid, støt- ler l denne krom~k en bok 
tet av hele NS. som e:: k0II?-met l Danmark 

I 1943 tok man opp forslag av Erlmg BJ~I: «Atomvåpne
om å utvide gårdsbrukene. n.e og fremt~den» og slutter 
Planen ble utarbeidet av J. sm omtale slIk: 
Kr. Tor n ø e i den såkalte «Bjøl reiser spørsmålet: Skal 
Tiltakskommisjon. Planen vi velge «NOTA-løsningen» (10 
passerte Bondesambandet og fingre på en avtrekker hvor USA 
Landbruksdepartementet, og kontrollerer sikringen), en «Eu
i 1944 opprettet Quisling et ropeisk løsning» (franske A-vå
spesielt kontor for øking av pen), eller en «nordisk løsning» 
brukene, med tidligere fyl- (basert på at svenskene lager A
kesmann A s tru p som le- våpen, hvilket vi vet de er i 
der. stand til, selv om de benekter å 

Quisling gjorde ikke for- ha slike hensikter). 
skjell på folk. Kontoret stod En gjør vel i å tenke det over. 
til hjelp for alle _ jøssinger En epoke er slutt, og en ny be
så vel som NS. Quisling og gynt». 
hans administrasjon hadde Og når han trekker denne 
også sørget for at bøndene slutning, som faller sammen 
hadde tjent de nødvendige med FOLK OG LANDS, så er 
penger til å gå igang med å det fordi han på forhånd har 
utvide brukene, og den økede stillet seg det spørsmål «Vil 
produksjon var etter planen USA sette 50-100 millioner 
sikret slike priser at det ville amerikaneres liv på spill, og 
lønne seg. hele sitt samfunnsapparat på 

spill for å berge Tyrkia, Hel
,. . ..,. . ..,. . ..,. . ..,. . ..,. . .., . ..,. . ..,. . ..,. .. ,. . ..,. . ..,. . ..,. .. las - ja, Danmarks eller Nor-
styrker som ble satt inn, bare fri- ges nasjonale selvstendighet? 
villige nordmenn i britiske styrker, Vil de gjøre det for å berge 
så det kunne være interessant å få Vest-Europas politiske fri
vite hvilken «ypperlig innsats» som het? Er de villige til å ta 
ble gjort. Var det på ekserserplas- atomkrigen så lenge USA selv 
sen i Skotland ? ikke er direkte truet». 
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ALEXANDER LANGE OLGA BARENYJ: 55 

Reise til det sydlige Dødsdans 

Kitty Lange Kielland: Torvmyr, Time. (I Nasjonalgalleriet). 

flittig besøkte bokhyller sto
re og kvalitets betonte. Norge 
=r et langstrakt korsstings
jroderi: Hans hustru er søs
ter av Johans og Torgeir 
Lognvik. Likesom en bror til 
Jrofessor Tronstad som falt i 
jramaet på Syrebekkstøylen, 
:lettopp nu har hatt min un
se, stolte setter ((Træff» i 

• 
1 Prag 

En roman om pragerrevolusjonensdagcr 

i 1945 

.løstjakten. _ Vel, sa «bankieren» og tok en har stillet seg i kø, rotter seg 
- På spørsmål om det var slurk av sliwowitzflasken. _ Du igjen sammen og sperrer veien for 

:loen ørretrugger igjen, sva- kan gå opp og lete etter venninnen den lille grønne vogn som lang
te Lende Njaa at det store din. somt humper seg frem fra Korn-
)lask ennu kan høres i visse __ Det blir det ikke spørsmål! gasse over den opprevne broleg-
små jærvann - - - . om, dukken kan ikke gå alene, her I ning. Vognen blir hilst med ;t 

- - - er det ikke en kjeft som vet hvem I brøl, for den har en tavle med pa-
Åndslivlighet, ja. Den be- som er arrestant og hvem som er skriften «Lege». 

synner tidlig på Jæren! Au- vokter protesterte Oskar skeptisk. I inngangen til værelset står to 
::lax (Per Vogt) i Farmand _ Vi blir iallfall med. dadelløst antrukne og friserte røde-
lar i juni 1962 inne på dette Fru Pecha ville meget heller ha korst-søstre og ser udeltagende på. 
:ema: Hal} påpekte at det for gått alene, for hun vet for det Ved føtene deres ligger en fattigs
~n tid siden var en J ærensko- første ikke om hennes mor vil gå lig kledd mann. Den ene hånd er 
e. Audax hadde den oppfat- med på å spille prostituert, og for hevet truende, den andre sønde.r
.1ing at begavelse, flid og ut- det annet iurte hun på om ikke bitt av smerte, ligger i en blåaktIg 
.1Oldenhet har en særlig evne denne «lette pike» ville være for lake. Mannen er død. 

V. 

:il å inngå nyttige forbindel- gammel for Jenda. Oskar og Jen- Folkene glaner på paret som sti
,er blant sunnmøringer og da har imidlertid alt hengt 5eg på ger ut av bilen. -. De ser ut. som 
Jærbuer. Hva artiumskarak- henne og marsjerer nynnende opp filmskuespillere, hVIsker en kvmne
:erene angikk valgte han å sammen med henne. lig tilskuer. Legen er iført en sne
stille opp en gruppe av hva Denne nasjonalkomite holdt kon. hvit, nystrøken kittel, sykesøsterens 
han kaller utpreget «Vest- tor i Stephansgasse i over to må- drakt stråler formelig av renhet. De 
kant»-skoler i Oslo, inkl. Ves- neder og havnet så komplett, bort- går tause gjennom rekken ~v nys-
tre Aker, en gruppe fra øst- sett fra doktor Braun, i en 3elle i gJ' errige og dø. re. n blir hou rbg Iu. k-hvide Krans af Brændingerne'd . kl d l ø t 

bl d Sl en, III • et gam e s re pOll' tI' presl' dl' et. De attes.ter for na- ket bak dem Iglen. For a berol1ge langs Kysten. Da even op- Ak d l· Il k l Stengjerdene innrammer 
den fruktbare, tildels tare-I 
gjødslede morenejord. Jæ-j 
rens hellige fugl, viben, svin
ger seg i brå kast muntert 
over disse et virkelig arbeid
ende folks slagmarker. Nå er· 
jordbruket nesten mekani
sert· tvers igjennom, så Alex
ander Lange Kiellands ravn 
i «(Torvmyr» ville nå ikke 
kjenne seg igjen. Hans søster, 
malerinnen Kitty Lange Kiel
land, ble kanskje den egent
lige oppdager av J ærlandska
pets melankolske rytme. Hun 
skildret især de ødslige my
rer og sandstrender omkring 
Ogna og Time, er det sagt. 
Slik så en torvmyr på Jæren 
ut i 1880, og denne skildring 
inspirerte Kitty L. Kielland 
til det berømte maleri «(Torv
myr, Thime 1882»: 

k Fl d er, og en e Ig a e s o ene sJ'onal holdnl'ng som dIsse forbry- de ventende, bhr kort etter 8 per-mær som paa en stor sort a e. h l V l d f Ik 
l et e test an s y e, nem- tere hadde utstedt beholdt imidler- soner sloppet inn. Resten danner -

- Høit over Lyngsletterne fløi 
en gammel fornuftig Ravn. Den 
skulde mange mile vestover, helt 
ud til Havkanten, forat grave op 
et Svineøre, som den havde 
gjemt i den gode tid. Nu var det 
sent paa Høsten. 
- - Den kunde mindes fra sin 
Ungdom - det kunde nu være 
nogle Vintre siden -, da var her 
netop Plads for en dygtig Ravn 
med Familie: Lange, endeløse 
Lyngvidder, Hareunger og Smaa
fugl i massevis, Edderfugle i 
Stranden med store deilige Æg, 
og saa meget avalslags Delika
tesser som man kunde ønske sig. 

