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Alexander Lange: Olaf Holm: 

Heller ikke IJloyds regnet 
Norge som krigførende 

"Retts" oppgj ørets 
~,retts"kilder 

I den henimot kriminalro- fortielser, ofte i den hensikt 
man som heter den norske å ramme relativt uskyldige. 
enmi ,herskende, tildels Johan -Bcharffenbi:: .. ·g har 'i 
fjernstyrte og under okku- årevIs forlangt fremleggelse 
pasjonen rømte klikks for- av alle dokumenter, senest i 
hold til landets forsvar, til «Morgenbladet» 13, februar 
det forlatte folk, til grunnlov 1962: «Hemmeligholdelsen 
og lov og til de historiske av den militære undersøkel
fakta - er det prestert seskommisjons arbeide». 
hittil hårdnakkede og hartad «Folk og Land», hvis opp
utrolige forvanskninger og 1 gave det er å søke efter 

Oppsiktsvekkende dokumen

tasjon om Nortaships forsik

ringskontrakter. 

sannheten av hensyn til for
tid, nutid og fremtid, kan nu 
fremlegge et celebert doku
ment fra innsiktsfulIt britisk 
hold. 

Under Andreas Stange
land's opphold i London for 
noen år siden, hvor han var 
i kontakt med lord Hankey 
- ble reist spørsmålet om 
forsikringstatus for norske 
skip som seilte for de alli
erte under direksjon av 
Nortraship. En av Stange
lands forbindelser, major 
Routley, anstillet visse un
dersøkelser, blant annet 
gjennom. «Instit~t~ of !\d

Efter den tyske kapitulasjon ble Norge okk/lpert av de tre krig
førende seiersmakter. De innrettet seg som de skulle være hjemme 
i Norge. Bildet viser hvorledes de amerikanske okkupasjonstropper 
feirer sin nasjonaldag 4. juli med militærparade på Drammensveien 

vanced Legal Studies, Uni.:.I. 
versity of London», som Den hjemlige politiske all
igjen innhentet fakta fra en makt og dens juridiske me
tidligere høytstående tje- didnmenn har efterhånden 
nestemann i «Government vandret efterkrigstidens. ju
War Risks InslJrance Office». ridiske vindrose rundt for å 
Vedkommende gikk efter finne et efter norsk rett 
krigen over i ledende stilling holdbart grunnlag for «retts» 

i det ansette for- oppgjøret, fra den berømme-
sikringsselskap lige «fullmakt» i dens for

~aye, Son et Co. skjellige utgaver til nødrett 
(msurance) . Ltd., og konstitusjonell nødrett 
London. inntil den endelig er havnet 

ter er kodifisert i Haager
konvensjonen og bestemt i 
Folkeretten forøvrig. Hva en 
seierherre foretar seg uten
for denne ramme er makt
overgrep, m. a. o. forbryteLse 
som i foreliggende tilfelle i 
Norge. Det er ikke rett. 

Imidlertid var Norge. ikke 
seierherre i den 2.den ver
denskrig, ikke engang krig
førende på egne eller andres 
vegne eller som påstått inn
til kjedsommelighet, alliert. . Vedkommende ved sannheten, nemlig at 

fIkk seg forelagt «retts»oppgjøret hviler på 
nedenstående no- noe som dets' opph.avsmann . Ill. . 
tat som St~nge- kaller «seierherrenslrett».Det O.r.sakif. Sverre HellIksen 
land skrev pa en- er ihvertfall ikke norsk rett har skrevet en bok «Tenk 
gel~k til støtte for men skal formentlig n~ Selv» (det er kanskje f~r
maJor Routleys være grunnlaget _ en stund. I bundet med noen va~kelIg-
erindring av 10. Ganske uholdbart. Forts. Side 6 
oktober 1951 og Det er et meget tilfreds-

besvarte dette stillende foreløbig" resultat 
med brev date~t av Forbundets og «Folk og 
2. november til Land»s arbeide. Dermed er 

major Routley .. det i virkeligheten erkjent at 
Dette brev :r I alle de tidligere juridiske 
Folk og Land mn- pAhitt er irrelevante, hvilket 
tatt som ,fotostat,. i en rettsstat normalt har til
likesom den en- følge, at de dommer som er 
g~lsk: tekst er felt på de ulovlige grunnlag 
gJengItt. revideres. Riktignok har vi 
STANGELANDS i opplevet fra høyeste påtale
ERINDRINGS- hold, at når noen er dømt på 

NOTAT TIL MA- uholdbart grunnlag, så til-
JOR ROUTLEY, sier rettferdighet ove~for 

oversatt til .norsk: dem, at andre fortsatt lIder 

I 1940 etablerte 
den norske exil
regjering i Lon

don et rederi, 
Nortraship, som 
disponerte under 

(Forts. s. 8) 

samme skjebne! Det er altså 
norsk rettstilstand i det ty
vende århundre. Når et 
rettsgrunnlag viser seg ubru
kelig pønser man ut et nytt. 

Il. 
Seierherrens rett og plik-

«Tenk selv», sier Sverre Hellikse12 
i sin bok, men det faller tydeligvh 

vanskelig for mange 
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«RETTSOPPGJØRET» 
En takk til FORBUNDET 

fordi det søker å imøtegå 
«selvgranskerne» når saken 
om «rettsoppgjøret» skal inn 
for Stortinget. 

Meget er nå avklaret. 
Noen Elverumsfullmakt til 
lovgivning fikk :regjeringen 
ikke. Kapitulasjonsavtalen 
av 10. juni 1940 er kjent. 
Selv om «granskerne» vil for
nekte den rette teksten. 

Så står tilbake: Visste du 
ikke at vi var i krig? 

Som soldat har jeg lært at 
når fedrelandet kom i krig, 

gjennomgå, skulle aldri vært 
sagt. Englands hjelp var jo 
bare store ord. . 

Som NS-mann søkte jeg 
ikke egen vinning på forhol
dene, men produserte varer 
og leverte dem på rettmes
sig måte. 

Men dette ble ikke for
stått, idet jeg og min familie 
fikk hard behandling i 
«retts» oppgj øret. 

Johan Odd~n Mæleng. 

San n hets sak 
skulle jeg trøstig våge «helse Herr redaktør! 
og liv». Enhver ordre skulle 
lystres sålenge vi hadde vå- Jeg har sittet og lyttet til 
pen og inntil overmakten ble omtalen -av Helge Krog i 
for stor, da reddet unifor- radio. Vi kjenner alle til 
men livet efter de humane Helge Krog fra hans «6. 
rettsregler for krig. kolonne». De eldre kjenner 

J eg har benektet at landet ham også fra hans mange 
var i krig efter 10. juni politiske innlegg og fra kul-
1940. Som bevis for dette: turdebatten. Jeg kommer til 
Jeg hørte ikke noe fra min å tenke: Det finnes vel ikke i 
fordelingsunderoffiser i vårt samfund større sann
Trondheim om mobilisering. hetssøkere enn kvartetten 
Så har vi kongens ord da han Johan Scharffenberg, biskop 
gikk ombord i den engelske Schjelderup, professor Johan 
krysser i Tromsø: Om at vi Vogt og Helge Krog. De fire 
som var att i landet ikke er sannhetssøkere på så 
skulle foreta oss noe så tys- mange av samfundslivets 
kerne tok .harde represalier. felter·o Og alle fire har slått 
Er det flere enn NS-med..J ned pa det som var grumset 
lemmer som hørte på disse og uedelt. 
kloke ord? I Og det sier seg selv at de 

Et bevis på at Norge ikke I alle på forskjellig vis. har 
var krigførende fra mitt fo.rdømt ~<retts»oppgJøret 
opphold i Sandbakken fan- slIk det .er gJe~momført. 
geleir i Elverum: Det fmnes lk~e sterkere 

En dag kom fire engelske bærere ~v bred, slkk~r norsk 
offiserer til leiren og med kultur l senere tId. Her 
blokk og blyant registrerte kommer en ~erggra.v, en 
de alt som alliert eien- Castberg, en FJellbu, Ja selv 
dom. Hverken Stalin eller en Løberg så ynkelig tilkort. 
Winston Churchill anerkjen- Men, de fires krystallklare 

A. L.: 

Randbemerkninger til 
" . "retts oppgjøret 

Fra. møte. i de~ utvidede Ipå den? I kumenter i Norge og utlan-
utenrIkskomIte tIrsdag den Fru Gerhardsen: - Det det. 
30. januar 1940. Formannen finns stort sett ikke hum- Det No~ske Vitens.kaps
Ham bro, foreslår å la den bug i norsk politikk. Heller Akademi i Oslo bør prøve å 
norske post til USA som bri- ikke korrupsjon. (!) løse denne oppgaven. 
tene cen:surerer, på gjennom (Fra Alle Kvinner, nr. 5·63) Vitenskapens plikt er å 
Tyskland. søke sannheten for dens 

Formannen [C. J. Ham- egen skyld, uten alle bihen-
b ] N° d d JOHAN SCHARFFENBERG: ro : - -« ar et gjel er syn. Men selv i politikken 
posten, vil jeg si at jeg for - Det er en usannhet at vil sannheten seire til slutt. 
min egen del synes det er den britiske invasjon først Sannheten alene kan gjøre 
ganske riktig at den norske skulle finne sted efterat tys- det norsk folk åndelig fritt 
regjering ikke oppgir sitt kerne allerede var kommet og friskt. -
,standpunkt. Amerika har jo til Norge, og efterat den (Fra Norske aktstykker, 
protestert meget kraftig, og norske regjering hadde bedt side 53.) 

A. L. 

Mennesket er det eneste dyr 
som kan rødme. Og som har grunn 
til det. (Mark Twain). 

vi har den eventualitet like om hjelp. De allierte ville 
overfor England som det i trekke Norge - om mulig 
høy grad misliker - det vet også Sverige - inn i krigen, 
jeg fra folk som har for- de ventet ingen norsk mot
handlet med den britiske le- stand, men var helt klar 
gasjon at vi kan sende pos- over at de derved ville pro
ten gjennom Tyskland og la vosere et tysk angrep. De 
d o Ital' D bl' • • • • • • • III li " s; ~ en ga over . la. a lr ventet å komme først, de 
den ikke tatt i England, overvurderte sin egen styrke 
engelskmennene chikanerer og undervurderte tyskernes 
ikke de italienske båtene, handlekraft og dristighet. 
det tør de ikke gjøre.» - - Og den norske regjering 

(Johan Scharffenbeg: Norske overvurderte den britiske 
aktstykker, s. 384) flåte som vern for Norge. 

De fleste nordmenn er u-
FRA INTERVJU MED FRU vitende om okkupasjonens 

WERNA GERHARDSEN virkelige forhistorie, mange 
_ Men humbugen innen vil ikke oppgi myten om de 

politikken, reagerer De aldri alliertes engler ene uskyld og 
tyskernes djevelske eneskyld 

::r=:=~~ for Norges skam og ulykke, 
de vil heller ikke se. feilen i 

meninger skal overhøres. Og d k d t k' 'd' en nors e regjerings uten-

«TENK SELV» 
Overretssakfører Sverre 

Helliksens bok om «de vir
kelige kjennsgjerninger kon
tra rettsoppgjøret» kan det 
fremdeles skaffes noen ek
semplarer av. Pris kr. 10,
fraktfritt tilsendt mot for
skuddsbetaling over post
giro 15028 eller på annen 
måte. EUer mot efterkrav 
med tillegg a v porto og ge
byr. 

e J~res VI ere l det sam- riks- og forsvarspolitikk. Her 
me skJeve spor. '11 o l't' k t' FORBUNDET FOR SOSIAL 

M d t k d Spl er ogsa po l IS e par l-
e?, e ommer en ag. hensyn inn. OPPREISNING 

Frosta, 17. februar 1963. I Det eneste botemiddel er 
Bj. Rokseth å få frem alle hemmelige do-

Postboks 3214 - Oslo 

te Norge som krigførende. ====================================== *~~***~~***** 
HUSK Som fange var jeg med og 

tok imot tyske krigseffekter FOLK OG LANDS MINNEALBUM : 
og lagret dem i Elverum. 
Ikke noe av det kom Norge 
tilgode. Noe ble ødelagt, res
ten ble sendt ut av landet. 

Ved siste forhør i Elverum 
ble jeg spurt om jeg ved
kjente meg navnet mitt på 
innmeldingsblanketten av 11. 
november 1940. Ja, jeg ved
sto det. Noen interessebetont 
erindringssvikt led jeg ikke 
av. Under forhøret benektet 
jeg bestemt at Norge var 
krigførende. Jeg fremholdt at 
når alle gikk hjemme i sivil, 
både vernepliktige og likeså 
offiserer, og når tyskerne 
hadde alt krigsmateriellet, 
så kunde ingen føre krig. 
Dagen efter slapp jeg ut. 

At militærnektere og an
dre som søkte å undra seg 
forsvaret av fedrelandet på
står noe annet skyldes vel 
nærmest dårlig samvittighet. 

Stemmen i BBC fra Lon
don som avstedkom så store 
ulykker ved å forlede lett
sindige folk til illegal krig
føring var en landsulykke og 
er vel en tung samvittig
hetsbør å bære i dag. 

Kongens «nei» i Elverum, 
hvor Elverums leir fikk 

2 FOLK OG LAND 

Falt • 
I øst i kampen for Europa 

22 
HJELPEORGANISASJONEN 

FOR KRIGSSKADEDE 
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FOLK OG LANll 
UAVHENGIG UI{EAVIS 

Redaktører: 

\BUSKERUDBREV 
~ 

ODD MELSOM. ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

~....................................... 

«Krigen» og handelsflåten 
Overrettssakføl'er Sverre Helliksen behandler i sin bok 

«Tenk selv» inngående spørsmålet om Norges krigsdelta
gelse efter at den statlige våpenstillstandsavtale for ver
denskrigens varighet var undertegnet 10. juni 1940. Det 
er som kjent på en slik fortsatt «krigsdeltagelse» i strid 
med høytidelig inngått avtale en har grunnet hele «retts»
oppgjøret, bygget som det var på anvendelse av straffe
lovens paragraf 86. 

I og for seg skulle en naturligvis synes det måtte være 
absurd å hevde at krigen fortsatte for Norges vedkom
mende tiltross for at landets daværende kronprins ifølge 
statsrådprotokollen slett ikke ville fortsette «krigen», men 
være igjen hos folket og fienden, tiltross for at forsvars
maktens øverstkommanderende frivillig overgav seg til 
den fiende en fortsatt var i krig med og øvet direkte 
press på norske offiserer for å få dem til å avgi æresord 
om ikke ytterligere å delta i landets krig om de dertil 
skulle få anledning, og til tross for at det ble innledet 
direkte militært samarbeide mellom norske avdelinger og 
den tyske okkupant. Men denne absurditet, denne påstand 
som er direkte fornærmende mot landets nåværende 
konge, serveres altså fremdeles som god. latin. 

Drevet fra skanse til skanse har forsvarerne av den 
absurde teori om norsk traJdatbrudd, om direkte forræderi 
fra overkommandoens side og om en kronprins som ville 
være hos' fienden mens krigens ellers gikk sin gang uten 
ham, forsøkt å dekke over sin nakenhet med et lite fiken
blad om at det var ved hjelp av vår handelsflåte, som 
seilte for England nå som før og alltid, vi fortsatte vår 
avblåste krig. Protokollkomiteen hevdet således i en inn
stilling i 1949 at det vesentlig var ved handels- og fangst
flåten Norges «innsats i den felles allierte krigsførsel» ma
nifesterte seg. Eller som KjeldstadIi siel' det i «Hjemme
.styrkene» (1959): «- - eneste aktivum overfor britene val' 
faktiJsk bare den norske handelsmarine og de norske sjø-
folkene.» 

Med den vekt en slik har lagt på handelsflåtens be
tydning for krigføringsspørsmålet, må vel den dokumenta-
sjon vi bringer på første side i dag være noe aven atom
bombe under hele løgnbygningen. Her foreligger det som 
man vil se en klar og utvetydig bekreftelse fra britisk side 
på at Norge i k k e var ansett som et krigførende land og 
at den norske handelsflåte forsikringsmessig sett ble be
handlet overensstemmende hermed. 

Selvom vårt rettsvesen med Terje Wolds Høyesterett 
i spissen konsekvent hindrer rettferdigheten i å skje fyl
dest ved å nekte gjenopptagelse av saker fra landssvikopp
gjøret, så forekommer det oss nesten utrolig at det norske 
Storting nå igjen kan skyve ansvaret fra seg, spesielt efter 
denne siste dokumentasjon og efter de vektige innlegg 
som er levert av FORBUNDET i henvendelsen til Stor-

«Selv Buskerud amt er 
blitt hendelsesrikt», skrev 
en gang Wildenvey. Selv om 
det ikke har vært store 
hendelser her, kan dog noen 
av de siste fortjene å bli 
nevnt. Fylkesmann Dybsjord 
fortjener å minnes, det var 
han der som kommunalek
spert efter NS program ut-
arbeidet den nye kommune
lov med fører og ansvars-', 

prinsipp fra 1941. Efter fre
den sto han de nye makt
havere til disposisjon som 
vitne i efterkrigsoppgjøret. 
Han var fagmannen som sto 
til disposisjon. 

Hans efterfølger Watne
bryn begynte som skatte
krevel', senere stortingsmann 
og medlem av Norsk-Rus
sisk samband. Så bar det til 
New York somregj erings
rådgiver i FN. Han har uttalt 
at u-landene bare kan hjel
pes gjennom internasjonal 
planøkonomi. Så en mann 
med slike store vyer er vel 
nesten kommet på feil hylle 
ved bare å være fylkesmann. 

I Drammen, Buskeruds 
hovedstad, har vi også mer
ket de farve des utferdstrang I 
til Norge. For en tid siden 
hadde AUF en japaner som 
formann. U H måtte finne på 
noe som overgikk dette, og 
kom slepende med en USA
neger til - ungdommens by
styre i Drammen. Men da sa 
AUF nei, så det er tydeligvis 
en grense heldigvis. Dram
mens nabobygd Lier holder 
også på rasemix, der haren 
neger vært lærer i ett år. 
Drammens nve Park Hotell 
er nu i sving: særlig på dan
segulvet. ;Refreng-sangerne 
eksellerer i engelsk-ameri
kanske sanger, det er danse
gulvets NATO-samarbeide. 
Og selvfølgelig har en neger 
fra New York sunget junge
lens rytmer på ungdommens 
danseaftner. 

THEO. 

Atter det Skilte 
bøjer sig sammen, 
engang i Tiden 
vorder det Bet. 
Da skal det frie 
mægtige Norden 
føre til Sejer 
Folkenes Sag.' 

(Carl Ploug). 

tinget og av overrettssakfører Helliksen i boken «Tenk går i en annen retning enn 
selv», som også er distribuert til de enkelte stortingsmenn. det som hittil har vært kne-

HVIs Stortinget ikke nå på en eller annen måte tar satt offisiell politikk i Norge: 
affære og sørger for rett i landet og for at de titusener å fortsette uanstendigheten. 
av politisk straffedømte får samme rettigheter som en Det er nå i første rekl{e 
hvilkensomhelst kriminell forbryter når det gjelder stortingsmann Hambros ut
gjenopptagelse, så har man tatt skrittet ut i rettJskaoset valg, det som skal komme 
og den brutale minoritetsundertrykkelse. Da er det slått med innstillingen om Justis
åpenlyst fast at det er makten og ikke retten Isom skal råde departementets publikasjon, 
i Norge - også i tider hvor en ikke engang lenger kan som har utspillet. Det er i 
skylde på affekter - hos andre da enn hos de hovedan- sannhet et tungt ansvar som 
svarIige som er kommet til den siste korsveien - og hvor I hviler på dette utvalgs 
den meget omtalte «folkets rettsbevissthet» utvilsomt nå skuldre. 