Nu var her Hus ved Hus, gule 
Agerflekker og grønne Sletter og 
saa knapt for føden, at en gam
mel hæderlig Ravn maatte flyve 
milevis for et lumpent Svineøre. 
- - - Gjennem den tætte 
Regnluft gled den hurtig og sik
kert; den skimtede allerede den 

4 FOLK OG LAND 

som bredte sig nedenunder. Det lig Rogaland, altså også Jæ- l' k' Id' h t o kø mot v'nduet 
var en Torvmyr .. - - - Her ren. Rogaland-((kretsen» har tid besynder 19 no sm gy 19 e. pa ny og ser opp . l 
var omtre~t som: gamle Dage - flest elever av disse gruppe- Annen etasje er bestemt for fan- hvor kvinnen fremdeles Jamrer. 
øde og stdle. HIst og her hvor I ne, vel 550 eller ca. 200 flere gene. I skoleværelsene ligger og sit- Martin og Michaela . går opp 
~unden var tørrere, groed~ der enn Oslo V og Oslo ø. ter tyskere og tsjekkiske kollabora- trappen, fulgt av gar~lster som 
hdt kort ~yng og enkelte slvdot- På Jæren med omegn strøk tører. Kvinner ved siden av menn, strutter av våpen. De er Ikke ~
ter. Myrflblerne v~re afblomst- ialt 4 _ fire elever, mindre deriblant døde, syke og barn. I trap" rat edru alle sammen. Det sørg~hge 

d m paa de st! e Straa hang pen løper en gardist og en pike bilde i skoleværelset ovenpa er 
:~d~u:: og anden ~usk - sort enn 1 pst. - Oslo V. hadde med hvitt forkle mot de tre. _ Fint uforandret. Bare kvinnen kaster seg 
og sammenkladdet av Høstreg- en strykprosent på ? Oslo 0. at dere kommer! Det har hendt noe på kne foran mannen .med I.ege
net, ellers var det fin, mørk, 2,5. - Hva preseterIstene an- jævli nettopp! Kom hurtig og se! kittelen og hulker: - Hjelp, hjelp, 
smuldret Jord - vaad og fuld går - var forhold~t d~t om- Det som de tre fikk se i skole- for Guds skyld, herr doktor! Man
af Vandpytter ; - graa forvred- v~ndte. Rogaland fIkk Ialt 21 værelset er så grufullt at til og med nen min har også drukk.et den for
ne Trærødder stak frem, flettede slIke, eller meget nær 4 pst., de to forbrytere blir stående forIeg_ giftede melken. Der hgger han! 
ind i hin anden som et knudret mens Oslo V. hadd.e akkurat ne. På gulvet velter små barn seg i Hjelp ham, ellers dør han! Og de 
Net. - - O, og Oslo ø. 6, tIlsvarende I krampe og kaster .rallende opp noe st:~ars barna! Se bare hvor barna 

Det slo mopedisten at jord
brukets moderniserte Jæren 
er imponerende. Avkastnin
gen ruver i Norges-statistik
ken. Baby Kielland Kiær 
skriver om sin tippoldefar -
agent Kielland, at han, som 
hennes far Alexander siden, 
hadde for vane å dra ut på 
Jæren til en av gårdene for 
å fiske laks og ørret - agen
ten hadde to svære danske 
hester foran vognen. Disse 
hestene var så meget større 
enn de små jærhestene, at 
det var bare med den yderste 
vanskelighet de kunne kom
me inn i stallene på de små 
uskyldige jærgårdene, og en 
av bøndene mumlet forarget: 
((Me ha' kje bygd stall for ele
fanter!» 

En av mine første ciceroner 
var den beleste og vitale Len
de Njaa. Han kjørte meg 
rundt til fr~mgangsrike menn 
forat jeg kunne tale Folk og 
Land's og tale Forbundets 
sak. Lende Njaa lignet alle de 
andre jeg møtte i det at ånds
livligheten er på topp og de 

LØRDAG 9. NOVEMBER 1963 

ca. 1,5 pst. blålig med blod 1. Mødrene deres rna hde, herr doktor! - - - I oppfører seg som vanvittige, en slår - Ta det med ro, brummer 
Mest undervist om det u-ut- uavlatelig hodet mot veggen, en Martin forlegen. Hvor ma~ge gan

sigelige på Jæren, dens sjel, kneler og tigger om medLidenhet, ger siden søndag ~ar han Ikke ~e. 
jord og planter ble jeg av de andre skriker som ville dyr. Ved nyttet denne forshtte frase so~ lk
Nils Kalberg. (Ved siden av veggene står hulkende piker med ke kan hjelp~ .n~en? Han vmker 
Erling Kvadsheim og frue). hvite forklær, frivillige hjelpere i til to av de frlVllhge rødekorssøstre 

På Kalberg, Kvernaland, i det tsjekkiske Røde Kors, ved et og hvisker til dem at de skal føre 
nærheten av den berømte fa- vindu brøler en kvinne: - Lege! kvinnen ut på gangen. - Jeg skal 
brikk for ploger, svanser m. Lege! Vi trenger straks lege! straks rope på Dem når undersø-
m .. - har Nils Kalberg skapt Folkene på gaten som nettopp kelsen er forbi. 
den mest konsentrerte hage Det er imidlertid intet å under-

Forts. side 6 =-=-~="'~ søke. Mannen er død. Av barn~ 
lever bare tre fremdeles, men ogsa 
de ligger i de siste trekninger. 

Ka/berg, Kværnaland, læren. 

- Hvem har gjort dette? Mar
tins stemme er så uhyggelig rolig 
at MiGhaela begyner il. skjelve. In" 
gen finner noe merkelig i at han 
istedenfor medikamenter eller en 
injeksjonssprøyte trekker en revol
ver ut av lommen. Det er jo re
volusjon og man trenger et våpen 
like meget som lommetørkle. 

- De to suggene der, knurrer 
Oskar og peker på de to rødekors
søstrene. 

Martin snur på hodet og stivner. 
Disse to kvinner kjenner han. Beg
ge har under krigen arbeidet for 
Gestapo. Den ene er jødinne og 
har et forfalsket pass, den andre er 

Forts. side 6 
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Peronismen på marsj 
igjen i Argentina 

MASSEMØTE pA ,HUNDRE TUSEN KREVER PERON 
TILBAKE OG PROKLAMERER KAMP PA INTER

NASJONAL BASIS 

Engelsktalende atlis i Buenos Airesberetter om det peronistiske 
kjempemøte. 

Buenos-Airesbrev til FOLK den britiske imperialisme, 
OG LAND. mens de blå stillet seg til tje

neste for den nordamerikan-12. oktober 1963 gjenvant 
Storbritannia en av sine man- ske. Det nye kabinett av 12. 

oktober består av trofaste la
ge tapte posisjoner. I 1958 keier for Albion og er innen-
bl~ll d~ts ag~ter t~att ut dV rikspolitisk sett det mest 
Spl e 0TI?-k rgken ~na avegjennomførte gorilla-team _ 
nordamen ans e mteressen- k' t kl k k t'l f 

lI'lr k h o å s jøn en er o no l o-ter. nen -ampen ar pag tt l i . o o f d 'lk 
til det siste og gitt seg utslag , ~e øp~g .a ga rem me Sl e-
i de senere års militære revo- "aDns ebI. b d ) Il' l . h k en e u e(~e annu ermg 
uSJoner som ar. ostet man- av oljekontraktene og ut mel-

ge hundre argentmske solda- d l d t . t . l 
ters liv. Den såkalte røde mi- e se av e m ernas.Jo~a e 
I"t kt l d 'n pengefond, skyldes altså Ikke 
1 ærse o.rs e ere, gon ae- akkurat nasjonalisme, men 

ne, engasJerte seg klart for Forts. side 8 

Calle Rivadavia ved Once-strøket" hvor demonstrasjonene fant sted. 

ORVAR SÆTHER; 

Nordisk Samling 
Under krigen, mens tysker

ne var her i landet, tok Quis
ling opp tanken om en Nor
disk Samling for å styrke 
Norges stilling i det europe
iske samarbeide. 