To presserøster OlD 

de Gaulles nye Europa. 

I den svenske storavis 
DAGENS NYHETER, som 
ellers gir uttrykk for helt 
andre og autoriserte syns
punkter finner vi en forbau
sende artikkel av dosent 
Tor Ragnar Gerholm, hvor
av vi siterer noen avsnitt: 

«de Gaulle hissade stoppsig
nal for det engelska intrlidet i 

EEC. Markvardigt nog tycks 
detta for många ha kommit 
som en fullstandig chock. Bland 
de indignerade och forvirrade 
kommentarerna urskiljer man 
en enda gemensam namnare: 
for den åldrige generalen har 
'tron på Frankrikes storhet 
overgått i vad som narmar sig 
'politiskt storhetsvansinne' . 

Detta ar verkligen en egen
domlig tolkning av de Gaulles 
politik. Det ar sant, at han ar 
gammal - liksom Adenauer -
men varken han eller den 
tyske kanslern kan rimligtvis 
beskyllas for at vara ur fas med 
tiden. Det forhåller sig, tyvarr, 
alldeles precis tvartom. Det ar 
USA och England som ar efter
blivna: Deras europeiska poli
tik baseras på en alldeles otids
enlig strategisk doktrin. 

I dag ar det de Gaulle som 
foretrlider Europas politiska in
tressen. Europas, val att marka, 
inte deri samlade mansklighe
tens..... Men de Gaulle står inte 
ensam. Han stOds aven kom
pakt majoritet i Frankrike, och 
Adenauer har i realiteten valt 
Frankrike i stallet for USA.» 

«Man må saga och tycka vad 
man vill om de Gaulle - hans 
praktiska politik styrs sannerli
gen inte av några verklighets
frammande gammalmansdrom
mar. de Gaulle kan med visst 
fog havda, att hans politik okar 
Europas sakerhetsmarginal. Be
hover jag tillagga, att han satter 
Europas intressen fore den 
samlade mansklighetens? Men -
de Gaulle skulle aldrig ha fått 
detta tillfalle att spela en stor
politisk roll ,om USA presen
terat europeerna ett acceptabelt 
alternativ. Talet om ,atlantisk 
gemenskap' och om en karn
vapenstyrka i NATO -r egi kan 
jnte dolja faktum, att USA hela 
tiden for sig sjalvt forbehållit 
den exklusiva kontrollen over 
de allt avgorande karnvapnen». 

Og så er det det norske I 
blad ORIENTERING, som 

forbauser oss med dette stort 
oppslåtte innlegget av G. R.: 

«Me drøfta dert siste utvik
ling i Fellesmarkedet og var 
nokså usamde. Høgremannen 
vert so arg over min uforstand 
at han kalla meg ein helvetes 
gaullist, og til slut ein fordømt 
europear, med di han peika på 
eit bilete i bladet av de Gaulle 
og Adenauer. Det utviklar seg 
fort i vår tid. Ein vanleg kom
munist vert vel snart rekna for 
ein bra borgar, sedeg hvis han 
er samd med denna Oksviken i 
Moskva og ikkje med Mao. 

Men eg for min del kan 
ikkje finne at de Gaulle sin po
litikk er so galen. Han er klar 
over at NATO berre er eit an
na namn på Amerika, og det er 
rett, og da kan det ikkje vere 
so gale at han sa det. Han vil 
ikkje at Frankrike skal vere eit 
underbruk under Amerika, men 
vil atterreise sjølstendet. Og 
det er no en bra tanke som 
dei kanskje burde hatt litt av i 
Stortinget også. Når han no 
får avtale med Tyskland og 
samstundes nærmar seg Sovjet, 
so er det et bra eksempel på 
heilgardering. Han tek ingen 
risiko. Og det er god fransk 
politikk han tek opp att. 

Eg høyrde dei sa i kring
kastinga at han hadde den 
meining at amerikanerane ikkje 
var siviliserte. Og det kan han 
ogso ha mykje rett i. Det er 
ikkje. alltid forstanden fyl pen
gane, og med Amerika tek 
dette til å verte pinleg klart. 
At dei heller ikkje alltid er ser
leg taktfulle syner den siste no
te til Canada. Ein må vera nokso 
mykje Lange for å godta deira 
oppførsel t. d. mot skipsfarten 
på Cuba. Amerikanarane er 
langt framme på mange måtar, 
dei lagar framifrå flugetaumar, 
berre enn England for ikkje å 
nemne Sovjet som er reine sin
ken der. Som sportsfiskar må eg 
gi dei min beste ros. Men når 
det gjeld politisk forstand må 
eg helst vere samd med de 
Gaulle, sjølv om eg vert kalla 
gaullist og european> 

Hvor andres Skade og Ulykke 

eftertragtes, 

der tror jeg Lov og Ret kun 

meget ringe agtes. 

(Ludvig Holberg). 

DETTE GJOR DE OG DERFOR .••• 
rr.;1ft;;:U'Zlr::i!'!'o::::-'1 GODE RAD FOR HVER DAG 

Deallikevel RUS
ser tennene, bruk lite 
tannpasta. De far ik
ke noe bedre resu Itot 

".c ,,,<-:ece ". '.-":-' 'ved Il bruke en m;Jsse 
og ikke gjør De tann -
gfosuren noen tjeneste 
Ved det heller. 

~ 
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Oberst Konrad Sundlo: XXII. Hans Egede-Nissen: 

NARVIK 1940 

c. Så kom 9. april 

Den offiser jeg hadde talt 
med, rapporterte naturligvis 
til oberst Mjelde at jeg ikke 
ville «forsterke» Narviks for
svar, ved å trekke bataljo
nen inn til byen. Til oberst 
Mjelde som var en slik sinna
tagg, og som var en mann 
med et så ubalansert gemytt. 
J eg kan tenke meg hvorledes 
han rapporterte kontorets 
samtale med meg til divi
sjonssjefen som var i Finn
mark. 

Imidlertid ringte jeg opp 
til major Spjeldnes på Elve
gårdsrnoen: 

«Det ser farlig ut. Du må 
straks sende mitraljøsekom
paniet til Narvik». 

J eg var såvidt ferdig med 

4 FOLK OG LAND 

«BYEN MED KANONEN» 

major Spjeldnes, da det atter I derfor ansvaret for de uhel
ringte fra divisjonskontoret i dige følger av denne over-
Harstad. føringen. 

Nå var oberst Mjelde selv 
i telefonen: 

«J eg har talt med genera
len i Finnmark, og generalen 
har sagt at bataljonen øye
blikkelig skal føres over til 
Narvik. Den må være over 
på en time». 

«Langtifra», sa jeg. 
«Hva», sa Mjelde. 
«Jeg sa at bataljonen ikke 

kan føres over på en time». 
«Den må», sa Mjelde. 
«Det kan godt være», sa 

jeg, «men den kan ikke kom
me over på så kort tid. Det 
er jo 11 km. landevei å mar
sjere fra ekserserplassen til 
Øyfjord, og så kommer fer
jingen over Rombakken, og 
den er 3 km. bred. Det er 
mørkt og snøstorm fra vest, 
så bataljonen får uværet midt 
imot seg. Bataljonen kan ik
ke være her før på flere ti
mer». - «Ja, ja», sa Mjelde. 
«Den får komme så fort den 
kan da». 

Generalstabens Kr~shisto
riske Avdeling gjør i sin be
retning om krigen i Ofoten 
oppmerksom på at Divisjo
nen beordret bataljonen over 
til Narvik mot oberst Sund
los protest. - Divisjonen har 

Her hadde jeg altså nok et 
eksempel på hvorledes divi
sjonen blandet seg inn i mi
ne disposisjoner og beordret 
meg til å gjøre det stikk mot
satte av hva jeg mente var 
riktig. 

Det var jeg som hadde an
svaret. Det var jeg som had
de det nøyaktige overblikk 
over situasjonen. Men når 
krisen var der, hadde ikke 
divisjonen så pass nerver at 
den sa: 

«Dette er en sak for for
svarssjefen i Ofoten. La ham 
få ordne seg som han finner 
det best selv». 

Isteden for dette prøvet 
først en forstyrret oberst, der I 
fungerte som stedfortreden- I 
de divisjonssjef å narre meg· 
til å gjøre en militær dum
het, og da dette ikke gikk, 
ringte han opp til divisjons
sjefen som var 400 km. borte, 
og bad om hjelp til å få ar
rangert dumheten. 

Og divisjonssjefen oppe i 
Finnmark begynte straks å 
blande seg inn i mine anord
ninger og gi ordre om hvor
ledes mine avdelinger skulle 
disponeres. 

«Bataljonen skal snarest 
over til Narvik:.. bestemte 
generalen. For å «styrke» 
byens forsvar. 

For med sine geværer, 
maskingeværer og mitraljø
ser å hindre en tysk flåte i å 
skyte byen i grus med langt
rekkende kanoner. Jeg hus
ker jeg tenkte: «Er det jeg 
som er gærn eller er det de 
andre?» 

Så ringte jeg atter til ma
jor Spjeldnes inne på Elve
gårdsrnoen: 

«Generalen har bestemt at 
hele bataljonen din skal inn 
til Narvik. Sett igang og kom 
snarest, men ta ikke med 
hestene. Jeg skal ordne med 
ferje over Rombakken». 

Klokken var nå blitt 21,00.1 
Da jeg var ferdig med major 
Spjeldnes, ringte jeg opp til 
kommandørkaptein Askim 
og ,fortalte nyheten om den 
tyske flåteavdelingen. 

«Jeg er allerede orientert», 
sa Askim. 

Regimentstabens personale 
var samlet på kontoret ca. kl. 
21,00, og jeg forklarte da 
situasjonen: I 

«De, kaptein Østvik, må 
ordne med Ferjeselskapet, 
slik at ferja ligger på øy
jordsida fra kl. 24,00. - Den 
må stå til bataljonens dispo
sisjon til hele styrken er 

LØRDAG 9. MARS 1963 I kommet over. 
(Forts. s. 8) 

Pastorale erindringer 
XIV. 