Jeg siterer et utdrag fra en 
tale han holdt i Colosseum 5. 
~eptember 1941: 

-,,'estviker, varmllindinger, 
norrlandinger, trønder og 
vestlendinger, norrbotnin
ger og hålogalendinger; al
le skal være ett heretter, 
og alle skal vite med seg 
selv og skjønne at de er 
ett. 

Det viktigste argument mot 
«For det nordiske og ger- en slik samling her i Norge 
manske broderskaps skyld er at svenskene vil komme til 
og for styrken og samhol- å dominere. Derfor er det fo-
det i Norden, ønsker vi at reslått at den nye stat må bli 
også Sverige snarest mulig en forbundsstat. Hver av de 
av egen kraft vinner fram nevnte ti stammer må få 10-
til en nyordning i pakt med kalt selvstyre og Norden de-
tidens lov, at det svenske les i ti delstater, noe i likhet 
folket likesom det norske med Tyskland. Disse delsta-
i samhøve med Henrik Ib- ter eller riksdeler kunne da 

sens manende og profetis- være Hålogaland, Trøndelag, 
ke ord: vil træde tidens Vestlandet, Østviken, Vestvi-
aabne spor imod et frit, et ken, Varmland, Gotaland, 
helt, et mægtig Nord». i begynte samlingen fra hver Svealand, Norrland og Norr-

«Den dag er nærmere enn sin kant og de gikk begge sør- botn. Hovedstaden kunne 
de aner de individer som i, over langs kysten og møttes i være Karlstad. 
egeninteresse og i dristig I Viken. ,Resultatet av dette Denne ide er ikke utopi cl
tvil om kraften i den strøm måtte bli en kløvning av Nor- ler det rene tøv. Det er en 
som driver verden fram- den i to riker. Hadde østvi- virkelighetsnær og praktisk 
over, trosser tidens lov og kerne og varmlendingerne gjennomførlig forsvarsforan
smigrer seg med å kunne I vært de sterkeste og samlin- staltning. 
stanse floden og demme gen hadde begynt i Nordens Slik som utviklingen i ver
den opp, men som dog til sentrum, så kunne vi i dag ha den går i dag, kan vi nord
slutt blir ubarmhjertig hatt en av Europas sterkeste boere risikere å få oppleve at 
oversvømmet og revet bort. nasjonalstater. Sammen er Norge og Danmark går inn i 
Den dag det skjer, er en Norge og Sverige nesten like Atlanterhavsunionen, og Sve
lykkelig dag for Norden. stort som Frankrike og Vest- rige og Finnland i Sovjet
For når Nordens land blir Tyskland (h.h.vis 765000 km2 unionen. Det ville være en 
fridd for internasjonal jø- og 899000 km2 ). fryktelig tragedie. Derfor er 
demakt og avlastet for Eng- Strategisk ligger Norden Nordisk Samling praktisk 
lands og Russlands trykk, meget godt til og de nordiske politikk. 
og når det finner tilbake til folk regnes blant verdens Her i Norge er det kom
seg selv, til sitt eget nor- fremste. Det er nu på tide at met endel antydninger om at 
diske vesen, så vil de i sam- samlingen begynner riktig - Forts. side 7 
let samarbeid med vårt nemlig fra Varmland og øst
tysk-germanske broderfolk viken og at Norge og Sverige 
gå en stor framtid i møte. blir ett rike, og at Ibsens be
Tilsammen er vi nordiske rømte setning i «Kongsem
folk, om ikke de største i nerne» blir utvidet til også å 
folketall, så dog nest Tysk- omfatte Sverige. 
land kulturelt og økonom- J eg tillater meg å sitere 
isk den største makt i det Ibsen i moderne og utvidet 
egentlige Europa. Våre na- form: 
turlige forutsetninger åp· Gotar, svear, østviker og 
ner for oss innen rammen 
av det nye Europa mulig-
heter iverdensmålestokk. 
Hvis vi bare evner en kraf
tig innsats, og jeg tviler ik
ke et øyeblikk på at vi 
gjør. 
Heller ikke tviler jeg på 

at Englands og Amerikas 
endelige nederlag vil bringe 
oss de gamle norske besit
telser tilbake til Norden: 
Svalbard, Grønland, Is
land, Færøyene, Hjaltland 
og Orknøyene, slik at hele 
vårt livsrom og også basi
sen for vår kraftutfoldelse 
ute i verden og på havene 
blir sikret». 

Det er de samme tanker -< 
som ligger til grunn for beve- r 
gelsen Nordisk Samling som )' 
i disse dager er reist av endel 
nasjonalsinnede menn og r1 ( 

I kvinner i Norge og Sverige. 
Historisk sett kom de før

ste forsøk på å samle Norden 

~~lt~~~d~~n~e~ov~r ~;:ad~I ________________________________________ '_'_"~_-_-_'_~'_'_' ___ 
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Et nytt beleilig dødsfall - Reise til det sydlige 
Forts. fra side 4 og 3 meter brede. Planeret vei 

Forts. fra side 1 deIse av leiren, altså etter, hvis denne antagelse holder med norske og eksotiske vek- 3--4 meter bred fører til inn-
Dessverre må prosessen nå frem- Hoess, .å ha gasset ihjel' stikk, hvem som har gitt Baer ster jeg noensinne har sett! gjerdinger og planeret grunn. 

mes uten hovedanklagede, man- 437.000 Jøder fra Ungarn. I denne luktfri og ikke etsende Her ville nok kanskje den Han fortalte at Kleppestenen 
nen som kunne fortelle sannheten. RIVAROL beretter videre at I gift». En mann som håper på store professor Schubeler er ført til Bergen, men den 
Han døde meget beleilig i vare- det til hans bestyrtelse ikke' å bli frifunnet kunne ikke som skapte Tøy~n tatt sin I hører hjemme på Kleppehøy
tektsfengselet, og hvordan det hen- lykkedes riksadvokaten dr. ha noen grunn' til å forgifte hatt av for en nasJonalroman- den på Jæren. -
ger sammen med dette dødsfallet, Fritz Bauer, å overføre skyl- seg selv, noe som normalt tisk, med sin jord sammenar- - - -
og med det Baer hadde å fortelle den for dette på Baer. Baer heller ikke ville være mulig b.eidet jærbonde, som forøv- På den ene side konsentre
om Auschwitz, kan en lese i en ar- var ikke til å bringe bort fra i en fengselscelle uten frem- ng s~r ut og fører seg slik rer seg i det sørlige sterke 
tikel i DEUTSCHE WOCHEN- at «under hele den tid da han med hjelp. som Jeg antar at norske ge- minner fra hedendommen. På 
ZEITUNG av H. St. Vi gjengir t ledet Auschwitz hadde han En eksakt undersøkelse av ner.aler b?rde. - den annen side har religiøse 
ovel'settelse: aldri sett gasskamre og heller disse rykter ville være vel an- . LIkeså h!e som denne skild- strømninger tatt en slik out-

Legenden om «de seks mil- ikke visst at det eksisterte bragt, da de ved begynnelsen rmg byr pa en navneliste, kan rert form at dette utfordret 
Honer jøder» vinner også i ut- slike». Baer hadde aldri gått av rettssaken kan ha forster- jeg gi en botanisk utredning A. L. Kielland til bl. a. å skri
landet mindre og mindre til- fra dette standpunkt, han ket seg ytterligere. Under en- av ~ils Kalber~s arboretum. ve «Else. En juleforteling» -
tro. Det sies at dette vanvitti- hadde endog nevnt vitner hver omstendighet er det Pa en nabogard bodde en- et angrep på det kristelig
ge tall etter offentliggjørelse- som kunne bekrefte hans ut- dypt beklagelig at et så ve- gang. en ~anI?- som hadde del- moralske hykleri. Derfor fikk 
ne av Ringelblum (<<Chroni- sagn. sentlig vitne er blitt taust for tatt l kn~en I 1864. Han anla Kielland aldri diktergasje. 
que du Ghetto Varsovie») og Forhøret av Baer i Ausch- tidlig. Også den franske uke- en eksotIsk hage. Der var tre Nå er det ikke få småkunst
Hanna Arendt retter seg mot witzprosessen, som uten sam- avis er av den oppfatning at b~gavede bar~ .- først på nere i Norge som får den, ja 
jødene selv. For ikke bare menligning vil bli den største tallet på jødiske ofre må re- k.Irkegulvet, SIden ble alle tre til og med en stor og modig, 
tyskerne var verktøy ved jø- rettssak mot tyske «krigsfor- duseres til et tall som kan be- smnsyke. En syk datter drev Alf Larsen. 
demordene, men også et ryst- brytere» siden Nurnberg, vil- vises. Seksmillionerlegenden gården til den ble tatt. Hun 
ende antall jøder, dels frivil- le etter utsagn av RIVAROL belaster fortsatt tyskere og bodde siden ute i nærheten 
lig, dels tvungne. I Auschwitz utvilsomt ha vært av avgjør- jøder uhell svangert og ville under heller i en sprekk 1 
-prosessen ville dette absurde ende betydning. Denne retts- antagelig utelukke en forso- meter bred, 4-5 meter lang 
tall nødvendigvis måtte kor- sak, som etter tre utsettelser ning for evig tid. Jødene kan i blåberget (skifer). Siden 

Kapitulasjons-
avtalen 

rigeres. er berammet til julen 1963, heller ikke være tjent med bodde hun i et hus i fruktha-
Eichmann-prosessen vek vil imidlertid nå måtte be- det. Dette spørsmål maO un- gen. Alle som kom i huset H dk' 

d p, h'l r. re a tør. 
essverre utenom dette gra- gynne uten Auschwitz-kom- dersøkes, skriver RIVAROL, matte I se på Trond, en tre-

verende spørsmål. Det er så mandanten, idet han plutselig «til det er funnet et presist rot, som hun kalte for man- Det var selsomt å lese Kohts 
meget mere beklagelig for døde i juni. og indiskutabelt svar». nen sin. I denne selsomme svar. Nu er Koht langt opp i 
begge parter som dette pro- Ryktene om dødsårsaken hage har Nils Kalberg spist årene og kan ha glemt. Men 
blem allerede ble fremkastet vil ikke forstumme. Mens J1,Ji,..JZJZJZJZJZJZJZAAAfZJZJZJZJZJZF..JZJZJZ valnøtter fra treet. Det var da kapitulasjonsavtalen var 
i Nurnberg ved de edfestede den tyske presse (i likhet der plantet poppel og gullpil på tale i Skancke-saken var 
forsikringer av dr. Morgen med den norske) bare har D cl cl og Nils har ennu vekster fra Koht i sin kraftige alder. Men 
og dr. Reinicke. Da det i 1960 meldt om Baers død uten ø s ans denne gamle utslette de ha- han husket ikke da heller. Så 
var lykkes å arrestere den kommentarer, har for eksem- - gen, men ennu klatrer hum- lettvint kan det være i det 
siste kommandant i Ausch-pel den franske presse befat- (Fars. fra s. 4) len opp der, og han har ber- norske rettssamfunn i dag. 
witz, Richard Baer, kunne tet seg utførlig med de nær- get av denne. Eføyen er tatt Og det hele blir godtatt, når 
man både i tysk og i jødisk mere omstendigheter. RIVA- fra et fjell i nærheten. Den er det kan tjene hensikten. Men 
interesse håpe at dette hoved- ROL beretter at fru Baer har fra Kroatia. Begge to kjenner like-' en atlantisk vekst, som bar- hvor lenge skal humbugen rå
vitne ville kunne bidra ve- erklært at hennes mann aldri ledes ham og .tar ha~ for en kol- lind og kristtorn, som gror på de? Skal vi fremdeles være 
sentlig til oppklaring av tvilte på at han måtte bli fri- lega, for Mar.tm har l oppdrag fra Kalberg i store numre, sam- stille som mus og la oss ter
spørsmålet og tallet på de funnet. Noen foranledning til NKDV arbeIdet som prov~katør ~en med en svær araucaria, rorisere? 
faktiske ofre. selvmord forelå altså neppe. for russerne ~os Gestapo. Jødmnen tIl venstre på billedet. - Det Her har vi et av de mør-

Auschwitz er herunder av Fru Baer forsikret, som den senker øyoenvlppen.e som tegn .p~ at finnes «båtgraver» på Kal- k,este kapitle: i No.rges histo
sentral betydning, idet det i franske ukeavis uten videre hun ogs~ ~ar kjent ham Igjen. berg. Under pl øyning fantes ne, en kapItulasJonsavtale. 
de på tysk område beliggen- beretter, at hennes mann all- SannsynlIgVIS holder hun ham lange sverd, 10 meter lange I ~g landets utenriksminister 
de konsentrasjons leire ikke tid hadde kunnet glede seg fre~~eles ~or en !orbunds~elle. pet SIer ha? husker ikke en slik 
har kunnet påvise eksis ten- over en utmerket helse. Hel- er ImIdlertid ogsa en tredje kvmne ){){){):C):{):{l:C){):C):{):{l{J:{):{l{):{J:C):C):{){){){ avtale I landets skjebnetime. 
sen av gasskamre. Til og med ler ikke da hun besøkte ham der, som trass i forkledningen muggen enn disse to udyr. - Før Tro det hvem som vil. Men 
«Institut fur Zeitgeschichte» to uker før hans plutselige straks h~r gjenkjent Martin, og dem bort og knall dem ned! knur- kapitulasjonsavtalen er et 
i Munchen måtte i august død hadde han på noe vis ~enne kvmne er fr~ Pec~~. D:t .er rer Jenda vilt. faktum, som heller ikke Koht 
1961 medgi: «Hverken i Da- klaget over manglende sunn- JO mannen som. var l PolItlpresldlet - Først må dere bevise at det er kan benekte. Og hva så? Fin
chau eller i Bergen-BeIsen el- het. lørdag da Weldermann ble arre- oss som har forgiftet melken! for- ner Koht det rett og hederlig 
ler i Buchenwald er jøder el- Baer hadde riktignok bedt I stert. Et fugl~s~remsel ka!te han svarer jød~nnen seg hovmodig. at. titusener gode norske 
ler andre fanger blitt gasset om lege, men denne kom, henne og ble Igjen alene l værel- -- BevIse? Har du noensinne kvmner og menn er dømt 
ihjel». Tilintetgjørelsesaksjo- først etter at han allerede var I set sammen med. Reumann. Og sy~ sett et liksom forlanger bevis? ler som omkapitul,asjonsavtalen 
ner og de tekniske innretnin- død. RIVAROL nevner at kesøsteren - mm Gud, det er jo Oskar barskt og går sammenkrø- ikke eksisterer? Han kom
ger for slike har ingen steder dødsårsaken ifølge obduk- ~elena! Hvorledes kommer hun pet som en tyr mot de to kvinnene. mer i sitt svar ikke inn på 
kunnet påvises i Altreich. sjonsresultatet var hjerte- hIt? Fru. Pecha biter seg i neglene De går et skritt bakover, men len- denne side av saken, som er 
Spørsmålet om den hemme- svakhet (deficience car dia- av opphIsselse og skyver seg lang- I ger kommer de ikke, for døren bak særdeles nærliggende. 
lige jødetilintetgjørelse kon- que). I sin opphisselse hadde somt nærmere paret. Først da Mi- dem er lukket. B' R k h 
sentrerer seg altså særlig om fru Baer unnlatt å kreve en chaela ser på he?ne, merker hun 0'0'0'0'0'0'.0.00'.0.00'.0.0.0.00-0'0'.0.0.0 J. oset_ 
det polske Auschwitz, hvor ny obduksjon av liket (con- a.t hun har tatt fell. pe~ er søsteren ANN E L ISE P A R O W 
Richard Baer var komman- tre-autopsie). Den døde var tIl Helena, som ~nglvelIg var ut~att 
dant fra desember 1943 til 25. umiddelbart deretter blitt for et ulyk~estllfelle. H~lst VIlle 