Billedhugger Utsonds visjon utenfor Sjømannsskolen /Jå Ekeberg 

At Trygve Bull har rett i I for å sende skop"sarbeidere 
at konservati.sme råder blant til det østlige paradis. De 
sosialistene, han mente na
turligvis de «viderekomne» 
med stålalbuene, er over
måte synlig i dag - da «Af
tenposten» er Gerhardsen
Langes naturlige hovedor
gan. Utsikten fra' toppen 
hvor man for tiden befinner 
seg er jo anderledes enn fra 
dalen i den oppadstrebende 
fortid! Denp'ang man snakket 
seg opp på de kravlendes 
rygg og mente det så inder
lig vel med Det Arbeidende 
Folk - og De Små i sam
fundet! -

Det var dengang agitasjon 

17. mai 1933 ble så Nasjonal Sam
lings program lagt frem av vår 

store foregangsmann Vidkun 
Quisling 

som lot seg lokke med ru bIer 
kom brennfort i retur! Jeg 
tilbød en leder i Skog og 
Land reisepenger til Lenin
grad, hvis han forpliktet seg 
til å bli der ett år. Jeg stakk 
pengene opp i nesen på ham, 
men han svarte: 

- «Je' har det godt her 
heme je'». 

Men det var ikke tilfelle 
med den j evne skogsar
beider! Jeg så meg arg på 
disse folks elendige vilkår -
deres usle slavekår - ut fra 
det syn jeg som er kommet 
aven arbeiderleder-ætt og 
som prest hadde på dette 
faktum. Jeg fryktet dengang 
like så sterkt som Mr. G. og 
hans parti idag tilsynelaten
de gjør det - et Norge som 
en provins i bolsjevismens 
tegn, som en rød rådsrepu
blikk. I dag er det vel ellers 
bare Dagbladet som koket
terer for våre venner i øst? 

Derfor gikk jeg inn med 
liv og sjel for Fedrelands
lagets ide, som var å legge 
grunnlaget for en nasjonal 
samlings-politikk. Men dess
verre viste Fedrelandslaget 
seg å være en dødfødt ide, 
et misfoster i likhet med 
alt det Christian Michelsen 
for med. For i realiteten 
hadde ikke laget noen ide -
de sterke menn - bak kulis-

(Forts. s. 7) 
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• • • Vera Li ndho/m: 

Otto Skorzeny l ilden 
MENS ØSTERRIKE UTSTEDER ARRESTORDRE UTGIR HAN SINE MEMOARER 

pA ET TYSK FORLAG 

Uppvåxt 30-talets Tyskland 

Den nDrske dagspresse har 
berettet at det østerrikske 
justisdepartement har utstedt 
arrestDrdre mDt SS-Stan
dartenfiihrer OttQ S k ,o r z e
n y, SDm nå er bDsatt i Mad
rid hVDr han driver en stDr 
fDrretning med samme ener
gi ,og dyktighet SDm han un
der krigen utførte sine fan
tastiske bedrifter, blant an
net befrielsen av MussDlini. 
SkDrzeny er idag en velstå
ende mann, SDm blant annet 
,også har stDre eiendDmmer i 
Irland. Bakgrunnen fDr den 
utstedte arrestDrdre er en be
skyldning Dm at han skal ha 

de arr i ansiktet fra student
mensur. Pussig nDk angis i I 

denne bDk den vesttyske I 
parlamentspresident Ger
stenmaier SDm SkDrzeny's 
tidligere agent!! 

* 
I fDrbindelse med denne 

røverhistDrien, kan det ha 
sin interesse å nevne at et 
tysk fDrlag nå har sendt ut 
tD bøker av: SkDrzeny, nemlig 
«Lebe gefahrlich» ,og «Wir 
kampften - wir veI-lDren». 
Bøkene er ledd i en ny serie 
«Kriegsberichte der Waffen 
-SS». 

latt fDreta fDrsøk under ver- Skorzeny er na bosatt i Madrid, 
denskrigen med en giftpistDI hllor han driver en stor forretning 
på fangene i kDnsentrasjDns-

I bDken «Lebe gefahrlich» 
skildrer OttD SkDrzeny, SDm 
har viet bDken til alle ka
meratene SDm falt i krigen, 

leiren Sachsenhausen. Det 
var SDm kjent i Sachsenhau
sen størsteparten av de nDr
ske pDlitiske fanger DpphDldt 
seg så de nDrske aviser måt-, o 

te ha kunnet fDrelagt de ta-

sitt bevegede liv. Han begyn
under krigen nDen slik type ner med sin ungdDm i Wien 
SDm beskrives i anmeldelsen SDm skDleelev ,og senere SDm 
med en giftnål SDm sprang våpenstudent. En hører Dm l 

pelige beskyldninger fDr en 
av de prDminente hvis det 
var sannheten de var ute 
efter. 

frem når man trykket på av- de bevegede år i Østerrike 
trekkeren. Det SDm fantes efter første verdenskrig, Dm 
var giftammunisjDn til piStD- nasjDnalsDsialismens ,oppstå
lene. Den var blitt oppfunnet en ,og endelig hans eget 
,og fremstillet av russerne, første bekjentskap med his
SDm blant annet drepte en tDriens hjul under Østerrikes 
tysk general med den ved Anschluss. Da krigen begyn
SmDlensk. Den ble så kDpiert te kDm SkDrzeny SDm sDldat 
i Tyskland: «Jeg hadde helt til Waffen - SS hVDr han 
til krigens siste dag selv i gjDrde rask karriere. Av 
min piStDI SDm siste skudd den tekniske ,offiser blir det 
denne giftammunisjDn ,og al- en tapper ,og resultatrik fø
le mine fDlk SDm drD på far.:.- rer av spesialenheter ,og 
lig kDmmandDinnsats hadde navnet; hans blir kjent ,over 
likeledes denne giftammuni- hele verden da han efter tD 
sjDn SDm det siste skudd fDr års krig i Russland befriet 
dem selv». MussDlini. Bare skildringen 

Varfor jublade ti till var Fiihr"r? 

Imidlertid har den tyske 
NATIONAL-ZEITUNG ,opp
søkt SkDrzeny i Madrid,Dghan 
fDrteller at det ikke er første 
gang han sjikaneres på den
ne måte ,og direkte fDrfølges 
efter at han ble 'frikjent ved 
NiirnbergerdDmstDlen. Det er 
det kDmmunistiske kDnsen-

trasjDnsleirfangefDrbundet, 
østsDnefDrsvarsdepartemen
tet ,og kretser i Israel SDm 
står bak, SDm vanlig. 

På spørsmål Dm han har 
fDretatt seg nDe i sakens an
ledning, sier SkDrzeny at han 
skriftlig ,og muntlig har prD
testert i den østerrikske am
bassade ,og krevet at man, 
hvis man hadde bevismateri
ale mDt ham, skulle kreve 
ham utlevert. Dermed ville 
saken kunne prøves aven 
nøytral rett. Imidlertid later 
det ikke til at de østerrikske 
myndigheter vil innlate seg 
på nDe slikt. 

Når det ellers gjelder gift
pistDIer, så fantes det ikke 

N Den grunn til å prøve av denne fantastiske beddft 
denne ammunisjDn var det i alle detaljer, utfylt med en 
ikke, sier SkDrzeny. Den var rekke bilder, gjør bDken 
fullkDmmen ;fra russernes til ytterst spennende lesning. 
hånd. «Je.g sier D.em, ikke Det bør kanskje fremhe
spDr. av ~lftfDrsøk 1 kDnsen: ves at SkDrzeny skrev sine 
trasJD~sleirene. Jeg har ~ldrI erindringer i 1949 ,og at han 
v~rt 1 nDen kDnsentrasJDns-1 nå har utgitt dem igjen uten 
leIr». å fDrandre på ett eneste ,ord. 

Om den tyska ungdDmen 
kan man lasa de mest hår
res ande Dch kDmiska pSykD
IDganalyser. Den generatiDn 
SDm UppfDstrades under 30-
talet i Tyskland, betraktas 
med stDr misstrD. Endera 
med «Stackar~ barn»-install
ningen eller Dckså med hat
yttringar. Den mest miss
trDgna Dch kritiska journa
listen ar SDnja Westling i 
«AftDnbladet». En person 
med absDlut aVDg installning 
till allt vad tyskt ar, kultur, 
regering, manniskor ,osv. 
Skulle en tysk jDurnalist 
skriva lika negativt om 
Sverige som Sonja Westling 
om Tyskland, skulle den 
svenska pressen genIjudas 
av ramaskri Dch bli grundigt 

SkDrzeny fDrteller ellers at Få memDarskribenter i efter
de tåpelige beskyldninger tiden har kunnet la sine 
,opprinnelig ~tamm~r fra en nYDpplag gå ut ufDrandret. 
bDk aven ,:"ISS JulIus Mader Bindet «Wir kampften - Det skrives med full entu
SDm ble utgItt av fDrsvarsde- wir verlDren» er fDrtsettelsen siasm Dm Dlika landers tra
partementet i østsDnen ,og av SkDrzeny's ,opplevelser i 
het «Jagd nach dem Nar- krigen ,og efter sammen
bengesicht». Hermed ble det bruddet. Innsatt SDm leder 
siktet til SkDrzeny SDm had- av tallrike spesialDppgaver 

fortornad. 

efter befriel.sen ~v Mus~Dlini I 
fikk han et mngaende kJenn
skap til alt SDm skjedde de 
siste 15 måneder av krig~n.1 
Vi hører Dm megen fDrvIr
ring i den øverste ledelse, I 
men ,også Dm uhørt innsats
beredskap fra navnløse sDl
daters side, SDm helt til siste 
øyeblikk fDrsøkte å stanse 
skjebnens gang. 