TANNINNSETNING 

januar 1945 da leiren ble kremert. hun trampe l benene av smne som Trondheim 

evakuert. ' G 'ft _ 'kk tIkk t et lite barn. Så mange tråder har 
l l e U e U e. h' hO d o TANNLEG 

«Six millions, oui ou non?» DEUTSCHE HOCHSCHUL- un l an en, men pa $runn av E MAAMOEN 
Den siste utgave av den me- LEHRER-ZEITUNG, som denne for~ømte revolUSjonen er Hansteensgt. 2 

get utbredte franske ukeavis kommer i Tubingen skriver hun avmektig som en olde~borre. o Tlf. 4443 33 
RIVAROL undersøker over nå supplerende i nr. 111-1963: Ba~e l~ngsomt og forvmet far 
en hel side spørsmålet «Six «I obduksjonserklæringen Martm VIte hvorl~des ~lykken har 
millions, oui ou non?» Den fra instituttet for rettsmedi- hkend~. De. t~ kvm~elIge agenter 
siterer herunder Richard sin ved universitetet i Frank- om m~ r:a «mspeksJon». Mannen 
Baers forgjenger, den i Polen furt a. M. heter det bl. a.: ~om ~a lIgger død, ~le ar~estert 
henrettede Hoess, som var: «Saken sett under ett, kan IformIddag, hvorfor VlsSt~ mgen. 
kommandant i Auschwitz fra I det imidlertid ikke utelukkes Hans kone, en husbestyrermne fra 
1940 til november 1943'1 at det er inntatt en luktfri og Korngasse, bragte ~am en mugg: 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

Arkitekt 

HUSTAD 
Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 556129 - Oslo 

Hoess hadde erklært at i den-: ikke etsende gift skjønt en mb eIk, og da hun sa de sultne sma 
ne tid beløp tallet på fanger l feil i hjertekran'skarene er arna, syntes hun det var best å 
seg til ialt 1.130.000. Baer ble tilstrekkelig til å ha bevirket d.ele ~e.lken ~ello~ dem. Manne~ 
nå beskyldt for under sin le- i døden. Spørsmålet er altså hflkk lhmldddlertlfdbogsa en kop~ fordI an a e e er av opphIsselse. .o.oO'.o.oO'O'~O'O'O'.oO'O'O'O'.o.o.oO' 
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Melken var imidlertid forgiftet og I 

LØRDAG 9. NOVEMBER 1963 ingen andre kunne ha hatt gift i I HUSK BLADPENGENE 

FORLOVELSESRING
SPECIALEN 

tillbyr moderne, garantert 14 
karat stemplet håndarbeidede 
ringer fra kr. 95,- pr. par. 
Sender pr. postoppkrav porto
fritt over hele landet. Dess
uten + 5% rabatt på grunn· 
prisen. 

SKRIV EFTER RINGMAL ! 
Ringene blir sendt straks jeg 

får bestillingen. 

Gullsmedmester 

Thorvald A. Olsen 
Skottegaten 20 vI Metodistkirken. 
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Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



Nordisk Salllling _ NORGES BESYNDERLIGE KRIG 
I (Forts. fra s. 2) . I ~esserte engelskmennene jo ubesatt nøytralt Nord-Norge 

Forts. fra side 5 Det vil si alle bedrifter skul- i den heter det bl. a. at «re- Ikke var Norges vel - det med demarkasjonslinje ved 
det kanskje ikke er lovlig å le være statsdrevet. gjeringen slik som forholde- ha~de j? kypisk trukket Nor- Narvik garantert av svenske
arbeide for Nordisk Samling, . Høyre ønsket at ingen be- ne den gang var, ikke kunne ge mn l kngen -: men å få ne, det beste bevis på hva 
og at Quislings lære er for- drifter skulle være stats- gi noen kategorisk oppford- stanset m~lmen tIl Tyskland man tok sikte på når det 
budt. Til det vil jeg som med- drevet. ring eller noen ordre til offi- 0.ver NarvIk. Men om dette gjaldt den fremtidige ordning 
lem av rådet svare: Av Quislings program gikk seren om å reise ut av lan- SIer altså Koht: med tyskerne. Det var da 

Det er fullt lovlig å arbei- det fram at statsdrift og pri- det.» «Og så skulle vi krevja aktiv hensikten at Nygaardsvold-
de for en overnasjonal, nor- vatdrjft skulle samarbeide og Hvorfor altså, hvis det vir- framgang mot Trondheim, for vi regjeringen skulle bli sitten
disk regjering - for Norge I at dette samarbeide skulle re- kelig var krig? meinte at ville ikkje dei allierte de i Nord-Norge. Intet nor
og Sverige. l guleres ved hjelp av Arbei- Men la oss se litt på hva setta kraft på å ta att Trondheim, malt menneske kunne vel tro 

Vi har en organisasjon her l dets lov og av et Næringsting. 9. aprilregjeringens utenriks- så var krigen tapt for oss, og at tyskerne ville gå med på 
i Norge som heter «En Ver- Da Høyre og Arbeiderpar- minister, Halvdan Kohl be- meir enn ein av oss sa i det van- en slik ordning og samtidig 
den». Den arbeider for ,~n re- tiet kom tilbake i 1945 ble de tror verden i sin bok «Frå modet som da fylte oss, at i det skulle krigen mellom Norge 
gjering for hele verden. Den- enige om å stille Quisling for skanse til skanse». Koht er tilfellet kunne vi likså gjerne og Tyskland fortsette ufor
ne organisasjon nyter good- en urettferdig domstol, døm- tross alt mere historiker enn gjera fred med tyskane«. (Uth. styrret? 
will over alt. Den får lov å me ham til døden etter lov politiker og sier derfor ting her). Nå, det ble ingen slik ord
sende propagandamateriell med tilbakevirkende kraft og som hans kolleger og de sam- Koht innrømmer altså at ning og herrene dro avsted 
endog inn på norske skoler. ta programmet hans. Det ble mensvorne rettoppgjørere man selv etter den allierte til- til England. De truet også 

Den norske grunnlov har så kalt Fellesprogrammet. neppe er så begeistret for. baketrekning fra Trøndelag med seg general Fleischer: 
nå fått en ny prgf. 93. Jeg si- «Rett og plikt til arbeide Det fremgår klart av denne var inne på å «gjera fred med «Han og ynskte å bli verande 
terer: for enhver», heter det i dag bok at dette å kapitulere og tyskane», og da kan man fq- att i landet og stå for demobili-

«For at sikre den interna- sysselsetting. å gå ut av krigen ikke var restille seg innstillingen etter seringa. Men det leie var at han 
tionale Fred og Sikkerhet Quislings «bedriftstanke», noen fremmed tanke for re- at de allierte for annen gang nett i desse dagane sendte regje
eller fremme international kalles i dag industrielt de-, gjeringen. Vi tenker ikke da lot Norge i stikken og sim- ringa ei føreteljing om at ho 
Retsorden og Samarbeide I mokrati. .. bare på det som hendte i den pelthen dro avgårde med ikkje burde flytte ut or landet, 
kan Stortinget med tre «Næringsrådenc» heter l første uken etter 9. april, da rubb og stubb. Konsekvensen men sjølv kapitulera for tys
Fjerdedels Flertal samtyk- dag Utviklingsråd, økonomis- Stortinget faktisk vedtok å kunne naturligvis bare bli det I kane.» 
ke i, at en international ke planleggingskomiteer osv. søke å finne en ordning med som også skjedde, nemlig at Fleischer skjønte tydeligvis 
Sammenslutning som Nor-, Fra Arbeiderpartiets side har tyskerne, men for eksempel man «gjorde fred med tyska- heller ikke dette med at kri
ge er tilsluttet eller slutter I det hele vært en slags N.E.P.- på det Koht anfører på side ne» i kapitulasjonsavtalen. gen skulle fortsette tiltross 
sig til, paa et sagligt be-. politikk, eller om man v~l ~al- 104 i boken. Da de allierte Han utdyper det forøvrig for en kapitulasjon. Og Ruge, 
grænset Område, skal kun- le det, folkefrontpolItIkk. styrker hadde forrådt de nor- nærmere på neste side, hvor som selv ikke ville dra avsted 
ne udøve Beføielser der ef- Men nå tvinges partiet av ra- ske styrker i Trøndelag og det heter: han ydet sitt bidrag når det 
ter denne Grundlov ellers dikale krefter tilbake til evakuert lenger nordpå med I « __ det var noko av det gjaldt å få Fleischer til å rei-
tilligge S.tatens M~ndigh~- marxismen. samt norsk. ov.erkommando siste Nygaardsvold sa til oss før se, idet han 
ter, dog Ikke Beføleise tIl Et stort flertall av det og norsk regJ~rmg og konge, vi skildes, at gav dei allierte opp «sa jamvel at han var redd at 
at forandre denne Grund- norske folk går inn for sam- ble Koht og LJungberg sendt striden for Trondheim så hadde om Fleischer vart verande att og 
lov». arbeide mellom privat initia- over t~l London for ~ få E~g- vi berre to ting å velj; imellom: vart gjort til krigsfange, så kun

Norge har altså .!1dgang til tiv og statsinitiativ, og det er la~d yl å sette ~oe mn pa å anten måtte vi gje opp heile stri- ne han koma til å hjelpa tyska-
å delta i en overnasjonal re- nettopp Quislings lære. ta IgJe!l ~rondhelm·o Noe som den vår og gjera forlik med ne med å tala vondt om engelsk-
gjering hvis tre fje-tdedeler Quislings lære går vider.e ut naturlIgVIS var et fafengt fo- Tyskland (men det ville vi vel mennene». 
av Stortinget er enig i det. på .a~ staten skal deles l en retagende, fordi detsomjnte- snautt få.)l:!l1er så fekkYi,røme 
u Hvis'err-fellesregJermg -over polItIsk ~tat so~ k~n ledes av , . .,r • .r.". • .r • ./' • ..,.". • .,. • .,..". • .r.". • .,..' landet og berre holde oppe ei 
Norge og Sverige skulle bli et Stort~ng (Rlkstmg) og en namn-regjering utanlands». 
til virkelighet, så måtte selv- økonomIsk sta~ so~ kan le- konsekvens vil føre til bor- Og tyder dette som Koht 
følgelig det norske Storting des av ~t Nænngstmg, hvor gerkrig i Amerika. også anfører på at det man 
med 3/4 flertall bestemme der er mnvalgt representan- Norge og Norden er i dag h dd . t k o tre 

f . l' a e l an ene var a 
dette ter or nærmgs lvets menn og II'nnenfor Russlands interesse- 1ft f t tt . b . d sto t rem som e or sa 

Jeg tror den svenske Riks- fra ar el erne. sfære. Og et negro-angelsak- krigførende Norges regje-
dag har samme adgang som Quisling ville også ha en sisk Amerika vil ingen inte- ring? 
det norske Storting til å an. I Arbeidets Lov. I denne loven resse ha av å forsvare Nor- . V· h dd' 1 t k' flo tala 
erkjenne en overnasJ' onal må der bestemmes hvilke næ-. den. Det er derfor vi må ha «lk a ~ Jkamvefore slegl sakulle 

d · h "k tt t'l o t d' l l' om oss Vl var myn 19 et. nnger som Sl res re l a u - en Nor IS \: Sam mg som er l' b . Il . t cl 
N . d . dl' I å b' . t' . t' b d bOd l k lV erge oss om Vl a e var nøy -

d ~rf?e er ~ ag m~de t l 20 ø.ves Pl'k as bIS ad prtva ~nl ba- vfel ere t ~ e mora s og de til å freista livet utanfor lan-
a mm1stratlVe omra er som tlV, s l at øn er, servIse e- orsvarsmess1g, og som er d t D . ., 'nga kun 
kalles fylker. Sverige er inn- drifter, håndverkere og små- villig til å ofre noe. Den fol- e. lelllYtr:dgref' l regJerklo arb' e'd-
d l . 25 l" b d'f k f l tek f l' 'kk K ne ve a l inne no l , et l an. e rI ter an ø e seg rygg. e ront-po It1 som enne- d ldste rekna 

Disse innledninger er fore- Quislings lære er altså ikke dy i dag fører med Russland og ~g :O{; v~: en ~ nn~ koma 
tatt aven lovlig myndighet. bare lovlig, men den er i aller under navn av fredelig sam- ~e. a .atntstJe etg .uAmer·ka:' 

E . d k Il ., . . l univers l es enes el· l Fr. 

n ny overnasJonal, nor- høyeste gra a tue . ekslstens vIl Ikke føre tIl va-. . 
disk, lovlig myndighet kan På det innenrikspolitiske rig fred slik som demokrate- Så .fIk~ de altså tIl s~ven~e 
selvfølgelig inndele Norge og område har alts~ det. n.ors- ne i vesten tror. Den vil føre 0!s Sl~t Jobb som ~ksIlregJe
Sverige annerledes. ke folk godtatt· QUlslI.ngs til at verden deles opp i fle- r~ng l Englands tjeneste og 

For Norge, som er det min- ideer, men fremdeles aVViser re store sosialistiske og marx- fIkk hånd om odet «gullet som 
ste av de to land, er det jo en det hans ideer på det uten- istiske verdensblokker, enten no var n:ed pa «Gla~gow» og 
fordel at regjeringen er nor- rikspolitiske område. Og !ll- ved infiltringspolitikk og de- skulle bh deponert l Bank of 
disk og utgår fra ti nordiske likevel er dette langt det vlk- mokratisk overgang til sosial- England». 
riks deler og ikke blir en tigste. ismen, eller ved borgerkrig. Men både Koht og de andre 
svensk regjering. Quisling forutsa at Eng- Demokratiet kan aldri over- var n~rv~se for hva det ~un-

Det som er poenget med lands folkeforbundspolitikk vinne sosialismen, sier Quis- n.e bh tIl, for det var. Ikke 
det hele er at arbeidet for en ville føre til Englands egen ling. De er begge som kom- SIkkert ~en stolte «alherte» 
Nordisk Samling foregår i undergang. Og den veien Eng- muniserende rør. kunne gjøre bruk av dem: 
lovlige former. Og det er en land går ser vi alle. Nå er turen kommet til «For Ljungberg og meg tyktes 
selvfølge. Quisling sa også at denne Amerika. Kennedy har inn- no alt sjå svart ut. Vi spurde oss 

Quislings lære er ikke for- «En verdens»-politikken ville tatt Kerenskijs plass, og de sjølve om vi kanskje aldri skulle 
budt. Tveritmot, det er hans føre til at det norske folks hvite i Amerika skal få føle koma att ifrå denne ferda vår. 
lære som alle partier i Norge moralske kraft ville tapes. hva det vil si å leke med Kanskje vi berre kjem til å bli 
fra 1945 og til i dag har ar- Det er også riktig. marxismen. som eit slag krigsfangar i Lon-
beidet etter. Men det vesent- Med støtte i Quislings lære For å overleve dette må vi dog? sa eg til dd andre før vi 
ligste mangler, nemlig lærens kan man trygt forutsi at den ha Nordisk Samling og Nor- skildes.» (!) 
åndelige innhold. Men det vil F.N.-politikken som Amerika I den må klare seg selv. Ellers er vel forhandlinge
føre for langt å komme inn i dag fører, og som ikke er I Quislings tanke om et sam- ne etter at det var klart at 
på det her i denne ~rtikke!. ~oe .annet enn en viderefør- I let Norden er der~or f<;>rtsatt de' allierte ville trekke trop-

Og det stolte regjerings
medlem og nåværende Høye
sterettsjustitiarius, den nid
kjære deltager i «rettsoppgjø
ret», han var faktisk ikke be
dre en at han midt under den 
krig som fortsatte etter kapi
tulasjonen også ville være 
igjen: 