SkDrzeny's rDlle 20. juli I 
1944 i Berlin,.' kupet i. Buda- i 
pest, utprøvnmg ,og mnsats i 

av spesialvåpen, lar ,oss alt 
sammen spDre hvilken mann 
SDm her skildrer sine ,opple
velser. 

ditioner, seder Dch beteende. 
Tyskarna får icke ha några 
egenskaper. Italienarnas 
temperament kallas «trev
ligt». Men tyskernas ar «kus
lig aspekt». De arD de enda 
SDm inte får jubla mDt poli
tiska besøkare, ty då blir 
Dm dom et «hårresande» Dch 
tal om «kusligt återfall». 
Andra folks gastskapsyttrin
gar staIls inte i tvivelaktig 
dager. Israels militara uni
fDrm~ringar benamns for 
«mDbilisering mDt overfall». 
Tyskarna for «krigsgalen re
vansch». 

Många frågar mig «hur 
var det under Hitler-tiden, 
var det; inte hemskt!? Tank, 
att inte få gå till kyrkan" 
alldrig vara hDS sina foral
drar, bli tvingad att foda 
barn åt Fiihrern, dar faderna 

(Forts. s. 7) 

Skorzeny ble frifunnet i en «krigsforbryter»-prosess iDaehau: H. er 
er et bilde fra prosessen i august-september 1947. Skorzeny t mtd
t,en. Tilhøyre sittende noen av hans offiserer, som ogsa alle sammen 

SkDrzeny ble efter krigen I 

stillet fDr NiirnbergdDmstD
len, anklaget fDr med sin 
særkDmmandD å ha hatt til 

- sa tankte jag alltid pa den man som gjorde slut pa var fattig
dom i min familj -:- - -
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"Retts"oppgjørets "retts"kilder • 
Forts. fra side 1 

heter!) hvori han gjennom
går hele «retts»oppgjøret og 
de begivenheter som aktøre
ne i oppgjøret har påberopt 
seg. Boken vil sikkert ikke 
bli imøtegått, men antagelig 
efter den kjente nød utvei 
forsøkt tiet ihjel, som alle 
tidligere forsøk på å gjen
reise Norge som rettsstat. 

det utelukker enhver alli-\ handling av den gamle 
anse. ter hjemme i Norge. 

dik-

Denne boken I blir en prøve 
på om den fra fOl1skjellig 
hold i den senere tid efter
lyste og savnede elite over
hodet finnes eller ikke fin-
nes innen folket. _ 

Det vil også bli meget in
teressant å se reaksjonen på 
boken hos dem, som føler 
trykket av den manglende 
elite. 

Hva man enn mener om 
lands-vikerregjeringen, så 
kan man ikke godt tro at den
ne avtale er inngått frivillig, 
enn mindre på eget initiativ, 
selvom enkelte nordmenn 
kan være svære til å holde 
seg frampå, når det gjelder 
å løpe andre folks ærend. 
Der må være en grense. (Se 
forøvrig Paul Hartmanns bok 
«Bak Fronten».) 

VI. 
Efter den tyske okkupa

sjon innrettet da også de 
tre krigførende makter seg i 
Norge som de skulle være 
hjemme. Alt efterlatt tysk 
materiell tilfalt de allierte 
som «alliert krigsbytte». Ver-

IV. diløse utslitte tyske unifor-
Før sitt lands-vik i Tromsø mer o. l. ble derefter tvangs

avsluttet som kjent regjerin- solgt til Norge efter den 
gen krigen ved full kapitula- takst de allierte fastsatte 
sjon i Trondheim. Dette var selv i henhold til avtale 
en skuffelse for England, mellom Norge og England 
som hadde kippet regjerin- av 24. september 1945. Slikt 
gen fra Andaisnes til Trom- som ikke kunne flyttes, som 
sø, for at derfra fortsette f. eks. Gardermoen Flyplass 
krigen. (Noe underlig for- er det opplyst, at Norge skal 
resten at England skulle ha ha betalt 105 millioner kro
sånn interesse aven krig, ner for efterat den var ut,.. 
som var kommet igang for bygget for norske penger an
at den norske konge skulle ført på «Tyskerkontoen» på 
ha god samvittighet [mo h. t. 13 milliarder, som folket 
parlamentarismen]). Lands- fremdeles sliter med. Ifølge 
vikerregjeringens mottagelse bankdirektør Rygh ville den 
i London ble derefter. C. J. vært ennu større hvis ikke 
Hambro har i en artikkel for NS hadde gjort den mot
en del ,år siden beskrevet si- stand som lands-vikerregjer
tuasjonen, som at aldri har ingen skulle vært hjemme og 
noen vært mer «alene i Lon- besørget. Akerhus landsfeng
don». sel ble i britisk disposisjon 

Dette miserable forhold til ut i 1946. 
fikk kongen gjennom sin ad- Ulltepper ble brent, mo
gang til høyere kretser ret- torsykler knust med tanks 
tet noe på. Til dette er å be- O. S. v., ubåtbunkere ble 
merke, at uten kongen og sprengt, befestninger øde
hans forunderlige samvittig- lagt og ammunisjon senket i 
hetskvaler i Trysil, ville den sjøen. Da folket begynte å 
norske regjering overhodet knurre over denne fremferd, 
ikke befunnet seg i London, fikk det opplyst (RUser-Lar
men i likhet med den danske sen) i pressen at det skjedde 
konge og regjering forblitt i fordi man ikke hadde folk til 
landet og varetatt sine plik- vedlikehold! Sludder. 
ter overfor okkupasjonsmak- I det hele tatt var tonen og 
ten overensstemmende med oppførselen hos den nye 
regjeringens eget standpunkt okkupant ikke meget «alli
og Stortingets beslutning ert». 
den 9. april i Elverum. 

Men nu kunne kanskje 
den norske lands-vikerregje
ring brukes til å stelle til 
bråk i sitt fedreland for 
Englands skyld. Hvilket da 
også r skjedde uten innflytel
se på krigens utfall og 
uten anerkjennelse som krig
førende eller alliert. 

VIi. 
M. h. t. avviklingen av sel

ve «retts»oppgjøret, ble to 
«askillige karer» (som Ham
sun sier) sent til Moskva for 
der å få bestemt, hvilke 
menn og hvilke straffer 
som nordmenn skulle idøm
mes. Det fremgår av et glimt 
fra disses forhandlingerl med 

V. Molotov, at hver enkelt som 
Ved tre traktater av 16. man anså det ønskelig å u

mai 1944 inngikk lands-viker- skadeliggjøre, fikk sin straff 
regjeringen avtale med de fastsatt på forhånd der med 
tre på den tid krigførende Molotovs approbasjon. Som 
og eneste allierte makter kjent forlangte Molotov, at 
USA, England og Russland fremferden mot Knut Ham
om at Norge skulle okkuperes sun skulle modereres, fordi 
av dem efter deres seier H. var populær blant det 
over Tyskland. Et særdeles russiske folk, hvilket igjen 
lite reputabelt dokument og I førte til en høyst selsom be-
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VIII. 

I bladet ,«Arbeideren» 
kunne man i 1935 lese føl
gende: «Dødsdommen over 
Quisling er avsagt på Kom
interns VII. Verdenskon
gress. Det står tilbake å ek
sekvere den». Nu, i 1945, 
fikk altså Stalin presentert 
like . opp i hendene anled
ningen til å bli kvitt Quis
ling, kommunismens mest 
begavede og derfor farligste 
motstander med hans 
egne landsmenn som bødler. 

Man finner i denne forbin
delse forklaringen på at 
«retts» oppgj øret skjelner 
mellom medlemmer av Na
sjonal Samling og andre, 
som hadde begått de samme 
«forbrytelser», og vi finner 
også her forklaringen på at 
tyskerarbeidere og de, som 
rekvirerte dem til arbeide 
for tyskerne før kapitulasjo
nen, ikke hadde noen inte
resse som «landssvikere» be
traktet. 

IX. 

«Retts»oppgjøret er i sitt 
innerste vesen et kommunis
tisk fremstøt. Dertil gav det 
for lands-vikerregjeringen 
håp om en høyst nødvendig 
politisk ansiktsløftning. De 
borgerlige skjønte ingenting 
og gererte seg som «et hav 
av sau». Det var gått dem 
fullstendig forbi, at vel var 
Nasjonal Samling et sosialt 
preget parti, men usosialis
tisk (Jfr. programposten: 
«Stat og kommune skal ikke 
drive forretning») og dertil 
antikommunistisk. De gikk 
for full musikk med på å 
frata samtlige medlemmer 
av NS stemmeretten. Den 
politiske utvikling ble der
efter. 

X. 

Da lands-vikerregjeringen 
kom hjem, møtte den et al
minnelig ønske hos alminne
lige mennesker om, at nu 
skulle der atter bli fred 
innen folket. For å få «retts» 
oppgjøret igang, måtte den 
derfor gripe til mobilisering 
av massetoskeskapet. Det er 
som kjent meget lett og 
hurtig. Det er grunn til å 
minne om i denne forbindel
se, at de tre eneste organisa
sjoner som ikke lå under for 
den igangsatte agitasjon var 
den katolske kirke, Frelses
armeen og Norges Bonde
og Småbrukarlag. Der appel
lertes til underbevisstheten, 
ikke til rettsbevisstheten. 
Dommerne forsømte sin plikt 
til å rettlede agitatorene og 
gatens parlament, slik som 
professor Skeie forsøkte. 
Som «argument» mot ham 
ble fra fremstående juridisk 
hold anført, at han stod 
alene! I forståelse av, at 

En parabel 
Svar til O. K.:-

:Det slo meg da jeg leste 
dette som Quisling hadde 
fortalt om en bolsjevikor
ganisasjon som skulde opfan
ge alle nasjonale menn for 
at Sovjet i tidens fylde skul
de få likvidere dem, at jeg 
hadde lest noe lignende før. 

I en bok av Rigo van As
sendelft, «Hallo Moskva», 
trykt og utgitt i Oslo 1929, 
har vi en roman om dette. 