«1 regjeringa drøfta vi for fullt 
alvor om ikkje Terje Wold burde 
bli etter og bli utnemnt til fylkes
mann for Troms fylke, han var 
sjølv huga på det, og some av 
oss tenkte seg at det kunne vera 
nyttig.» 
Nå har naturligvis Koht og

så måttet tilpasse boken sin 
etter den legenden man se~ 
nere bygget «rettsoppgjøret» 
på, med den fortsatte krig! . 
Derfor anfører han også at 
Fleischer før avreisen ble ut
nevnt til «kommanderende 
general for hærstyrken utan
for landet». Rent bortsett fra 
at noen slik styrke da ikke 
fantes, så skrev Fleischer selv 
i 1943 at han fulgte med som 
«rådgiven>. (Jfr. General Flei
scher: Etterlatte papirer, side 
73): 

«Før jeg går til eventuell ny 
tjeneste finner jeg det riktig å 
skildre i korte trekk den utvik
ling som har ført hit fra den dag 
jeg etter regjeringens beslutning 
forlot min stilling som sjef for 
6. divisjon for å følge med ut 
av landet som Kongens og regje-

_ ringens rådgiver». (Uth. her.) 
Forts. neste nummer. Før 1945 stod det l Arbel- mg l verdensformat av den i høyst aktuell og vlrkehghets- pene sine ut av Norge om et 

derpartiets program at par- folkefront-politikk som ble' nær. ----------' ---------------
tiet bygget på marxismen. drevet i 3D-årene, med logisk Orvar Sæther. LØRDAG 9. NOVEMBER 1963 FOLK OG LAND 7 
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Peronismen 
Forts. fra side 5 

den kjennsgjerning at disse 
er til Nordamerikas fordel, 
mens en nå vil tilgodese de 
britiske interesser. President 
Illia har selv sagt at det vil 
bli inngått nye kontrakter. 

Kongressen vil etter det nye 
system komme til å arte seg 
som litt av et Babels tårn 
med hele 17 forskjellige blok
ker, deriblant en gruppe på 
17 deputerte som represente
rer den såkalte «peronisme 
uten Peron.» 

En av Guidos siste regje
ringshandlinger var å dekre
tere en rekke tønnsforhøyel· 
ser. De deputerte skal heret· 
ter heve 75.000 pesos måned· 
lig, dommere 100.000 pesos 
og landets president 175.000 
pesos. Samtidig nekter man 
lønnspålegg til arbeidere som 
ikke tjener mere enn 5-6000 
pesos om måneden, eller ca. 
300 norske kroner. 

Den første frukt av dette 
nye demokrati kunne peron· 
istene glede seg over på den 
såkalte troskapsdagen 17. ok· 
tober. Med en dags varsel 
klarte bevegelsen å mønstre 
et massemøte av gigantiske 
dimensjoner. Den engelske 
avis i Buenos Aires skriver 
om møtet bl. a.: 

«Peronismen flammet opp i re
volusjonær gjenoppstandelse sis
te kveld da en folkemasse på 
Plaza del Onee utfordret presi
dent Arturo U. Illias regjering 
og krevet tilbakevenden av dik· 
tatoren i eksil Juan Domingo 
Peran. 

Mengden var sint og fiendtlig. 
Da president Illia og visepresi· 
dent Carlos H. Perette ble nevnt, 
pep de anslagsvis 100.000 men· 
nesker som var pakket sammen 
på plassen skingrende. 

Så applauderte de da fagfor. 
eningsleder Andres Framini til· 
føyet: 

«Sr. Illia, hvis De virkelig er 
patriot, hvis De virkelig ønsker 
fred og enighet, så kunngjør nye 
valg øyeblikkelig, med deltagelse 
av alle de politiske partier». 
Dette var åpen peronisme igjen 

for første gang siden mars siste 
år, da den avsatte president Ar. 
turo Frondizi tillot peronistene å 
delta i valg som Union Popular, 
og den største demonstrasjon si· 
den Per ans dager. 
Trommene slo takten som ak· 

kompagnement til skrikene om 
«Peran eller døden, revolusjon» 
og de skringrende toner av pero· 
nistsangene. 

Fotografier av Peran og hans 
avdøde hustru Evita ble solgt på 
plassen under argentinske flagg. 
Veldige bannere med bilder av 

Peran og hans avdøde hustru 
var festet til forsiden av mauso· 
leet for Argentinas første presi. 
dent Benardino Rivadavia og 
hundrevis av flaggsv,ingende pe· 
ronister satt oppe på gravmælet. 
De sang og skrek slik at talernes 
stemme ofte druknet. 

Framini sa til massen: «Beve· 
gelsen er på marsj igjen - mulie 
gens uten Generalens fysiske 
nærvær, men han er her i ån· 
den.» 
«Vi vil befri landet for ameri· 

o • pa marSj - -
kanske og engelske imperialister, 
men vi vil ikke lede dere til 
kommunismens røde klut», sa 
han. 

'1 ••••••• o •• _ ••••••• " _ .......... • ;;:: • - - ~- - --'-'-" _ ... ~. 
«DEN RETTE SIDA». lover 50 atombomber. Det blir i NYTT TIDSSKRIFT. 

J eg kompletterer med føl- I bladet ARBEIDETS RETT forøvrig overveiet å gå igang i I Wien utkom i september 
gende: på Røros klipper vi denne Imed ytterligere 40 bomber. 'I' for førs~e gang Kommentar 

Andres Framini, den 49 år fornøyelige notis: «Blant den * I zum Zeltgeschehen». Det er 
gamle, nesten blinde arbei· overveldende masse av te1e- ADEN AUER VIL TIL I' meningen at det skal komme 
derleder og en av bevegelsens grammer statsminister Ger- ISRAEL. ,med 10 numre pr. år og re-
sterkeste personligheter, pro- hardseYl: har m?ttat~ de siste Det sies at Adenauer gikk f daktør er den kjent~ ~mg
klamerte under øredøvende dagene fmner VI ogsa dette: av i vrede fordi etpar av, domsleder Konrad Wmdisch, 
jubel «Den tredje posisjons Herr statsminister Einar hans innflydelsesrike parti-ll~om flere g~nger har sittet 
internasjonale», hvis virk- Gerhardsen, Oslo. feller motsatte seg at det ble ,I~~espe~ret pa grunn av. po-
somhet vil bli utvidet til hele I h' t' '1 d bl' tO opptatt diplomatiske forbin- hhsk vIrksomhet tom lkke 

d f å b k · bOd IS onen VI u 1 s aen- " 
ver en or e Jempe a e deIser med Israel, noe den faller l de ny demokratIske 
k l k de som en av Norges største 

apita ismens og ommun- gamle hadde satt see: i hodet makthaveres smak. . l statsmenn. L slaget sto du ~ f ismens store internasJona er, å få gJ' ennomført før han, * 
l k d · på den rette siden. 

som er i e store on er og 1 Ik overlot roret. Til gJ' eng)' eld 'I F ,Y DA! . o h d h d f Ik . å Johan Fa berget». 
øy gra in rer o ene 1 erklærte han under sitt av-I Dette utrop gJelde.r bade 
° d f Il f'h t Såvidt vi husker var det på d t t d l + k t na en u e rI e og uav- . . S,k jedsbesøk hos den israelske l' e mege emo traclS 'e ys-

hengighet. Bevegelsen innle- samme SIden som Lmdstrøm misjon i Køln at han vil fore- ke blad STERN og det eng-
der hermed en ny fase i sin blant andre. Ellers har ~R- ta en reise til Israel. ,elske High Society for i først-
kamp mot det stedlige oli· BE~DERBLADET som kJen: * I nevnte leser vi at sistnevnte 
garki og koloni-imperialis- alltId hatt det, travelt med.a M:E 163':5 TESTFLYVER nå distanserer seg fra den 
mens makt. Timen er kom- komme med pa «den rette Sl- DØD. tidligere forsvarsminister 
met da folkene bak jerntep· da» både i krig og fred. EI- med skandalene Lord Profu-
pet ~g alle andre undertrykte lers synes vi oppriktig ta~t . Ka.rl Baur, den tidli~ere mo __ «for hans bestefar, 
folk i verden vil løfte justi- Falkberget bør holde seg tIl S]efpllot ved ~esserschmldt- så forteller man i hans tidli-