Hovedrollen spiller Nils 
Petersøn Stub, krigsfrivillig 
på tysk side i 1. verdenskrig, 
jernkors av 2. og 1. klasse, 
tatt til fan;ge av russerne i 
1916, rømmer fra Sibir og 
blir med bolsjevikene og sti
ger til kaptein. 

Han faller i unåde og blir 
dømt til døden. Efterpå får 
han anledning til å rømme 
for å organisere en nasjonal 
organisasjon i Norge. Han 
har to ganger tatt damenes 
pokal i Kollen, og Sovjet sør
ger for god reklame. 

Han forstår at Lenin er 
brukt som jødenes verktøy. 
Han, Stub, filosoferer litt 
over dette. 

Kommunismen var en jø
debevegelse, og om armeen 
reiste seg mot dem, så var 
angiveriet for godt innført. 
Jødene fikk makten gjennom 
pengene, for jødenes arbeide 
er å samle penger. Ingen for
står seg på penger som de, 

man ikke stod på rettens 
grunn påberopte de agerende 
seg å være i overensstem
melse med folkets naturlige 
rettsfølelse. Folkets naturli
ge rettsfølelse har fått sitt 
uttrykk i loven den. 

XI. 
Gjennom brevveksling 

mellom H. 7. og den engelske 
sendemann Sir Laurence 
Collier, som ble offentlig
gjort på uttrykkelig engelsk 
oppfordring (han ante åpen
bart, at den ellers ville bli 
underslått) tar England av
stand fra den påstand, at 
N orge var alliert og krig
førende og tar dermed i vir
keligheten også avstand fra 
hele «retts»oppgjøret basert 
på denne falske påstand. 
Moskva tilkjennega samme 
standpunkt. 

XII. 
Livet byr på mange over

raskelser. Vi har i de senere 
år opplevet at i Russland er 
StalinS mange «retts»opp
gjør, som fikk sin parallell 
her i landet, blitt revidert så 
å si på løpende bånd. Men 
det er i Russland! 

XIII. 
Les o.r.sakf. Sverre Hel

liks ens bok. Det bør intelli
gensiaen på Arvoll og Bryn 
skoler også gjøre. 

Olaf Holm 

det er religion for dem. (s. 
30). «Der hvor ådselet er, der 
samles ravnene». - De sam
ler verdenskapitalen på sine 
hender og gjør seg selv til de 
største kapitalister verden 
noensinne har sett. -

Hadde man glemt at de 
skrek korsfest, korsfest? En
nu skrek de det. Og ennu 
gjorde de det. (s. 31). 

Side 35: Skalin fortsatte: 
-- Resultatet er strålende -
overalt i verden er de bor
gerlige aviser fyllt av sym
pati med den kontrarevolu
sjonære nordmann - og ik
ke minst dine landsmenn. 

Men hvorfor? 
- Fordi du er utsett til å 

lage revolusjon i Norge, sa 
han med vekt. - Din store 
ide, skal gå i opfyllelse, -
verdensrevolusjonen. -

Så kommer Stub til Norge. 
(Side 93). Det er spådd at 

den neste verdens frelser skal 
komme fra Norden, sa Eilert 
Lund. 

Ikke Krishnamurti, 
svarte Stub og ristet på hodet. 

Så et møte hos Abraham 
Winkel i Berlin. Han forkyn
ner at verdensrevolusjonen 
skal bryte ut på en bestemt 
dag i 1931, og han sier vide
re: Til støtte for dere vil vi 
utvise tilsynelatende oppo-
nenter fra Sovjetstaten. De 
vil søke opholdstillatelse i de 
forskj ellige land og være for 
hånden for dere. (Bl. a. 
Trotsky). 

En merkelig bok. Hvem 
var de forskjellige modeller 
til bokens navn? 

Den tilhører M. Syltens 
bibliotek. Er det noen som 
vil låne den, får de henvende 
seg til meg. (Via Folk og 
Land). 

Ble vi organiserte for at 
Stalin og underbruk skuI de 
få likvidere oss? 

Ola o. Furuseth. 

Skorzeny 
(Forts. fra S. 5) 

oppgave «å myrde» Eisen
hower. Skildringen av pro
sessen, hvor han tilslutt ble 
frifunnet danner avslutnin
gen på boken. 

* 
Disse to bøker kan skaffes 

gjennom FOLK OG LANDS 
BOKTJENSTE og prisen i 
plastomslag er kroner 20,
pr. bind. 

I samme serie er også ut
kommet en bok av Giinter 
Werdorf: «Standartenober
junker Norrmann», som skil
drer opplevelsene til en ung 
krigs frivillig i SS-Panserdi
visjon Wiking sammen med 
så mange ikke-tyske kamera
ter fra andre land i Europa 
under innsats i øst. Pris kr. 
18,-. 

,Avarter i «Folk og Land» 
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Pastorale erindringer Uppvaxf • 
I 30-falefs Tyskland 

(Forts. fra s. 4) i den annen verdenskrig: (Forts. fra s. 5) 'saft efter gudstjansten. Dar skulle utplånas. Ingen skill-
sene - var redd for å løs- Vi 'Haakon, Noregs måste vara ariska SS-man. var allt så ljust och vannligt. nad skulle markas på for-
gjøre farlige krefter. Derfor Konge gjer kunnig: Vi Goebbels som forbjod flick- Den stora parken alskade aldrarnas inkomster. Unifor-
oppløste det hele seg i har vedteki å halde opp orna att bara tunna. strum- jag. Dar fanns inga «fula men ~av de mindre bemed
skjønn tale a la Wergeland: fullkomen nøytralitet for por och dansa, Goring som gubbar» att vara radd for, lade en sakerhetskansla, vil-

Kom til den fagre Maridal - Noreg i den krigen som inte tillat er att klippa som det fanns gott om på ket framhevde ett battre 
til Kleivens svimlende portal! har broti ut mellom Stor- håret .... osv. osv.» Berlins gator. Mor som of ta kamratskap. «Visa vad DU 

britannia og Frankrike på Nar jag som 17-åring kom grat, blev glad och lyste upp duger till och vad DU ar», sa 
Eller Bjerregaard: Sønner den eine sida og Tyskland till Sverige 1945, blev jag nar klockstapeln borjade sy- man till oss. Låste for en tid 

av Norge - og atter Werge- på den andre sida». __ hapen over denna folks fan- nas från spårvagnen. Ibland sedan en beskrivning aven 
land: Norges beste vern og tasL Jag forsokte vederlagga, var vi tvungna att springa utlandsk, «forståsigpåare» 
feste er dets gamle fjeld, Sviket mot denne nøytra- men blev avfardat som Nazi- langs gatorna nar kommu- «Dar gick de, flickor i uni":' 
o.s.v. Lutter appell til litetserklæring, i pakt med unge t.o.m. fackforeningen nisterna . borjade sina be- former, forskrackta, kuvade 
følelseslivet, en helaften i Norges livsbevarende tradi- forbjod mig på min arbets- skjutningar. med ogonen lysande av hat.» 
dovregubbens hall. - Men, sjon, utkrystalisert i linjene plats att forklara sanningen. Genom Svenska kyrkans Jag intygar att någon gla
i mangel av tobakk røker ovenfor, avgjorde alt, og SANNINGEN! Hur upp- forsorg fick mor och jag resa dare och friskare ungdom an 
man andre blader, og ABC skapte dagen idag, Ingen - fattade en liten flicka de till Sverige 1932 och njuta av denna har jag sallan sett. 
var et ganske uforglemmelig for å tale med Scharffen- kolossala omvaltningarna i lantluft och god mat. Nar Vad vi gjorde i ungdoms
blad. - Jeg var ivrig med berg - systematisk synkver- 30-talets Tyskland? Jag vill sommaren var till anda, rbrelsen? Det var inte stor 
ved alle valg, kommunale og ving av almenhetens om- harmed beratta om mina reste vi tillbaka till Berlin skillnad mellan scouterna 
stortingsvalg. Som en souve- dømme - kan i lengden intryck och upplevelser. Na- och då kom den vandpunkt och Hitlerjugend. Bara det, 
nir gjemmer jeg takkeskri- skjule ovenstående virkelige turligtvis finns det risk for, som skulle nåstan synas 0- att vår tjanst praglades av 
velse fra ;Fedrelandslagets grunn til regjeringens røm- att man glommer bort reali- fattbar: for vår familj. Jag mindre barnsligheter och 
centralstyre, og jeg beklager ning bort fra sitt anbetrodde teter. Ett barndomsminne ar tror att det var då som jag mera allvar. Disciplin och 
at Gjemmefronten i 1945 folk, og til det som siden som bekannt fOr det mesta omedvetet blev nationalsoci- kamratskap tillsammans med 
ranet den korsmerkede nål, fulgte i form av avledende forgyllt, eller satter de som alist. fosterlandskarlek och fysisk 
som jeg fikk av Fridjof mennskejakt o. s. v. haft det svårt, en alltfor Far stod på perrongen i trimm, anpassad till vår 
Nansen. . mork farg på barndomsupp- brun uniform, med rød arm- kvinnlighet, blevo våra led-

Laget hadde en rekke ut- - Før jeg går over til leveiserna. Men jag vill har bindel på armen. I mitten av stjarnor. 
merkede idealister, ~ærlig siste kapitel i disse pastorale ge ett perspektiv på ett denna lyste en symbol - Varfor jublade vi till vår 
vil jeg minnes Anders Lan- erindringer, må jeg komme barns uppfattningar om Hit- Hakkorset. Många, många Fiihrer? Ett anfall av van
ge, og Magne Moe, og ikke litt inn på et selsomt mel- ler-Tyskland. Jag kan . lova, villovertyga mig om att det sinne eller hysteri? Nar vi 
mindre fhv. stortingsmann lomspill i 1930. Sommeren att den ar helt annorlunda ar ett morkrets symbol. For stod langs gatan, med all 
Eugene Olaussen, som døde dette år. fikk jeg anmodning an våra amatorpsykologer i mig forblir den ljusets sym- utsmyckning; musik IOch 
i 1961. Det var en fest å dra fra Høyres styre i Hedmark, presseni gor gallande. bol. Det var med denna flaggor, tillsammans med 
på foredragsreise med denne det røde fylke, om å ove:ta Minnesbilderna från 5-års- armbindel på armen som jag tusentals friska glada ung
fordums kommunist.. Han var valgagitasjonen fo~ maJor åldern ara mycket vaxlande. for forsta gången såg min domar med sunda tankar, 
sine tidligere politiske ven- Gaustad~ som var s~lllet som Från det «glada» Berlin fore far le. Han tog mig omt i bubblar· gladjen inom en 
ner til stor bekymring, fordi nr. 1 pa Høyres hste,. men 1933 kan jag påminna mig famnen; dessa hårda hander upp sig sjalv, utan att någon 
han talte med konvertittens ikke v:ille ha strevet med å om arbets16shetens plågor. som slog mig så ofta, rak- kommenderade oss. Nar 
fanatiske glød og begeistring. fremstI~le ~eg o for velgerne. Min far, utbildat diplom- ryggad' med fasta steg, bred- marschen Badenweiler hor
Jeg traf!_!t.~.m)~jeIJ: på Ilebu, J~g sa Ja p~ ~tae~de f?t. Jeg ingenjor, fick sitta hemma vid min forvånade mor, des och jublet kom narmare 
hvor mari pfaserle folk man VIsste hva Jeg gIkk tIl. Det utan arbete. Han kom dari- gingo vi en ny tid tillmotes. och narmare, så tankte jag 
turde ta tak i av dem som norske :demokrati tillo~ nem- genom på dåligt humor som Far fick arbete, vi flytta de alltid på den man som 
under okkupasjonen ikke lig bruk av stenkastm~ og gick ut over' mor och mig, i till en storre våning, jag gjorde slut på vår fattigdom 
hadde vært England et Co ~orporlig molest ~ for ~kke sådana situationer kande jag fick gå ut och leka på gatan, i min familj, den man som 
til viljes for å gjøre Norge a nev:ne et. mektIg regIster mig overflodiQ' och bidrog de fula gubbarnas tid var rensade gatorna från dessa 
til et lydrike under impe- av ~nvek~lv~r. For Karl till annu mer bekymmer for forbi, och det enda som stor- snuskgubbar som skramde 
riets helferd, se N. S. - mann, M.arx ~ .dlsclpler. var alt mor. Ett ilsket och egensin- de tillvaron var, som for alla I vettet ur en flicka, behovs 
professor, billedhugger Gun- etis.k riktIg, som tJente revo- nigt barn. Det stod blott bil- stadsbarn, portvakten. det mera for att en flicka i 
nar Utsonds visjon utenfor lusJonens sa~. Jeg hadde lig och dålig foda till buds Politisk var man helt o- 10-årsåldern vill visa sin 
Sjømannsskolen på Ekeberg. efterhvert fatt en ganske for de få slantar mor stadade medveten, bara att far en tacksamhet genom att jubla? 

verdifull samling ~v Hed- ihop. Sådan foda hade till kvall då och då tog på sig Om freden bestått, vilken 
I 1931 sluttet jeg meg til mar.ks beq~arte.r, shke som ,foljd att min nattsomn blev SA-uniformen och stannade stat hade inte Tyskland bli

Quislings «Nordisk Folke- gn,els, gramt! sllur og kam- stord avenvisa springmas- borta några timmar. Vi gick vit. Vilken ungdom det 
reisning» og har ennu i be- brlUm, fylht, gabb;o og kar som inte lamnade mig som vanligt om sondagarna skulle ha vaxt upp. Men 
hold mitt medlemskort. Her andre sorter, ~om v~ste at någon ro. Jag hade lart mig till Svenska Kyrkan. Skolan kriget kom - och om lasa
var det tegn til et konstruk- Karl Marx hadde anVISt den att en mask forvandlas till borjade for mig i 6 - års ren vill, skriver jag garna 
tivt program, en appell til rette ammunisjon, som hans skalbagge, och skrek for- åldern och varje år reste om mina upplevelser under 
vilje og forstand, ikke bare forfedre brukte. - D~ss- tvivlat i mardrommar dar jag till Sverige over somma- 40-talet i en annan artikel. 
til følelseslivets irrasjonelle verre er dett~ geologIs~e det kryllade av stora hemska ren. Vera Lindholm. 
mystikk. 17. mai 1933 ble så anskuelsesmaterIale ~htt insekter. Min lilla sang stod Vid lO-års åldern, (1938) 
dette konstruktive program b~rte under den lange l~vs- i ett trångt kok. Ett av de borjade min politiska upp-
lagt frem av vår avdøde, reIsen. Det var demokratIs~e två rummen var uthyrda. fostran. På den tiden var 
store foregangsmann Vidkun argumenter aven VISS Ljuspunkten i denna till- intradet i Hitlerjugend fri
Quisling. - I relativ frihet tyngde! .'. . varo var den Svenska Kyr- villigt. Ett trevligt bayriskt 
under et quasi-demokratisk Jeg har st~rtmgspreslde~t kan. Min svenskfodda mor hus i en park i Berlin var 
regim~nte oble v:år: norske Carl JoachIm., Hambro s tog mig dit och dar kunde vår motesplats. Kladd i vit 
folk stIllet asyn bl asyn med takkebrev og hkeledes en jag frossa med bull ar och blus, morkblå kjol och brun 

HarDe 

husket 
et valg, et siste. Siden har lignende hyldest fra stor- jacka, såg man att jag till-
folket i virkeligheten ikke tingspresident, oberst Alf horde denna «fruktansvarda» 
hatt noe valg mellom mulig- KjØS), som begge takker Hambros brev til meg av 5. rorelse. Det kan erkannas 
heter. Før siste verdeIlS- hjertelig, hva de antas å ha november 1930 fra Oslo: att tyskarna aro glada i uni-

bladpencene 

krig kunne vi valgt det rette, hatt god grunn til. Høyre «Herr sogneprest Egede-Nis- former, men i Hitlerjugend, 
den sikre vei til nasjonal hadde nemlig mistet sitt sen, Sollia, Østerdalen. Jeg hade den en psykologisk be- ? 
styrke, nemlig i den forsvar- mandat i Hedmark i 1927, takker __ enn mere for den tydeIse. Klasskilnaden I 
lig vepnede nøytralitet, som og usiktene var. henimot 
ikke er fåmingens vei i denne trøstesløse i dette røde fylke, 
sak, men den kloke hus- som var hårdt rammet av 
bonds. - den økonomiske krise og. 

Regjeringen utferdiget en derav følgende arbeidsløshet. 
avgjørende og riktig erklæ- Høyre kunne ikke skjønn
ring 3. september 1939. All male et utopia, men måtte si 

iver og interesse De har vist 
under valgarbeidet og den 
fremgang for vort parti i fylket 
som De har vært så sterkt 
medvirkende til». Undertegnet: 
Deres ærbødig forbundne 

vår skyld og skjebne som med Churchill: Jeg kan bare C. J. Hambro. I 
nasjon ble bestemt da regje- love dere blod, sv:ette og tå- G t d bl mli algt 

. k d D' k aus a e ne g v rmgen selv sve hva en ,rer. et var JO magre sa er t 11 
hadde' høytidelig kunngjort å by frem for folket i valg. - mo a e prognoser. -
for verden var, Norges vei Jeg må få sitere en del av Hans Egede-Nissen 

ARBEIDSGIVERE SE HER! 
Dame m. bra merkantil utd. og god praksis, bl. a. flere 

år som førstedame i forretningsbokholderi, ø. still. hvor 

arbeidsoppg. er store og arbeidet selvstendig. Helst i 

Oslo eller omegn. Nå eller senere. BM. «Solid arbeidssted». 
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Heller ikke 
(Forts. fra s. 1) 

den norske regjerings direkte 
kontroll. Alle norske skip 
utenfor de besatte norske 
områder ble ledet av N or
traship ifølge en forordning 
av regjeringen. Nortraship 
assurerte alle sine skip hos 
Lloyds i London. 

Lloyds -'J7~i."":~ ~ :- ~. -<---~-=~---=-,økru~, om. «No"""h;p» C'l ~_~_ :~ fM .A-r. Øtf ~ == l-
kngstlds-forslknnger. _ __ _ .~. ",Fo o c ~ _-;;-- c 

Nu er spørsmålet? 
Ble 'forsikringskontraktene 

mellom Lloyds og Nortraship 
inngått på det grunnlag at 
de norske fartøyer var nøy
trale skip? 

eller 
ble assuransepremiene 

fastlagt på den basis at de 
norske skip var fiendeskip 
fra tysk synsvinkel og derfor 
utsatt for forhøyet krigs
risiko? 

Med andre ord: 
Var forsikringsgrunnlage1J 

for norske skip det samme 
som for britiske skip eller 
for skip tilhørende enhver 
annen makt for tiden i krig 
med Tyskland? 

SVARET 

Svaret som vi gjengir foto
stat av og som er i vår be
siddeise, lød som følger 

Sjøskaderisiko på norske 
skip kontrollert av «Nortra- FN's KONGO-INNSATS. Iham fritt leide til grensen 
ship» - ble som jeg meddelte U Thants stedfortreder i hvis han ville frasi seg sitt 
Dem - ordnet ved forsikring Kongo, Gardiner har i et kirkelige embete, men efter 
på markedet og satt ut i livet av svarskriv tilbakevist de al- konferanse med Roma har 
Lloyds assurandører og forsik- vorlige anklager som gene- kardi.na~e~ avslått. dette og 
ringsselskaper - men krigsrisi- ralvikar Monsignore Kiles- forblIr .1 SItt asyl l ambassa
ko - har jeg fått bekreftet -- chi i Elisabethville har ret- debygnmgen. 