. l' f d' h dI'ktnI'ngen Det gJ'ør han mye Werke er død l en alder av 57 'I . Sla Ismens rett er Ig etens· o • ., (f' • ,gere klubber var en mnvand-
banner sa Framl'nl' og fort- bedre. lar l ArLncton l Texas. HaGl t senere t' l' '" 't 't 1'_ " .cl d t f t . tfl' d re , na Ul a<ls~l" l a,I 
satte: General Peron kulmi- * 1. øy e ørs e Je Yl ver en, I ener, hans far var jøde og 
nerer nå utviklingen av sin EUROPEISK UTSALG. Me 163. h" * I ans mor Japanennne.» 
doktrine på internasjonal Aven publikasjon fra det I Hvorledes han ble Lord og 

k . l' MERE UTVIKLINGS-mar og viser oss justisIa IS, amerikanske National Scien- HJELP. forsvarsmir::ister ogis det in-
ter at det er vår plikt å inn- ce Foundation fremgår at det ,gen forklarmg pa. 
rullere oss i denne saks tje- bare i årene mellom 1957 og Nyhetsbyrået African ;EX-I * 
neste for menneskehetens 1961 er kommet til USA fra press meddeler at innenriks- FLERE AMERIKANERE 
emansipasjon. Europa 11.166 ingeniører og ministeren i Tanganika, Job ENN EUROPEERE. 

«Bevegelsens reorganisering naturvitenskapsmenn, derav Lusinde har gjort kjent for Efter hva det offisielle sta-
på revolusjonær basis er et 3.306 engelske, 2.225 tyske, nasjo~a.lforsamlingen at ~et tistiske byrå i USA meddeler 
uunngåelig ledd i denne men bare 411 franske. En kan fre~tIdlg for fanger so~ SIt-:- beløper antallet av innvånere 
kamp.» sannelig lese meget ut av dis- ter l fengsel fo~ ran vli bh, på det amerikanske kontinent 
Framini har i forståelse med se tallene! anvendt ~orporhg avstraffeI, - [seg nå til 441 millioner mens 

Peron og ledelsen forøvrig * I se med seKS stokkeslag hvert det tilsvarende tall for Euro-
lagt frem et drastisk reform- SN~R~ 50 ~TO~BOMBER. kvartal. Da min;ste~traffen pa ,er 437 millioner. Det 
program, som gjennomført MIdt 1 forrIge maned ble de ; for ran (som for bestIkkelse) folkerikeste land i verden er 
vil besegle den endelige dom seks første atombomber stilt er to år, vil fangen altså få Kina med 731 millioner inn
over det kapitalistiske sy· til tjeneste i Frankrike. Der-I minst 48 stokkeslag den tid byggere. 
stem. med har da landet for alvor I han sitter inne. Stokkene be-

Om kapitalisme, demokrati, tatt skrittet inn i atommak-I kost es rimeligvis av utvik '~'~'''' . ..r • ..r.~ • ..r'..r.-" • ..r • ..r • .r • .r • ./ 

kommunisme og nasjonal· tenes rekker. Innen utgangen lingshjelpen. Jfr. skattesed- talende avis slår iallfall opp 
sosialisme sier Peron ellers av 1964 vili Frankrike forføye len. over hele siden at «Rop om 
følgende, som kanskje kan _ 'Leve Peron' fyller et bykvar· 

~~~~~~~~~~~Y.Ø~~~~~~._~~~~~ 
være av interesse: tal for første gang på 8 år». 

«Kapitalismen er en forferde· Men denne illusjon, skapt aven beholdt han seg lederskapet 
lig umoralskhet, siden dens enes· tysk jøde, er like pervers som av bevegelsen «til det dukker 
te mål er å oppnå størst mulig kapitalismen selv. De to syste· opp en annen leder». 
antall fordeler uten hensyn til de mer beveger seg i virkeligheten Det deltok ellers også en 
skadelidende, og størst mulig utenfor livets sanne ramme og rekke nyfascistiske organisa-I 
pengebeløp uten hensyn til hvor glemmer den viktigste faktor: s joner i møtet under egne I 
de kommer fra. Nasjonenes selv- Mennesket. bannere og merker, blant an· 
stendighet, folkenes blod og Slik skaper de begge barnet for dre den før omtalte «Tacua-
menneskenes samvittighet er alt skolen og ikke skolen for bare ra»-organisasjonen. De gav 
underkastet dens forferdelige net, og likedan folkene for øko- uttrykk for sin støtte og sym· 
materialisme og pengemakt. nomien istedenfor økonomien pati i kampen. 
Denne kyniske filosofi kunne na- for folkene. Er denne overens; Etter møtet kom det til 

Å. S. 

FORBUNDETS 
KONTOR 

Sekretæren treffd bare ons
dag, torsdag og fredag i hver 
Ilke mellom klokken 11 og 

15 - Telefon 377696. 

~--_ ... ----------~ 
FOLK OG LAND 

turligvis ikke vises frem i all stemmeise en ren tilfeldighet? voldsomme sammenstøt med K' h O l rerse .owsgt. 5, s o 
sin gru på denne måte. Derfor Nei, de er tvertimot av samme politiet da mengden forsøkte Telefon 377696 
oppfant en dette med det parla. opprinnelse. Ellers hadde man å marsjere til regjeringsbyg. Boks 32 14 
mentariske demokrati og de po· ikke forenet seg for å eliminere ningen, noe som forøvrig ty· 

d . l . l' . k b l f d El.spedisJ' onstid alle hverda-litiske partier for å pynte på sin e nasJona SOSla lStlS e evege c deligvis var orutsett, si en ~ 
. h dd d t . E ' k 4 b l p,or undtatt lørdage kl. 10-sanne tankegang. Man måtte gl ser som a e anne seg 1 u- det var J' ørt opp am u an- ~ 

'kk b . ,5. Redaktør Melsom treffes folkene illusjoner for å få dem ropa som en Sl er amere mot ser på Plaza Once før møtets 
til å glemme den undertrykkelse den russiske kommunisme og den begynnelse. Det var da også onsdag. torsdag og fredag 
de var gjenstand for. Det en gav angelsaksiske imperialisme. De en rekke sårede både blant kl. 11 til 15. 
dem var det liberale demokrati, sa at de allierte seg for å be· politiet og blant demonstran" Abonnementspriser: 
som ikke på noe vis betyr at de-I kjempe «diktaturet» og erklærte tene. Politiet påstod etterpå Kr. 36,- pr. år, kr. 18,-
mokratiet virkelig eksisterer. Det disse «diktaturers» ledere for å at peronistene hadde brukt pr. halvår i Skandinavia. Ut· 
viktige for kapitalismen er at I være gale. Men se bare hva som skytevåpen. landet: Kr. 40,- pr. år, kr. 
dette samfunnssystem tillater den skjer etterpå!» Innenriksminister Juan Pal. 20,-- pr. !Ialvår. - I nøy· 
å arbeide fritt over hele verden. Det ble ellers under møtet mero skyndte seg forøvrig tralt omslag innenlands: 
Her har den angelsaksiske impe. sendt ut et båndopptak av et med å erklære at de sammen- Kr. 46,- pr. år, kr. 23,-
rialisme ,sin rot, den som er blitt spesialbudskap fra general støt som hadde funnet sted pr. halvår. 
et symbol i hele Vesten. Peron, som oppfordret ung. var av mindre betydning og Løssalg kr. 0,85. 
Grunnet disse omstendigheter dommen til å overta banner· <<ikke på noen måte endret Annonsepris kr. 0,40 pr. 

er kommunismen blitt fremstillet I ne og ansvaret. Jeg som be· betydningen av den pasifise'l mm og spalte. 
som kapitalismens store mot· finner meg 15.000 kilometer ringsprosess som pågikk i Bruk postgironr. 16450. 
setning. I virkeligheten tror jeg I vekk, sa han, kan bare trek·1 Argentina». I Utgiver A/L Folk og Land 
også dette bare er en illusjon. ke opp taktikken. Ellers for· Tiden vil vise. Den engelsk- .------------
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