* ble ordnet med vår regjerings tet mot FN. Det er riktig-
krigsrisiko-assuransekontor. nok så at pasientene i et NYDELIG FREDSHAV. 

Premiene ble fastsatt kvartalsvis hospital er blitt beskutt og 
og varierte generelt sagt i for- såret, men Gardiner forsva
hold til den virksomhet skipene rer seg med at hospitalet 
var opptatt med. - Det var na- tjente krigerske formål. Hel
turligvis tillegg for krigførende ler ikke hadde de etiopiske 
flag: Ikke desto mindre var! soldater myrdet 70 sivilister. 
premiefastsettelsen uavhengig av Riktignok var 32 sivilister 
Hull krigsrisikopremier oppsatt blitt myrdet, men det var 
av «Insurance Market» og uav- ikke mulig å fastslå hvem 
hengig av de rater som var som hadde gjort det. Plyn
fastsatt av de britiske gjensidige dring og skjending av kirker 
foreninger. benekter Gardiner ikke, men 

Efter at Sovjet har spek
ket østersjøens bredder med 
rakettbatterier og fylt havet 
med krigsfartøyer spesielt 
u-båter fremstiller man det 
nå i propagandaen som et 
«fredshav». Det er den tyske 
østsone som kretser om dette 
emne i et kostbart propa
gandaskrift som nå spres i 
Sverige: TDR-Revyn. 

"" 
De spør i Deres brev om han hevder at 19røverne var SPROGKYNDIGE 

forsikringsgrunnlaget (for tilhengere av Tschombe. MINISTRE. 
norske skip kontrollert av Særlig ioverbevisende kan 17 av 26 ministre og stats-

svaret ikke sies å være. «Nortraship») var det sam- * sekretærer i den nåværende 
me som for britiske skip STOROPPDRAG lt'OR franske regjering - flere 
som tilhørte enhver annen av dem stammer forøvrig 
makt for tiden i krig med HOW ALDT-WERKE. fra Elsass - har omfattende 
Ty:skland, og svaret er ne- De kjente Howaldt-Werke kjennskap til det tyske 
gativt, som De vil slutte i Kiel, som også har bygget sprog. 10 av dem behersker 
av den underretning som mange norske skib, har efter tysk så å si feilfritt, skriver 
er gitt i det foregående konkurranse med verfter i så DEUTSCHE NATIONAL-
avsnitt. å si alle store industristater ZEITUNG. 

• 

nens øvelsesleire og efter 
hva politiet meddeler ble 
det arrestert 18 unge men
nesker og beslaglakt tallrike 
våpen. 

* ROOSEVELTAVKOM BLIR 
STATSSEKRETÆR 

President Kennedy har ut
nevnt den 48 år gamle sønn 
av Franklin D. Roosevelt, 
som forøvrig bærer samme 
navn som sin far, til stats
sekretær og stedfortredende 
handelsminister. Det er in
nen temmelig trange grenser 
USA av idag henter sitt le
derskikt. 

* 
ANSTENDIGHET 
DENGANG OG NA. 

En god venn, R. H., for
teller at han i de siste da
ger før «kaputten» - ryd
det en smule opp i arkiva
lia i Justisdepartementet -. 
Han fant; en mangfoldighet 
av nåde søknader til tysker
ne for norske sabotører i bri
tisk sold - underskrevet av 
justisminister Sverre Pare
lius RIlSNES. Dette i mot-

London 2nd November 1951. 
Dear Major Routley, 

Following receipt of your letter 

Deres oppriktige, 

L. A. Willsdon 

sikret seg en kjempemessig 
russisk ordre på 16 skib. Den 
hardeste konkurrent var et 

setning til Norges nuværen
de Høyesterett, som annule
rer forsikringsavtaler for 

VEL ANVENDTE PENGER. barn efter falne frontkjem-
DEUTSCHE iNOCHEN- pere, regulært opprettet i 

of the 31 st. october I made 
further enqumes concerning 
«Nortraship» War - Time In-
surances. 

NARVIK -
.As linforrned you, a Market Forts. fra s. 4 

Cover (effected with Lloyd's Dessuten må De ta ut kvar-

japansk verft. 
• 

. KARDINAL MINDSZENTY. 
Kardinal Minds.zenty, som 

siden oppstanden i Ungarn i 
1956 har hatt asyl i USA's 
ambassadebygning i Buda
pest kommer ikke til å for
late Ungarn blir det nå med
delt. De :kommunistiske 
myndigheter hadde tilbudt 

Underwriters and Insurance ter til bataljonen. Adjutan
Companies) was arranged ten, kaptein Eriksen, skal 
for the insurance against hjelpe Dem. Dere skal finne 
Marine Risks of Nor- kvarter i byens østkant og 
wegian vessels controlled by høyt oppe. J eg tenker da 
«Nortraship» but War Risks, først og fremst på Fjellheim 
I have verified, were covered og Skistua». 
with our Government War Dermed gikk kaptein 0st- sen la beslag på Folkeskole
Risks Insurance Office. The rates vik og kaptein Eriksen. En bygningene og Losjelokalet 
of premium were fixed quarter- stund efter var det iorden som lå i byens vestkant, og 
ly and generally speaking varied med Ferjeselskapet, men ik- like i nærheten av hverandre. 
according to the trade in which ke med kvarter i· østbyen. J eg ville at bataljonen skul
the vessels were engaged. Belli- For kaptein 0stvik ringte le ligge mest mulig samlet. 
gerent flag rating was applied, opp: Jeg gavennvidere ordre om 
of course. Nevertheless the «Vi får ikke benytte Fjell- at befalet skulle ligge sam
rating was independent of the heim. Styret sier at alt sølv- men med de menige. 
Hull War Risk premiums re- tøyet ligger utover bordene, Bataljonen ble med andre 
quired by the Insurance Market og de vil ikke ha trønderne ord forlagt tett innunder 
and of the rates fixed by the inn mellom alle sølvskje- Framnesryggen, som av divi
British Mutual Clubs, with ene». sjonen 'var utsett til hoved-
whorn British vessels were in- ~<Hm. Jaså. Jaja. - Jeg kamplinje. 
sured against War Risks. tenkte meg om: . Og da måtte jo alt være 

In your letter you ask whether Ute i fjorden ligger jo ma- bra. 
the insurance basis (for Nor- rinen. Den er her for å varsle, 
wegian vessels controlled by så der er sikkert norske vakt-

«Nortra~~ip») ~as the same. as fartøyer så langt ute som i 
for Br~ttsh ShlPS or for ShlpS Vestfjorden. Med det samme 
belongmg to any. other Power I tyskerne stikker inn i Ofot
actually at war ~1~h Germany, fjorden vil naturligvis ma
a~d the ans"',er IS m the nega- rinen gi meg beskjed. Fra 
~lve as y~u wtl~ gath.er from the Tjeldodden til Narvik er det 
mf~rmatlOn gIven m the pre- 30 nautiske mil, så jeg vil få 
cedmg paragraph. god tid til å alarmere batal-

Yours sincerly, jonen om den ligger nede i 
L. A. Willsdon. byen. 

"" Derfor sa jeg til kaptein 
OVERSETTELSE: 0stvik: 

«Vi får legge bataljonen 
London 2nd November 1951. nede i byen inatt, så skal vi 
Kjære major Routley, ta opp spørsmålet Fjellheim 

Og dermed ble det slik. 

Bergs Assuransebyrå 

ALT I FOR SIK R ING 

Arbiens gt. 1 - ru. 444994 

Daglig friBke blometer 
SYJfNØVB LI. 

BlomsierforreinlnC 

Kranser tn aUe priser 
l"rognerveien 30, Os l o 

Tlf. 442230 
For å følge opp mottagelsen 

av Deres brev av 31. oktober 
har jeg foretatt videre under-

imorgen». I 
Kapteinene 0stvik og Erik- ___________ _ 

ZEITUNG på sin side fortel- Idun efterat fedrene var 
ler at det i Genf har vært falt. - Justitiarius Terje 
samlet 1500 utviklingsviten- Wolds under okkupasjonen 
skapsmenn og teknikere for hjemmeværende hustru led 
å rådslå om utviklingshjel- ingen overlast fra okkupan
pens stilling. De kom til det tens side, såvidt vi er under
resultat at i løpet av de rettet. 
siste år hadde milliardbe-
løp fo~svunnet, delvis spor- ANN E L ISE P A R O W 
løst., i utviklingslandene. 
Skylden for dette gav de 
først og fremst den dårlige 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

samordning av de finansielle Gisle Johnsonsgt. 5 v. Lademoen 
hjelpetiltak. Forøvrig mente kirke - Voldsminde 
de at de siste vitenskape-
lige erkjennelser og tekniske TANNLEGE MAAMOEN 
fremgangsmåter var nytte
løse i hendene på folk som 
ikke visste hva de skulle 
bruke det til. 

* 
SECRET SERVICE. 

Det beryktede britiske Se
cret Service vil ifølge bud
gettforslaget for 1963/64 få 
sitt budgett forhøyet med 
nesten 20 millioner kroner. 
Det samlede budgett vil da 
utgjøre vel 160 millioner kr. 

* 
ARGENTINA. 

Vi har tidligere nevnt den 
argentinske nasjonale orga
nisasjon «Tacuara». For en 
tid siden ble det foretatt en 
razzia i en av organisasjon-

Arkitekt 

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

MALERARBEIDE OG 

RENGJØRING 

UTFØRES 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 444333 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

FOLK OG LANn 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 

Boks 3214 

Abonnementspriser 

Kr. 36,- pr. år, kr. 18.
pr halvår i Skandinavia. 
Utlandet: Kr. 40,- pr. 
år, kr. 20,- pr. halvår. 
I nØytralt omslag innen
lands: Kr. 46,- pr. år. 

kr. 23,- pr halvår. 

Løssalg kr. 0.85 

Annonsepris kr. 0,40 pr. 
mm og spalte. 

Bruk postgironr. 16 450. 

Utgiver A/L Folk og Land Henv. Miller - Tlf. 677671 I 
.------------~---------.----
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